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PREFÁCIO 
Género e Poder: Performatividades Contra-hegemónicas 

 
 
Esta publicação recolhe uma seleção dos textos apresentados du-

rante o VII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Performa-
tividades de Género na Democracia Ameaçada, realizado nos dias 21, 
22 e 23 de outubro de 2020. Preparado com dois anos de antecedência 
e não imaginando ainda os dias que viveríamos de pandemia, este VII 
Congresso em Estudos Culturais decorreu, pela primeira vez, comple-
tamente online. O evento foi organizado pelo Grupo de Estudos de 
Género e Performance (GECE) / Núcleo de Estudos em Cultura e 
Ócio (NECO), do Centro de Línguas Literaturas e Culturas da Uni-
versidade de Aveiro (CLLC/UA) e da Rede Internacional em Estudos 
Culturais (RIEC). O evento contou ainda com o financiamento da 
Fundação Para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 

A liberdade que implica pensar as questões de género, não a partir 
de um ponto de vista essencialista ou estritamente biológico, mas pen-
sando-as como resultado de performances culturais diversas, encon-
tra-se profundamente conectada com a possibilidade de vivermos em 
regimes democráticos. 

Assim, um recuo na democracia e no valor maior da liberdade que 
ela procura defender (individual e coletiva), tem constituído de forma 
quase imediata um ataque às possibilidades de vivências de género di-
versas. O que já se sentia antes da pandemia, tornou-se ainda mais crí-
tico agora quando assistimos, na prática e nos discursos políticos, a 
ataques cada vez mais violentos a mulheres, homossexuais, transexuais, 
etc., ataques ainda mais violentos quando diversas variáveis como raça, 
condição económica e social precária, idade e imigração somam mar-
ginalidade a marginalidade. 

Com efeito, só a liberdade, defendida pelos sistemas democráticos, 
por muito imperfeita que seja ainda, pode ser o campo a partir do qual 
todos os seres humanos se podem realizar e expressar de forma mais 
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plena, tolerante e feliz em todas as suas dimensões. Um ataque à demo-
cracia arrasta consigo um ataque à pluralidade e à liberdade das diferentes 
expressões de género, de corpos diferentes, de formas diferentes de viver 
e expressar a sua sexualidade. Por isso escolhemos esta temática como 
central para o nosso VII Congresso Internacional em Estudos Culturais. 

A ‘ideologia de género’ é uma expressão que tem sido utilizada para 
sublinhar o caracter político e até supostamente ‘efabulatório’ da cons-
trução cultural do género. Quer dizer, nos discursos daqueles que usam 
esta expressão, ela refere-se a uma espécie de distorção que a cultura 
(parcelar, histórica e contingente) faria sobre os dados da natureza /do 
sexo biológico (determinações eternas, imutáveis e até sagradas). Uma 
tal conceção sinaliza efetivamente uma representação do mundo que 
procura a segurança e a certeza epistemológica num conjunto de ver-
dades, obviamente ideológicas (pois o que há de humano que não seja 
ideológico?), que permitam estabelecer um quadro cultural ontológico, 
social, político e cultural que exclui a diversidade, a criatividade e a im-
previsibilidade dos comportamentos humanos, mas também, por isso 
mesmo a sua liberdade. O preço a pagar é a exclusão de uma boa parte 
dos seres humanos (muitos e cada vez mais) da possibilidade de uma 
vida digna, feliz, segura e em liberdade. Enfim, como diz Judith Butler, 
a exclusão de ‘uma vida que valha a pena ser vivida’. 

À pergunta, ‘quem tem medo da ideologia de género’ responde-
mos: aqueles que vivem ansiosamente as possibilidades abertas pelas di-
versas performatividades de género, compreendendo, pelo lado do 
avesso, o quanto os corpos na sua liberdade criativa e expressiva podem 
desafiar processos de naturalização política e cultural cada vez mais fra-
gilizados no que ao género diz respeito. 

De qualquer forma, os movimentos antigénero não são todos iguais 
e apresentam articulações várias conforme o contexto geográfico, his-
tórico, cultural e político. Em geral expressam-se, em primeiro lugar, 
através de um discurso moral conservador, que coincide em grande 
parte (ou até tem origem, nalguns casos) com certos discursos religiosos. 
O discurso religioso, exatamente porque tem origem num plano meta-
físico, a partir do qual desenvolve uma certa moral enformada em valo-
res considerados eternos e imutáveis, encontra-se muito predisposto a 
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ser capturado (e a capturar) a ‘ideologia antigénero’ e todas as dimensões 
ansiogénicas que lhe estão associadas. 

Mas também o discurso político, quando ultraconservador e fas-
cista, ao defender a necessidade de um mundo previsível, estável, ‘como 
antigamente’, liderado por um chefe/deus que garante a estabilidade 
das normas e dos comportamentos ‘de sempre’, captura a intensa ansie-
dade do desconhecido e da imprevisibilidade da cultura contemporâ-
nea, reelaborando-a e devolvendo-a em forma de autoritarismo e 
populismo, de modo a satisfazer os seus próprios interesses políticos e 
económicos. 

Os grupos antigénero, em doses diferentes e com expressões e es-
tratégias comunicativas contextualmente diferentes, têm articulado (e 
sido articulados por) estas duas dimensões: a religiosa e a política, no 
que elas têm de pior, pois que estamos a falar de práticas fascistas, quer 
elas se declinem em populismos autoritários ou em fanatismos religio-
sos. A maior parte das vezes tudo isto está perigosamente amalgamado, 
resultando que grupos politicamente fascistas, religiosamente fanáticos, 
se tornam violentamente antigénero. E é por isso que estes grupos an-
tigénero, hoje internacionalmente organizados e poderosamente finan-
ciados, com uma política de comunicação muito bem orquestrada, com 
uma imagem até ‘jovem’ e ‘cool’, são efetivamente uma ameaça aos regi-
mes políticos democráticos. 

Em suma, o medo da liberdade e criatividade corporal, sexual e po-
lítica sinaliza fantasmas vários na nossa cultura, que encontram respos-
tas menos ansiogénicas em discursos e práticas moralmente 
conservadoras, que se articulam com um quadro de valores neoliberais 
do capitalismo avançado, em algumas zonas do globo levadas até ao 
mais recôndito de cada um de nós através de um discurso religioso hi-
perconservador e alienante, quando não através do arregimentar das 
consciências por parte de organizações políticas e partidárias fascistas. 

Com a publicação desse conjunto de textos pretendemos estimular 
a construção de pontes para a reflexão e o debate sobre as questões de gé-
nero e os desafios que enfrentamos em tempos de democracia ameaçada.  

Abrindo o debate em força, o primeiro capítulo apresenta o texto 
Travesti: Os Muitos Mundos Que Nos Cercam, de Sara Wagner York. O 
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texto apresenta uma reflexão autobiográfica da autora, sobre suas vivên-
cias enquanto pai, avó e travesti. Sara York convida-nos a olhar para 
aquelas que a sociedade cisheteronormativa insiste em invisibilizar. 
Somos apresentados aqui a um relato de luta, mas que também ativa 
potências transformadoras com o auxílio daqueles que, para a autora, 
sãos os três grandes professores: o tempo, a vida e os sonhos. 

No segundo capítulo, O Que é a Masculinidade Feminista Para bell 
hooks, Afinal?, Vinícius Rodrigues Costa da Silva introduz sua reflexão 
acerca do pensamento de bell hooks e sobre a relação entre teoria femi-
nista e masculinidades feministas. O autor, que também já traduziu 
obras de hooks para a língua portuguesa, sublinha o quanto a conceção 
da escritora promove um deslocamento nos processos de produção de 
sentido, que articulam as masculinidades patriarcais. 

Anna Clara Petracca é a autora do texto que se segue, Arte e Ins-
tabilidade Política - A Busca Pela Identidade na Arte Performática de 
Ana Mendieta e Coco Fusco, no qual reflete sobre o cruzamento da per-
formance artística com as questões da identidade social, política e de 
género. O autor apresenta um estudo sobre a busca pela identidade, 
num contexto de instabilidade política, através da arte performativa. 
São analisadas a criação de Ana Mendieta (1948  1985) e Coco Fusco 
(1960 ) que usam o corpo como ferramenta artística e de protesto. 

Também refletindo sobre a performance artística, mas em outro 
contexto cultural e geográfico, temos o texto Poéticas Insurgentes e Mi-
cropolítica na Amazônia Brasileira: A Cena Aberrante das Drags The-
mônias, de Larissa Latif. O texto aborda questões relativas às tecnologias 
do corpo e às poéticas performativas como forma de reinvenção de um 
corpo máquina que resiste e questiona as relações de género, classe e 
raça. O foco do estudo é o grupo das chamas Drags Themônias, de 
Belém do Pará, na Amazónia brasileira. 

De seguida, constituindo o quinto texto, apresentamos Performa-
tividades Possíveis na Economia Capitalista e Ultraliberal, de Maria Al-
cina Fernandes e Maria Manuel Baptista, uma reflexão sobre o papel da 
mulher na sociedade contemporânea. O texto defende que todas as ati-
vidades do capitalismo visam a perpetuação da desigualdade entre mu-
lheres e homens, já que essa desigualdade contribui para o 
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funcionamento do sistema económico, que se basei precisamente na 
exploração do trabalho feminino e na opressão das mulheres.  

De Helena Volani é o texto apresentado seguidamente, A Perfor-
matividade na Histeria: Um Olhar Despatologizador. A autora propõe 
uma leitura sobre o trabalho desenvolvido pelo Dr. Jean-Martin Char-
cot, médico neurologista francês que viveu no fim do século XIX, e que 
ficou mundialmente conhecido por seus trabalhos sobre hipnose e his-
teria. São questionados os limites entre a atuação do médico enquanto 
investigador, por um lado, e, por outro, como responsável pela busca 
da cura ou do alívio da dor dos pacientes.  

Em seguida partimos para Performatividades de Gênero no Contexto 
Escolar: O Currículo em Diálogo com as Experiências Discentes com 
Lazer, de Marie Luce Tavares e Hélder Ferreira Isayama. O trabalho 
analisa os diálogos entre a experiência de lazer de jovens-estudantes no 
Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação de Minas 
Gerais – Campus Ouro Branco e o currículo daquela instituição de en-
sino. Foram estudados os coletivos juvenis organizados na instituição, 
a partir da realização de rodas de conversa temáticas. 

Também olhando para o campo das performatividades de género, 
o capítulo Masculinidades Performadas: Inquérito Com a Comunidade 
Ursina de São Paulo, de Alexandre Rodolfo Alves de Almeida e Maria 
Manuel Baptista, apresenta os resultados de um inquérito feito com su-
jeitos autoidentificados como Ursos. O texto propõe ainda uma reflexão 
quanto à necessidade de reafirmação de uma masculinidade ideal pre-
sente no discurso de indivíduos desse subgrupo formado, na sua maio-
ria, por homossexuais.  

O texto seguinte, Performar o Poder Generificado: Discursos Me-
diáticos Sobre Angela Merkel em Tempos de Crise, de Rita Himmel e 
Maria Manuel Baptista, apresenta um estudo sobre as representações 
mediáticas sobre a Chanceler Alemã em dois jornais online portugue-
ses. Angela Merkel está num ponto de intersecção particularmente pro-
pício à compreensão da interação entre as categorias de poder e género, 
sendo líder, há quinze anos, de um dos países mais poderosos da Europa, 
e, ao mesmo tempo, sendo uma das poucas mulheres nesta situação de 
poder. 
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Ainda numa análise sobre os discursos presentes em jornais digitais, 
o texto “Ideologia de Gênero” na Cobertura Jornalística do Brasil e de 
Portugal: Comparando Disputas Políticas Discursivas, de Juliana Inez 
Luiz de Souza; Carla Cerqueira; Nelson Rosário de Souza e Daniela 
Drummond, apresenta um estudo comparativo sobre o uso do termo 
“ideologia de gênero” no jornal brasileiro Folha de São Paulo, e no se-
manário português Expresso. Em ambos os veículos de comunicação, 
as políticas educacionais aparecem no centro da disputa de poder sobre 
a questão. 

No capítulo seguinte, Os Discursos de Poder nos Blogues de Viagem 
de Autoria Feminina, as autoras Fernanda Gonçalves de Castro e Maria 
Manuel Baptista propõem explorar e compreender os discursos de 
poder de mulheres, em blogues de viagem, que viajaram com destino à 
Madeira, Portugal. Foram analisadas postagens feitas entre 2007 e 
2020, sobre a viagem à ilha de 66 mulheres, em 65 blogues. Os blogues 
ilustram a articulação teórica entre as categorias de género e exotismo 
presentes nos discursos dessas mulheres viajantes.  

O texto Banca da Ciência e o Atravessamento da Diversidade Cul-
tural, de Catarina Michelone e Cathia Alves, apresenta os resultados de 
um projeto de extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
de São Paulo (IFSP – Campus Salto). O projeto desenvolve-se numa 
perspetiva lúdica, em conexão com manifestações artístico-culturais e 
temas sociais. Por meio do projeto, os estudantes de escolas públicas 
foram estimulados a debater, tensionar e questionar elementos sobre 
machismo, desigualdades sociais e diferenças culturais. 

Apresentamos em seguida Um Estudo Sobre o Clube da Escrita Para 
Mulheres Por Meio da Observação Participante, de Tatiana Carolina Laz-
zarotto e Luís Paulo De Carvalho Piassi, focado na produção de textos 
literários e discussão sobre as dificuldades no espaço formal da litera-
tura. O trabalho analisa a importância desse espaço, que articula mu-
lheres escritoras e propõe resistência aos discursos hegemónicos da 
literatura. 

Também sobre o empoderamento de mulheres, Prática de Exercí-
cios Físicos e Empoderamento De Mulheres Idosas: Uma Revisão Siste-
mática, de Erica Vila Real Montefusco, Francisco Welligton de Sousa 
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Barbosa Junior e José Clerton de Oliveira Martins, buscou identificar 
a produção académica que se debruçou sobre o empoderamento de mu-
lheres idosas a partir da prática de exercícios físicos. Foram analisados 
33 artigos, publicados entre os anos de 2007 e 2018, e presentes nas 
bases de dados Scielo, LILACS e PePsic.  

E, fechando o livro, o texto Mulheres na Música - Sinais de Género 
em Filme de Videoclipe Musical, de Maria Joana Alves Pereira, Jacinta 
Bola e Maria Manuel Baptista, apresenta uma análise dos vídeos musi-
cais St. Louis Blues (1929), de Bessie Smith, e Rolling in the Deep 
(2011), de Adele. As autoras propõem uma comparação entre as obras 
audiovisuais ao nível da performance, mensagem literária e estereótipos 
de raça e género. 

Desejamos a todos uma boa e instigante leitura. 
 

Maria Manuel Baptista 
Alexandre Rodolfo Alves de Almeida 
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TRAVESTI: OS MUITOS MUNDOS QUE NOS 
CERCAM 

 
Sara Wagner York1 

 
 

Mulheres maduras, que idade têm?  
No país que mais mata pessoas trans e travestis e cuja expectativa de 

vida, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, estima-
se em torno de 35 anos de idade (ver ANTRA, 2017 – 2020), aproxi-
mar-se de meio século de vida faz grande diferença. Ora, se o país que 
mais mata população trans em todo o mundo, é o mesmo que consome 
mais pornografia trans, alguma coisa está muito errada! Há fetiche em 
todas as ações, inclusivas ou excludentes, portanto, trazer aspetos que dia-
loguem com o cotidiano de algumas mulheres que chegaram à seniori-
dade complexifica um texto por vezes tecido com o olhar voltado ao 
objeto ou ao ser objetificado. A minha senioridade de professora e alfa-
betizadora dialoga mais atualmente com a minha paixão por ser ou estar 
geracionalmente lançada à categoria de avó, travesti-avó. Sou de uma 
outra qualidade de “avozidade”, se é que isso pode ser considerado critério 
para alguma coisa. Mas, percebo que tendo sido criada por uma avó, meus 
sentimentos mais profícuos e enlace de amor são reforçados por práticas 
de sabedoria e menos pressa. Como dito por Alda Britto da Motta:  

 
A crescente longevidade atual enseja menos substituições “naturais”, o 
que é muito perceptível no âmbito da família: os indivíduos permane-
cem muito mais tempo em seus papéis geracionais. (Motta, 2010) 

1  Sara Wagner York ou Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior (faz uso de duplo nome como estratégia po-
lítica, reiterando uso de nome social por pessoas trans e travestis) é cabeleireira, mulher trans / travesti, pai, 
avó e professora de inglês do ensino fundamental e instrutora de teatro. Graduada em Língua Inglesa e Li-
teratura pela Universidade Estácio de Sá / UNESA, onde recebeu a Medalha e Pedagogia ALUMNI pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro / UERJ. Também trabalhou na Sahir House, no Reino Unido, 
em ações de acolhimento a refugiados do Oriente Médio e da África. É membro do Grupo de pesquisa 
GENI liderado pelo Prof. Dr. Fernando Pocahy e foi bolsista CNPq, durante o mestrado, no 
PROPED/UERJ. E-mail: sarayork.london@yahoo.co.uk; URL: http://lattes.cnpq.br/9084306265158131 
| https://orcid.org/0000-0002-4397-891X.
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Por outro lado, sendo travesti e tendo que lidar com a iminência 
da morte, há uma certa urgência na entrega das ações, seja para o utó-
pico encontro com um descanso, seja na resistência ao descaso. 

Sou avó, pai e travesti, papeis geracionais que se fundem apenas no 
texto. No cotidiano, ser pai, significa escolher espaços para demonstrar 
carinho ao meu filho, na constante tensão de ter de evitar agressões pú-
blicas transfóbicas ou “fazer vista grossa” ao entrar no banheiro, com 
intuito qualquer. Os olhos vigilantes do social heterocisnormativo com-
pulsório ainda seguem estabelecendo controle, mas, aqui, no papel, 
essas três, podem voar – a pai, a avó e a travesti. Sonhos e esperanças 
que desenham dias como uma dessas vovós que sonhava envelhecer bem 
e com a casa cheia.  

Durante a pandemia, no amargo 2020, ano em que mais trabalhei 
na vida, somente a casa mental tem permanecido repleta, o bolso seguiu 
vazio e o peito, insistente em esperança, tem se recheado, a cada dia, 
com a enorme saudade de tantas amigas que se despediam diante da 
masculinidade do COVID-19, o vírus que trouxe uma “pedagogia pró-
pria”, diria Boaventura de Sousa Santos (2020). Masculinidade do vírus? 
Sim. Segundo o presidente masculinista, irresponsável, mentiroso po-
liticamente, fascista e tóxico, para os homens com “perfil de atleta, não 
passaria de uma gripezinha”. A gripezinha que, em seis meses, levaria ao 
fim do mundo 150 mil pessoas, em nosso país! Não eram “atletas”, eram 
pessoas que não conseguiram seguir na luta contra o vírus e sem apoio 
do Estado. 

Um sentimento emergia em meu peito e não parava de crescer. Eu 
não sei se era um misto de orgulho de estar viva ou mais admiração por 
saudar um corpo capaz de emitir tantos sinais diante do medo... um 
combo de sentimentos variados.  

O medo, que me congelou por tantas vezes, também garantiria sen-
tir-me apta para falar, denunciar e problematizar várias questões trans 
em incansáveis apresentações por vídeo, em streamings, via redes sociais, 
as lives. Escrever torna-se ponto nodal, porque eu vou escrever/falar 
sobre transgeneridade, pontuando as interseccionalidades das vozes, 
olhares, ecos e sentidos que a gente vem discutindo e uma série de outros 
atravessamentos que essa palavra aciona. Mas é impossível iniciar minha 
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escrita sobre trans/travestis sem falar de uma (des)construção trazida 
pelos alicerces primários dos sujeitos. Coisas como um nome, tão 
comum e inerente aos substantivos, tão colocado em xeque e em disputa 
quando sua dona não apresenta, segundo alguns olhares, legitimidade 
para tê-lo. Para as travestis, o processo de fazer-se, tornar-se humana e 
cidadã, inicia antes do nome, inicia-se com fazer-se legitimar minima-
mente para acessar o mundo dignamente. 

Então, diante de três professores e são três professores imensos, gi-
gantescos: o tempo, a vida e os sonhos, eu quero lembrar que há 15 anos, 
eu era moradora de rua, fumava craque, deitada no chão ou em algum 
banco e de pernas cruzadas, olhando o povo passando na rua e pensava: 
“o que esse povo quer fazer da vida? Não há mais nada a se fazer!”. Eu 
estava enfrentando meu primeiro monstro: o tempo. Destitui-lo seria 
como tecer com o ateísmo incauto de Nietsche, que há em mim, o que 
nega aquilo que mais crê. 

Diante do tempo, eu tive as minhas lições, as lições de outros mo-
mentos de uma vida possível, de um mundo possível, dessa ancestrali-
dade, olhando para sujeitas outras e o que importa a quem, se nada tem, 
tudo possui! De espaço de certezas, minha casa se tornaria o espaço da 
suspeita, do espanto, da admiração, da curiosidade, da dúvida, um es-
paço maior desejoso de esperianças. Esperanças e criança!  

 “Se prova de macaco reprova passarinho”, os ajustes que o tempo 
produz traziam-me outras percepções, quando na potência de vida, am-
pliávamos a nossa gramática. Gramática de passarinho, que atenda ou-
tros de nossos bichos, uma gramática não capacitista, isto é, que se possa 
compreender os modos de fazer e ser dos sujeitos legítimos com seus 
corpos “perfeitos” e “capazes”. A pandemia levava-me ao pânico e à lei-
tura de outras gramáticas próprias. Normatizava-me, que é o modo 
como a gente se embrenha numa gramática, uma norma, uma ordem 
que nos é ensinada para ler. Quando fugimos dessa gramática, perde-se 
completamente o referencial. E aqui eu estou falando de todo itinerário 
que alguns corpos terão entre a ação e a percepção da ação. Aquilo que 
ocorre e aquilo que é registrado como fato, a distância entre vida e 
sonho.  

TRAVESTI: OS MUITOS MUNDOS QUE NOS CERCAM

17



O sonho me faz pensar em como um desajuste, em uma determi-
nada época da minha vida, me fez perder a noção da minha direção.  

Voltando à relação do tempo marcado nessa avó, pai e travesti, com 
os movimentos sociais, sabe-se que são eles os responsáveis pela emer-
gência do assunto na grande mídia e em algumas demandas anterior-
mente tímidas e isoladas.  Sabemos que esses movimentos sociais vão 
ganhar força, especialmente os movimentos LGBTI’s e no Brasil, a par-
tir dos anos 1970, e as histórias se confundem com os quarenta anos do 
HIV e de um sobreviver insistentemente cotidiano. Tanta informação 
e a pandemia! 

Tratados feitos comigo mesma e que eu só vim a conhecer porque 
fui moradora de rua, mas também estive maquiadora por muitos anos 
no centro de Londres, no Soho, onde fui cabelereira de Elza Soares, 
quando ela ganhou o prêmio de cantora do milênio da BBC Londres. 
Então, eu chego na academia com uma história prévia, eu chego na aca-
demia pensando o quanto eu tive que correr para me fazer audível, en-
tendível, inteligível, bem lida, bem instrumentalizada para me fazer 
compreensível.   

Quando eu tinha 21 anos, meu filho foi retirado do meu convívio, 
a mãe o levou embora com vergonha de mim, unicamente por eu ser 
uma travesti. A mãe casou com um homem evangélico, seguidor da cos-
movisão judaico-cristã, sob perspectiva teológica que se autorrepresenta 
como “Assembléia de Deus”. Tal cosmovisão faz circular um discurso 
em que o sexo/gênero é binário. Esse discurso sustenta a ficção política 
que legitima a família nuclear burguesa como paradigma, ou seja, a cis-
heteronormatividade (Vergueiro, 2018). Era, então, contada a história 
de um casal cisheterossexual feliz e sua família cisheteronormatizada, 
com a cereja do bolo: cristã!  

As pessoas que educaram e endoculturaram meu filho, retiram o 
meu direito de fazer parte de sua vida (poder cuidar, sentir, existir e 
educar). Para o meu filho, com quase 5 anos à época, e para muita gente, 
minha presença foi retirada dessa história, da história do meu filho. 
Quinze anos se passaram e eu já em Londres, depois de ter um lugar, 
uma vida toda, não mais na rua, nem em busca desse filho, desisto de 
por ele procurar. Isso só vai fazer sentido para quem sabe ler a gramática 
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parental, quem sabe ler a gramática do que é ter um filho e a dor que 
impede um filho de reconhecer seu pai, por este pai não estar fantasiado 
com apetrechos que alguns dizem e acreditam revelar o humano por 
trás do ser. Matar um filho vivo por quinze anos é fabricar uma dor mais 
leve que a agonística em nunca responder algumas dúvidas, ao pensar 
constantemente “onde poderia estar”. Há coisas que não se pode não 
querer. São duas coisas completamente diferentes: quem um filho tem 
e o perde e quem tendo-o não pode ter. 

 
Tudo é produção: produção de produções, de ações e de paixões; pro-
duções de registros, de distribuições e de marcações; produções de co-
sumos, de volúpias, de angústias e de dores. Tudo é de tal modo 
produção que os registros são imediatamente consumidos, consu-
mados, e os consumos são diretamente reproduzidos. Tal é o pri-
meiro sentido de processo: inserir o registro e o consumo na própria 
produção, torná-los produções de um mesmo processo. (Deleuze & 
Guatarri, 2010, p. 14) 
 

Vida, nossa segunda mestra, imersa em produção. Então, são essas 
grandiosidades que vão proporcionar que enxerguemos as possibilidades 
de uma ancestralidade trazida por ela, mencionada por ela, que dialoga 
com tantas outras partes da mulher que me compõe, mas também instiga 
a olhar para outras tantas por vir, arremessadas à abissalidade do que virá.  

Quinze anos passaram-se como num piscar de olhos, depois de 
quinze anos procurando por um filho, este meu filho me encontrou. 
Nas redes sociais, especificamente, no Facebook, ele me manda uma 
mensagem dizendo: “Por favor, ligue para o Brasil no telefone XXX”. 
Eu, cabeleireira famosa na Inglaterra, me sentindo inglesa, SARA 
WAGNER YORK, ligaria pro Brasil, para quê? Que parente eu tenho 
lá? Não tenho ninguém nesse lugar! Eu não associei o nome à pessoa! 
Deixei para lá... Em suma: 

Eu sou uma mulher travesti que tive um filho aos dezesseis anos. Es-
távamos sempre juntos e morávamos próximos. Um dia quando meu 
filho estava com quatro, cinco anos, a mãe dele desapareceu, levando-o 
junto. Eles deixaram apenas o buraco da saudade e uma dor que nunca 
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passou. Estando longe do meu filho, e sem saber de seu paradeiro, eu me 
perdi na solidão, nas drogas e na rua. Com o passar dos dias, depois de 
uns dez, doze anos de sua ausência e muita dor, consegui sair das ruas e 
refiz minha vida. Me mudei pra uma cidade no exterior e por lá me tornei 
uma cabeleireira reconhecida. Me tornei uma cabeleira brasileira em 
Londres e, lá, sempre contava minha história. Um dia recebi uma men-
sagem pelo Facebook dizendo para telefonar para um número no Brasil. 
Quinze anos depois, com uma vida estabilizada e já recuperada da dor, 
liguei para o telefone daquela mensagem. Do outro lado da linha, um 
homem de voz suave e doce diz: Alô, quem fala? Respondi: Sou Sara 
Wagner York, de Londres. Do outro lado, o homem diz: Sua benção, 
meu pai, que saudade de você! Era meu filho que também procurava por 
mim. Hoje, um homem de 25 anos. Eu, um pai (que é uma mulher e 
trans), atualmente com um netinho de quatro anos (que ensino a chamar 
de vovó). Meu filho e meu neto se tornaram a minha família, somos 
muito felizes! Depois soube que a mãe, que o levou para longe de mim 
havia se casado e, por vergonha (naquele tempo era assim!), mudou-se 
sem comunicar o paradeiro e o registrou em nome de outro homem. 
Reencontrar meu filho depois de quinze anos de dor por sua ausência é 
a maior história de amor que tenho vivido. Retornei ao Brasil e hoje tra-
balho como professora de uma rede municipal de ensino, tento mudar 
histórias tristes como a minha e sigo sonhando a cada novo dia... 

Esperei por quinze anos. E esperava mais uma vez esse filho chegar 
de Goiânia e o vejo descer do avião, no aeroporto do Galeão. Minutos 
depois, ele vem me dar esse beijo, que é um beijo de quinze anos de au-
sência e de separação. E quando ele me vê, ele me abraça e eu sinto o meu 
coração bater junto com o do meu filho... O terceiro mestre: o sonho!  

E naquele momento em que o mundo parou, vem um cidadão do 
meu lado e disse: “olha o que os ‘viados’ estão fazendo no mundo!”.  

Esta quebra evidenciadora da interpelação sofrida por alguns de 
nós arremessa-me aos dados que minha vovozidade insiste em não que-
rer lembrar: 

Nós estamos falando de um aumento de 40% das mortes de pessoas 
trans e travestis, no mesmo período. Se em 2017 tivemos 118 mortes, 
em 2018 tivemos 113, em 2019 tivemos 86, em 2020 esse número sobe 
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para 129 mortos. Corpos trans, travestis... é muita dor e a gente está 
trabalhando, porque nessa suspensão de si durante a pandemia, a gente 
também não pode parar porque sentimos fome. Alguns não sentiram, 
além da margem do privilégio, contudo, a gente precisa pensar na in-
terseccionalidade, a gramática do capacitismo da Anahi Guedes Mello 
(2019), a gente traz para esse combo a cisgeneridade da Viviane Ver-
gueiro (2018), pensar em todas essas especificidades, na vida e exclusão. 
Se tiver tempo, nessa agonística, pensar que entre as inumeráveis histó-
rias, de tantas histórias de morte, apenas uma travesti é mencionada, 
mas morreram tantas...  

E durante esse período, muita dor, muito apelo e eu tive que recorrer 
mais uma vez àquela risada que as travestis têm, aquela risada que os via-
dos, que os moradores de rua nunca deixaram de ter é a risada de uma 
história de superação do amanhã. Nessa história, resumindo, duas coisas 
me trouxeram de volta à vida durante a pandemia, lembrar que meu úl-
timo abraço, infelizmente, não foi do meu filho, nem do meu neto, mas 
foi um marco de esperança que o Brasil teve e tem, chamado Dilma 
Rousseff, na aula inaugural da UERJ em 2020. A última pessoa que eu 
abracei foi a presidenta e eu pensei: “não é sorte! A gente não está em 
qualquer lugar.” E aí eu olhei melhor, ajustei as minhas lentes e fui fazer 
a somatória não das mortes, mas da vida. Somei que de 2019 até agosto 
de 2020, 573 pessoas haviam retificado seus registros cíveis, com seus 
gêneros e seus novos nomes. E isso me trouxe esperança, “a gente é foda”, 
“a gente é brasileira”. Eu acho que como eu estou quente, acabei de falar... 
eu gostaria de trazer um ponto, agora que eu respirei! Porque eu já não 
acredito mais nas ficções educacionais, eu não acredito mais na educação 
de sujeito inexistente, sujeito ausente. Porque o que mais nós falamos 
aqui é que somos sujeitos que entendemos quem somos e onde nós es-
tamos, então eu acho que muito desse estudo de ausência/presença, sín-
crono/ assíncrono, público/privado, coletivo/individual, como o 
estabelecido por uma ordem natural do sistema sexo e gênero (Rubin, 
2017), corpo, natureza e cultura e todos esse ônus que nos é cobrado. 
Eu acho que a gente vai pensando muito mais do que na potência do 
que é dito, e sim na potência de como é dito e com quem é dito. Então, 
esses fazeres, eu tenho a impressão de que quanto mais estranha está a 
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sujeita da sala de aula, maior vai ser a imersão ou os frutos daquele que 
a discussão está ali dentro, percebo isso com meu corpo, quando me co-
loco como uma travesti na educação e da educação, porque o que me faz 
pensar que eu sou boa não é a aula planejada do Ensino Superior que eu 
elaboro, mas é o meu 6º ano sentar em roda contando histórias junto co-
migo, dentro de uma aula de inglês, por exemplo, onde eu leciono tanto 
Inglês como Língua Portuguesa.  Então, não é trazer para o campo do 
domínio dos outros sujeitos, mas um convite que a gente tem, insisten-
temente, feito da interseccionalidade travesti. A partir do que a gente 
está dizendo aqui, hoje, cada vez que alguém disser: “olha, isso aconteceu 
e Sara falou...”, significa que a gente está trazendo à vida de uma travesti, 
como a gente traz a citacionalidade, a hiterabilidade de platão, de Nietzs-
che. Nós não aprendemos a fazer isso com os nossos, entretanto, preci-
samos aprender. 

A nossa grande complexidade é essa, trazer tantos sujeitos que estão 
produzindo tantos sentidos para uma vida que é tão breve. Trazer tanta 
coisa em tão pouco tempo, sem nos tornar o sujeito que diz “somos todos 
iguais”. Porque o “todos iguais” é uma simplificação e um essencialismo 
absurdos, é uma coisa de tentar agilizar a fala e a gente já não tem o tempo 
da fala! É como um martelo norteando o tempo, com a minha audição 
já ajustada pra ouvir somente o que está no roteiro e programado.  

E tudo isso tem me feito pensar muito, especialmente como eu 
quero que o meu neto me veja. No final dessa live/texto/dito, eu quero 
inclusive que todo mundo mande um “beijo para o Nicolas”, porque a 
vovó Sara, já não conta mais a história da travesti, ela conta a história 
da professora que tem um neto e esse neto tem tanta beleza para ver 
além da fala da travesti, que trouxe essa academia para tantos outros lu-
gares. Sigo pensando...  

No que diz respeito aos preconceitos vigentes na escola, é muito 
importante expressar que enquanto não mudarmos as representações 
ou imagéticos que essas escolas possuem, continuaremos celebrando a 
mesma história. Nesse sentido, é preciso observar, atentamente, o corpo 
negro no Brasil, o corpo preto nos EUA, o corpo travesti dentro da sala 
de aula e, ao mesmo tempo, observar esses sujeitos que não se nomeiam 
hegemônicos, mas ocupam hegemonicamente os espaços de poder, os 
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homens brancos. O homem branco, esse sujeito que não se nomeia. No-
meia todo mundo menos a si mesmo! E quando a gente tenta fazer qual-
quer movimento subversivo trazendo as falas, não só de Otávio 
Bochner, mas também as de bell hooks, que vem ensinando a transgre-
dir, a utilização desses outros modos de subversão e pessoas do nosso 
contemporâneo, como a professora doutora Elisa Emília, que conta a 
história de seu filho em um corpo intersexo, tudo isso sequer tem vez 
dentro do currículo. Em quantas salas de aula há espaçotempo para falar 
sobre realidades não hegemônicas? Eu fiz a revisão do livro de Elisa 
Emília, intitulado Jacob(y), e mesmo sendo uma pessoa que não gosta 
de chorar, comecei a derramar lágrimas desde a capa, só podendo en-
xugá-las na última página. Elisa conta a história do filho e do Estado 
que a instiga a abortar porque o bebê é intersexo. Ela o acompanha, 
dando-lhe muito amor, até os dois anos de idade, quando vem a falecer. 
Dentro dessa perspectiva, de incluir realidades propositalmente invisi-
bilizadas, Viviane Vergueiro mostra como a cisgeneridade, de mãos 
dadas com o capitalismo e o colonialismo, tem um modo de se legitimar 
dentro de uma estrutura que nega a humanidade a outros sujeitos e su-
jeitas que não se sujeitam às normas impostas e não se limitam a este-
reótipos. Se essa representação não aparecer, com muita força, com 
muita cor, com muita sinceridade, nas rodas de conversa, em sala de 
aula, estaremos fomentando a violência. Vale ressaltar que o silencia-
mento sobre a existência de diversas pessoas que não se encaixam no 
padrão imposto, contribui com a agressão direcionada a elas. Precisa-
mos pensar numa sala de aula realmente para todos, em vez de abrir es-
paço somente à representatividade do que já é hegemônico e assim 
colaborar para que permaneça como sinônimo de “normalidade”. 
Como dito por George Orwell em 1984: “A massa mantém a marca, a 
marca mantém a mídia e a mídia controla a massa”, então a massa que 
alimenta a mídia, já tem a sua representação. Só vai virar preconceito 
aquilo que não faz parte da nossa representação. Ou seja, quando você 
diz que a professora é travesti e há tantas outras representações mentais 
que acionamos, está sendo dito o seguinte: “a minha sobrinha, meu 
filho ou meu neto, podem ser travestis, eles podem ser quem eles qui-
serem, porque eu descobri pessoas como eles/elas, corpos como os 
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deles/delas, representados em outras instâncias da sociedade possíveis 
a qualquer criança”.   

Chega de ser só na prostituição, na mazela, na abjeção, no esqueci-
mento, não. Olha, que lindo! Eu me sinto honrada, como me senti muito 
poderosa no dia em que, apesar de maquiar grandes estrelas internacio-
nais, no salão que eu tinha, no centro de Londres, no centro do mundo, 
eu tirei uma foto com Jaqueline Moll falando de Paulo Freire. Então, hoje, 
minhas grandes musas e musos, aquelas que me fazem tremer de desejo, 
são essas pessoas pensadoras que, junto comigo, lutam por uma Educação, 
a partir de uma teoria travesti, trans ou queer, mas sempre decolonial, 
porque esse é o povo que conta as histórias nas quais cabemos mais do 
que os mesmos de sempre. Pessoas que me fazem sentir vontade de acor-
dar, ligar pro meu neto e dizer: “Liga seu computador e olha com quem 
a vovó vai falar hoje, pensando em falar com você!” 
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O QUE É A MASCULINIDADE FEMINISTA 
PARA BELL HOOKS, AFINAL? 
 

Vinícius Rodrigues Costa da Silva1 
 
 

Introdução 
Eu conto histórias a mim mesma, escrevo 

poemas, registro meus sonhos. Em meu diário, eu 
escrevo – eu pertenço a este lugar de palavras. Esta 
é a minha casa. Esta caverna interna escura, natu-
ralmente negra, onde estou construindo um 
mundo para mim. 

– bell hooks (1996a, p. 183) 
 
 
A epígrafe acima capta a mais pura essência da produção intelectual 

de bell hooks e a sua capacidade de unir teoria e prática na formulação 
de uma teoria revolucionária. Para mim, falar sobre bell hooks é sempre 
um desafio. Nascida Gloria Jean Watkins2 em 1952, bell hooks tornou-
se uma das mais importantes intelectuais feministas negras do mundo, 
após a publicação de sua primeira obra – Ain’t I a Woman (1981).  

Ao longo do seu extenso trabalho, hooks está empenhada em apre-
sentar e propor alternativas a muitas questões a partir de diferentes mé-
todos e categorias de análise, tentando sempre chamar a nossa atenção 
para a importância do pensamento crítico. Parte da sua preocupação 
com o pensamento crítico surge logo no primeiro momento da sua car-

1  Ativista político e intelectual, pesquisador especialista no pensamento de bell hooks e coordenador do 
Laboratório de Estudos Anticoloniais (LEAC). E-mail: viniciuxcostasilva@gmail.com

2  Em Talking Back, hooks descreve o processo de escolha do pseudônimo: “Escolhi o nome bell hooks 
porque, além de ser um nome de família, soava forte. Durante minha infância, este nome era usado para 
falar da memória de uma mulher forte, uma mulher que falava o que vinha à cabeça. No então mundo 
segregado da nossa comunidade negra, uma mulher forte era alguém capaz de fazer o seu próprio 
caminho neste mundo, uma mulher com características geralmente associadas somente aos homens – 
ela mataria pela família e pela honra, faria o que fosse necessário para sobreviver, ela honrava a sua 
palavra. Reivindicar este nome era uma maneira de vincular minha voz a um legado ancestral da fala das 
mulheres – do poder da mulher.” (1989, p. 270)
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reira como pesquisadora, mas emerge também de muitas das suas ex-
periências como uma menina negra que viveu no sul dos Estados Uni-
dos e frequentou escolas segregadas. Num segundo momento, como 
estudante e professora universitária – quando lhe foram dadas oportu-
nidades para teorizar o feminismo negro, a ética do amor e tantos outros 
temas que permeiam as suas ideias. 

Em meu ponto de vista, o que faz de hooks uma importante autora 
é precisamente sua múltipla capacidade de análise e acessibilidade lin-
guística. Ao dizer isto, não proponho uma redução da complexidade 
de seu trabalho para as categorias de análise escolhidas ou para as ques-
tões analisadas, mas reconheço que, ao fazê-lo, hooks inaugura o pró-
prio pensamento e, portanto, uma teoria única – que se faz a partir do 
corpo e da experiência vivida. É importante enfatizar isto porque a aca-
demia brasileira, sobretudo, promove um apagamento sistemático das 
epistemologias feministas negras. Entre todas as justificativas possíveis 
para isto, a estrutura racista e sexista das universidades ocidentais e a 
linguagem não acadêmica de hooks é uma delas. Esta suposição, entre-
tanto, não é verificada quando analisamos a exatidão teórica e a impor-
tância crítica de seu trabalho. 

Meu primeiro contato com a obra de bell hooks se deu em 2017, 
através do Coletivo Negro Afronta (CoNAfro), com a leitura do ensaio 
“Vivendo por Amor” (hooks, 1993). Naquele momento – e até hoje – 
a escrita de hooks não só me permitiu vislumbrar outras formas de pro-
dução epistemológica, mas também me mostrou caminhos para outras 
possibilidades políticas, novos amanhãs.3 Eu diria que hooks é, então, 
uma filósofa do amanhã, porque, de certa forma, sua contribuição in-
telectual, baseada nas críticas do tempo presente, anuncia um tempo 
que ainda não estava previsto, mas que se constrói na performatividade 
de sua produção teórico-crítica. 

Neste sentido, uma das maiores questões para hooks é precisa-
mente a questão da masculinidade feminista e do “patriarcado capita-
lista e imperialista de supremacia branca” (hooks, 2000, p. 46), as quais 
também são os temas principais deste artigo. Para ela, não pode haver 
mudança sem feminismo; por isso, ela insiste em “reivindicar o femi-
nismo para os homens, mostrando por que o pensamento e a prática 
feministas são a única maneira de enfrentar verdadeiramente a crise da 
masculinidade hoje” (hooks, 2004a, p. xvii). 

3  Como discuto em meu livro, Por uma política da futuridade (Ape’Ku, 2021).
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Dito isto, este artigo é organizado para exemplificar, a princípio, a 
crítica hooks às chamadas masculinidades patriarcais e, em seguida, pro-
cura sistematizar sua proposta sobre as masculinidades feministas. No 
entanto, em vários momentos, tecerei diálogos com outres autores para 
elucidar as propostas de hooks. 

Ao longo de sua obra, hooks teoriza a masculinidade, especifica-
mente, duas vezes – em The Will to Change: Men, Masculinity, and 
Love (2004a) e  We Real Cool: Black Men and Masculinity (2004b), 
tendo já escrito sobre o assunto em outros livros, como Talking Back: 
Thinking Feminist, Thinking Black (1989), Yearning: Race, Gender, and 
Cultural Politics (1990), Black Looks: Race and Representation (1992), 
Outlaw Culture: Resisting Representations (1994), Reel to Real: Race, 
Sex and Class at the Movies (1996b), e Salvation: Black People and Love 
(2001); nesse sentido, as masculinidades têm sido uma questão impor-
tante para hooks.  

Com isso, este artigo busca levantar uma hipótese central para 
hooks (2004a): os processos de produção de significado, os quais orga-
nizam os padrões das masculinidades hegemônicas e suas relações com 
o patriarcado capitalista e imperialista de supremacia branca, informam, 
também, os processos de subjetivação. Sabe-se, no entanto, que os pro-
cessos de produção de significado são centrais para os mecanismos de 
subjetivação, do ponto de vista da representação e, por isso, serão im-
portantes para hooks em vários momentos de sua obra (hooks, 1990, 
1992, 2004b). 

 
 

A crítica de bell hooks às masculinidades patriarcais  
Em uma cultura patriarcal, na qual os garotos são educados para se 

tornarem homens que não choram, que não podem demonstrar senti-
mentos, que não amam; tornar-se homem é, de acordo com hooks, evitar 
“qualquer relação com o amor” (2001, p. 129). Nesse contexto, as mas-
culinidades construídas buscam um ideal hegemônico, patriarcal e nor-
malizador, de acordo com as normas estabelecidas pelo sistema 
supracitado. 

Nesse sentido, a antropóloga Miriam Grossi ressalta que a cons-
trução dos modelos da masculinidade hegemônica (Connell, 1995) em 
nossa cultura é baseada na produção de “atividade” em duplo sentido: 
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agressividade e atividade sexual. A partir dessa perspectiva, a constituição 
do sujeito homem nas sociedades ocidentais se dá a partir da violência – 
isto é, a partir do cultivo de uma “relação sem desejo” [relation sans désire] 
(Mbembe, 2016) para com os outros.4 É necessário, então, que os homens 
sejam fortes, provedores, sexualmente ativos e, sobretudo, estejam psiqui-
camente distantes de si mesmos e dos outros. Conforme Grossi, 

 
Uma das principais definições da masculinidade na cultura ocidental 
para o gênero é que o masculino é ativo. Ser ativo, no senso comum a 
respeito de gênero, significa ser ativo sexualmente, o que para muitos 
significa penetrar o corpo da/o outra/o. Num dos modelos tradicio-
nais de gênero no Brasil, estudado por Peter Fry, homem é aquele que 
“come”, ou seja, que penetra com seu sexo não apenas mulheres mas 
também outros homens, feminilizados na categoria “bichas”. (...) Mas, 
para a constituição do modelo de masculinidade hegemônica em 
nossa cultura, atividade não diz respeito apenas à sexualidade; ela é 
também percebida positivamente como agressividade. Já na constitui-
ção da identidade de gênero na infância, observamos como o mascu-
lino se constitui pela hiperatividade dos meninos, que se confunde 
seguidamente com agressividade. (Grossi, 1995, p. 6) 

 
A configuração sociopolítica do patriarcado imperialista 

(hooks, 1981) emerge, então, como a raiz do nosso problema. De 
acordo com hooks, o “patriarcado é um sistema sociopolítico que insiste 
que os homens são inerentemente dominadores” (2004a, p. 18). Essa 
construção se justifica a partir de uma ideologia generalizada de domi-
nação (Collins, 1990), que naturaliza no imaginário social, por exem-
plo, que “a raiva não [é] um sentimento propriamente feminino (p. 19), 
ilustrando a passagem de Grossi.5 

4  Achille Mbembe, em Politiques de l’inimitié (2016), discute as “relações sem desejo” como uma das prin-
cipais características das sociedades de inimizade, que são construídas a partir de ideologias de dominação 
atravessadas pelo machismo, racismo, imperialismo, patriarcado, capitalismo, e outras formas de domi-
nação. No contexto de construção de novas masculinidades, pode-se discutir o que Mbembe chama de 
“relações de cuidado” [la relation soignant-soigné] (no mesmo sentido da responsabilidade ética de Butler 
e Lévinas), isto é, a criação de uma relação de interdependência vital e responsabilidade para com a vida 
dos outros. Em sociedades de inimizade, as relações de cuidado têm sido substituídas pelas relações sem 
desejo, as quais tangenciam a efetividade do dispositivo necropolítico no Estado moderno.

5  No caso de homens negros, “The patriarchal organization of society expects males to marry and function 
as the breadwinner and head of household. Many black males are in a position to play this role.” (Lemelle, 
2010, p. 20).
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No entanto, a citação acima parece dar conta somente da expe-
riência de construção de feminilidade de mulheres brancas, uma vez que 
as mulheres negras são socializadas a partir de uma gama de imagens de 
controle (Collins, 2000) que constroem diversos estereótipos naturali-
zando a condição de opressão sobre seus corpos. A partir da compreen-
são do patriarcado como um sistema de dominação, compreende-se, 
também, que é necessário haver uma estrutura ideológica que justifique 
as dinâmicas desse sistema e organize suas relações de poder. Nesse sen-
tido, a contribuição de Patricia Hill Collins é importante porque, a partir 
do conceito de imagens de controle, como sugere Winnie Bueno, im-
portante intelectual brasileira e especialista no pensamento de Collins,  

 
As imagens de controle fazem parte de uma ideologia generalizada 
de dominação que opera com base em uma lógica autoritária de 
poder, a qual nomeia, caracteriza e manipula significados sobre as 
vidas de mulheres negras que são dissonantes daquilo que elas enun-
ciam sobre si mesmas. (Bueno, 2020, p. 79) 

 
Abordando a experiência de mulheres negras, Bueno aponta que 

as imagens de controle operam de forma a naturalizar situações de vio-
lência contra os corpos de pessoas socialmente racializadas. Neste sen-
tido, é importante ressaltar que embora o gênero seja uma relação de 
poder, um mecanismo de sujeição e uma categoria de organização social, 
ele não opera em seus próprios termos. Há aí uma dinâmica intersec-
cional que articula as dimensões das matrizes de dominação (Collins, 
2000; Bueno, 2020).6 

No caso dos homens negros, as imagens de controle atuam na cons-
trução de estereótipos e contextos que os animalizam, construindo assim 
a noção de que os homens negros são, por natureza, sexualmente ativos 
e que têm pênis maiores. Entretanto, deve ser enfatizado que as imagens 
de controle nem sempre desempenham um papel negativo no imaginário 
social. As imagens de controle, como observa Collins, também podem 

6  Collins e Bueno distinguem imagens de controle de estereótipos e representações. As imagens de controle 
estrutuam ideologicamente as matrizes de dominação, ao passo que os esteretótipos são representações 
visuais que, de acordo com Stuart Hall, “reduces, essentializes, naturalizes and fixes ‘difference’. (…) in 
other words, is part of the maintenance of social and symbolic order. It sets up a symbolic frontier between 
the ‘normal’ and the ‘deviant’ the ‘normal’ and the ‘pathological’ the ‘acceptable’ and the ‘unacceptable’ 
what ‘belongs’ and what does not or is ‘Other’ between ‘insiders’ and ‘outsiders’” (1997, p. 258).
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ser benéficas, especialmente para os homens brancos. O “coração” do 
conceito é o entendimento de que estas imagens servem para manter re-
lações de poder, e o gênero é uma delas. As imagens de controle, dirá 
Collins, são sempre sobre poder, e todas as nossas relações são relações 
de poder. Nesse sentido, as imagens de controle forneceriam a estrutura 
ideológica necessária para a manutenção dessas relações. 

Para hooks (2004a), o termo “masculinidade patriarcal” é especial-
mente valioso de um ponto de vista teórico-analítico, uma vez que nos 
permite uma abordagem mais detalhada e precisa da questão. 

 
Sem dúvida, um dos primeiros atos revolucionários de uma femi-
nista visionária deve ser o de restaurar a hombridade e a masculini-
dade como categoria bioética afastada do modelo dominador. É por 
isso que o termo masculinidade patriarcal é tão importante, pois 
identifica a diferença masculina como sendo sempre e somente sobre 
os direitos superiores dos homens a dominar, sejam suas subordina-
das as mulheres ou qualquer grupo considerado mais fraco, por qual-
quer meio necessário. (hooks, 2004a, p. 114). 

 
Em Reconstructing Black Masculinity, hooks (1992) analisa deta-

lhadamente os fatores que contribuem para as construções patriarcais 
das imagens de controle da masculinidade negra e dos homens negros, 
considerando o papel da mídia na construção de imaginários sociais. 
No caso dos homens negros, uma questão que é profundamente discu-
tida por ela em We Real Cool (2004b), os processos de construção de si 
mesmo e dos outros são diferentes. Antes de tudo, porque a noção de 
que os negros são máquinas sexuais, homens fortes, provedores, aqueles 
que desbancam os brancos em termos de desempenho sexual, é cons-
truída – esta construção animaliza e desumaniza os homens negros.7 

 

7  Nesse sentido, Collins (2004, p. 151) destaca: “In the context of the new racism in which miseducation 
and unemployment have marginalized and impoverished increasing numbers of young Black men, ag-
gression and claiming the prizes of urban warfare gain in importance. Being tough and having street 
smarts is an important component of Black masculinity. When joined to understandings of booty as se-
xuality, especially raw, uncivilized sexuality, women’s sexuality becomes the actual spoils of war. In this 
context, sexual prowess grows in importance as a marker of Black masculinity. For far too many Black 
men, all that seems to be left to them is access to the booty, and they can become depressed or dangerous 
if that access is denied. In this scenario, Black women become reduced to sexual spoils of war, with 
Black men defining masculinity in terms of their prowess in conquering the booty.”
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De acordo com hooks, embora não exista um modelo monolítico 
de masculinidade, o patriarcal é o mais apreciado, mas não o único. E 
embora muitos homens negros tenham transgredido e vivido estilos de 
vida alternativos, a cultura dominante ainda foi responsável pela pro-
dução de modelos patriarcais e hegemônicos de masculinidade – que 
reproduzem “[na cultura dominante] representações fantasiosas e este-
reotipadas da masculinidade negra” (hooks, 1992, p. 89). Assim, hooks 
destaca a possibilidade da construção de novas masculinidades: 

 
Coletivamente, podemos romper com a masculinidade patriarcal 
sufocante e ameaçadora imposta aos homens negros e criar visões 
férteis para uma masculinidade negra reconstruída que pode dar aos 
homens negros formas para salvar suas vidas e as de seus irmãos e 
irmãs de luta.  (p. 113) 

 
Neste sentido, a principal crítica ao patriarcado imperialista 

(hooks, 1981) é evidenciada: as representações dos homens negros que 
são construídas pela supremacia branca organizam a dinâmica das mas-
culinidades patriarcais negras e naturalizam a animalização e a emas-
culação destes corpos. “Os homens negros contemporâneos têm sido 
moldados por estas representações”, afirma hooks (1992, p. 89). 

Para deslocar os significados patriarcais associados à masculinidade 
contemporânea, hooks reivindica a política feminista e a masculinidade 
feminista como uma saída coletiva para reconstruir a masculinidade 
negra, como sugere o nome de um dos mais importantes ensaios em 
Black Looks (hooks, 1992). 

 
 

Deslocando significados, construindo masculinidades 
feministas 

De acordo com hooks (2004a, p. 118), “os homens precisam do 
pensamento feminista”. Historicamente, as masculinidades patriarcais, 
baseadas em relações de dominação e violência, têm mantido os homens 
distantes do pensamento feminista (hooks, 2004a). O pensamento fe-
minista, para hooks, é um dos mais importantes meios e movimentos 
de transformação social e justiça (hooks, 2000). 
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Definido como um “movimento para erradicar a opressão sexista” 
(hooks, 1984, p. 24), o feminismo seria, então, a única maneira de cons-
truir novos modelos de masculinidades (não vamos problematizar isto 
neste artigo). Dado que o gênero é uma categoria de organização e hie-
rarquização social, as masculinidades patriarcais são definidas como re-
lações de poder (Vigoya, 2018), portanto, o feminismo opera de forma 
a erradicar estas dinâmicas de poder e assegurar um novo paradigma 
social baseado na solidariedade política (hooks, 1984). 

Dito isto, é importante afirmar que a ideologia (imagens de con-
trole) é um fator crucial no processo de naturalização dos comporta-
mentos masculinistas patriarcais e, para hooks, “é necessariamente uma 
luta para erradicar a ideologia de domínio que permeia a cultura oci-
dental em vários níveis” (hooks, 1984, p. 24). Nesse contexto, como 
Hall (1985) sugere, a ideologia informa as representações, as quais ga-
rantem a manutenção das normas patriarcais. Trata-se de um sistema 
representacional que constrói os modelos do que é ser um homem. 
Nesse sentido, a partir do pensamento de Althusser, Hall compreende 
a ideologia como um sistema representacional, a partir do qual os indi-
víduos são interpelados e se tornam sujeitos. 

 
A designação de ideologias como “sistemas de representação” reco-
nhece seu caráter essencialmente discursivo e semiótico. Os sistemas 
de representação são os sistemas de significado pelos quais nós re-
presentamos o mundo para nós mesmos e para os outros. Reconhece 
que o conhecimento ideológico resulta de práticas específicas – as 
práticas envolvidas na produção do significado. (Hall, 1985, p. 103) 

 
A compreensão da interpelação de Althusser é importante para a for-

mulação de hooks, como eu proponho, porque as masculinidades patriar-
cais interpelam indivíduos como sujeitos de normas patriarcais. De 
maneira semelhante que Althusser (1996) entendeu que os indivíduos só 
se tornam sujeitos quando mediados por uma ideologia, e que esta ideo-
logia só existe para estes sujeitos, enfatizamos que os processos de sujeição 
também são mediados por uma ideologia, mas que esta ideologia atua di-
retamente sobre o funcionamento dos sistemas representacionais. Argu-
mentamos, então, que os processos de sujeição contemporâneos em 
sociedades ocidentais e industrializadas somente são possíveis com base 
em regimes de representação. 
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A partir dessa compreensão básica, enfatizo que, no pensamento de 
hooks, as masculinidades feministas8 emergem como um projeto de re-
construção de ontologias masculinas, a partir da perspectiva da produção 
de sentido através da linguagem e do discurso. O conceito de “masculi-
nidade feminista”, no entanto, não surge no pensamento de hooks. Em 
1989, Peter F. Murphy já discutia as masculinidades feministas, com base 
nos trabalhos de alguns autores sobre gênero e sexualidade, de modo que 
este debate propunha repensar a experiência masculina. Murphy, neste 
sentido, reconhece os vários problemas que esta discussão pode trazer, 
mas enfatiza sua importância como uma ferramenta importante para 
pensar em novos modelos de masculinidade.9 A proposta hooks se 
orienta nessa mesma direção a fim de fornecer as ferramentas necessárias 
para a construção de novos modelos de masculinidade. 

Desta forma, Louise Bordeaux Silverstein (2016) afirma: “a 
construção de masculinidades feministas refere-se a versões de mascu-
linidades que não geram tensão de papéis de gênero para os homens e 
que apoiam a igualdade de gênero” (p. 145). Sabendo que hooks é ex-
tremamente crítica à noção de “igualdade de gênero”, que é o funda-
mental para o feminismo liberal, é importante ressaltar que Silverstein 
declara: “a igualdade de gênero exige que o comportamento seja dege-
nerado porque as diferenças de gênero inevitavelmente levam à hierar-
quia, o que sempre levou ao domínio masculino” (p. 145). 

Em certa medida, a proposta feminista de novas masculinida-
des é orientada por uma ressignificação da realidade do gênero – em-
bora isso seja praticamente impossível dentro de um horizonte 
revolucionário, como mobiliza hooks. Trata-se da constituição de novas 

8  Uma crítica que tem sido levantada por algumas intelectuais negras e também por mim, a partir do pen-
samento de hooks, é que a categoria “masculinidades feministas” desloca apenas as relações de gênero, 
mas não promove uma superação do sistema sexo/gênero. Seguindo este argumento, precisaríamos então 
abolir os marcadores hegemônicos de gênero. Abolir os marcadores hegemônicos de gênero implica ne-
cessariamente deslocar o papel do gênero nas estruturas organizacionais de poder e nas relações sociais. 
Em outras palavras, significa disputar a eliminação do gênero como uma categoria formativa da incorpo-
ração das sociedades ocidentais e regulador das relações sociais. Esta crítica, entretanto, não está no 
escopo deste artigo, mas provavelmente será objeto de análise em minha pesquisa futura, pois ela é im-
portante para o desenvolvimento do meu estudo do pensamento de hooks.

9  De acordo com ele, “feminism, too, must engage the question of the viability and problematics of a 
feminist masculinity. Men (especially white men) do have more than their fair share of power, at the ex-
pense of women. Yet there are some men who do not want that power, who do not know how to get rid 
of it, and who do not know what to do about it. The task for female and male feminists alike is to 
seriously analyze men’s lives in a sexually and politically oppressive society, understanding men’s roles as 
oppressors as well as victims.” (Murphy, 1989, p. 360). Também recomendo a leitura de Murphy, 2004.
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relações de poder que não nos levam às estruturas de dominação (capi-
talismo, patriarcalismo, imperialismo, racismo, sexismo, etc.) que já 
orientam as sociedades modernas. 

Quando hooks (2004a, 2004b) reconhece o papel e a influên-
cia dos meios de comunicação social na construção da masculinidade 
patriarcal, ela necessariamente chama a atenção para o fato de que a 
masculinidade, como um mecanismo de sujeição, integra sistemas re-
presentacionais. E, como dito, a ideologia é central neste processo, afi-
nal, a repetição constitui a norma, como sugere Butler (1988). E a 
norma deve ser desmantelada. 

Em Salvation, hooks argumenta que as representações são cen-
trais para a construção dos sujeitos negros, chamando a atenção para o 
fato de que “a grande maioria das imagens dos negros que vemos nos 
meios de comunicação social simplesmente confirmam e reforçam es-
tereótipos racistas, sexistas e classistas” (2001, p. 49). Similarmente, em 
Black Looks, ela afirma que “da escravidão em diante, os supremacistas 
brancos reconheceram que controlar as imagens é central para a manu-
tenção de qualquer sistema de dominação” (1992, p. 2). 

Para tanto, guiadas pela política feminista, as masculinidades fe-
ministas propõem uma mudança nos processos de produção de sentido 
para que “ser homem” não signifique mais “ser violento e dominador”. 
Trata-se também uma reconstrução ontológica, onde a masculinidade 
torna-se “um estado de ser em vez de [uma] performance” (hooks, 
2004a, p. 114). Neste sentido, eu analiso a representação como necessária 
para a compreensão das masculinidades feministas, neste momento.  

É fundamental, neste primeiro momento, compreender o funcio-
namento das masculinidades feministas como sistemas de representação 
para que possamos investigar os mecanismos de sujeição que elas mo-
bilizam (algo que não será explorado aqui). Os sistemas de representa-
ção (Hall, 1997) dão sentido ao mundo, e o que está em jogo no 
pensamento hooks é precisamente a produção de novos sistemas de sen-
tido para a construção de um novo mundo. 

 
Transformar as representações de homens negros deve ser uma tarefa 
coletiva. Pessoas negras comprometidas com a renovação da luta 
pela libertação, pela descolonização das mentes negras, estão total-
mente conscientes de que devemos nos opor à dominação masculina 
e trabalhar para erradicar o machismo. (hooks, 1992, p. 113) 
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Neste processo, a política feminista, que em determinado mo-
mento é guiada pela ética do amor (hooks, 2000), é fundamental para 
a erradicação deste sistema tal como o conhecemos. É um processo co-
letivo, permeado pela ideologia e processos de representação, que pre-
cisa ser executado no cotidiano. Como hooks gosta de dizer, “este é o 
coração da questão” (hooks, 2001). Em última análise, a proposta fe-
minista de novas masculinidades 

 
só pode surgir em um contexto onde a renovada luta de libertação 
negra tem um componente feminista, onde a erradicação do sexismo 
é vista como essencial para nossa luta, para nossos esforços para cons-
truir uma comunidade amada, um espaço de harmonia e conexão 
onde mulheres e homens negros podem se enfrentar não como ini-
migos, mas como camaradas, nossos corações se regozijam em uma 
comunhão que se trata de luta compartilhada e vitória mútua. 
(hooks, 1994, p. 230)  
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ARTE E INSTABILIDADE POLÍTICA — A 
BUSCA PELA IDENTIDADE NA ARTE 
PERFORMÁTICA DE ANA MENDIETA E COCO 
FUSCO 

 
Anna Clara Petracca1 
 
 

 Não existe um passado original que deva ser redimido: existe o vazio, 
a orfandade, a terra sem batismo dos inícios, o tempo que nos observa 

do interior da terra. Existe acima de tudo a busca pela origem. 
Ana Mendieta 

 
A liberdade é condicional em vários contextos e muitos governos li-

mitam as diferentes formas através das quais podemos protestar.  
Coco Fusco 

 
 
A busca pela própria identidade é algo inerente ao ser humano, 

quando há o confronto com a sua própria existência. Mas quais são as 
peculiaridades dessa busca em um contexto de mulheres artistas que vi-
venciam uma instabilidade política? Para isso, proponho neste texto 
uma breve reflexão sobre essa condição de criação artística específica, 
através da análise de algumas obras de duas artistas relevantes para o 
tema: Ana Mendieta, artista cubana que, em 1961, refugiou-se nos Es-
tados Unidos da América, devido ao contexto político do seu país de 
origem, e o envolvimento de sua família na política. A artista faleceu 
em 1985 em Nova Iorque, em um suposto acidente logo após uma dis-
cussão com seu marido, o escultor minimalista Carl Andre. Além de 
Mendieta, considero relevante também analisar algumas das obras de 
Coco Fusco, artista interdisciplinar cubano-americana que teve sua mãe 

1  Doutoranda em Media Artes, Universidade da Beira Interior. E-mail: anna.petracca@ubi.pt .
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exilada de Cuba durante a Revolução. Ambas as artistas têm suas obras 
relacionadas com questões de gênero e identidade. Defendo que a con-
dição do ser uma artista mulher, somado ao contexto político em que 
ela está inserida, tem influência direta tanto no processo artístico 
quanto no resultado de suas obras, assim como pode ser considerada 
uma forma válida de autodescoberta e expressão identitária, individual 
e coletiva. 

Para isso, divido a pesquisa em duas partes: na primeira, inicio uma 
contextualização histórica do feminismo e comento alguns aspectos 
importantes para o bom entendimento do raciocínio que se segue. Faço 
também uma relação entre o desenvolvimento da segunda onda do fe-
minismo, e a ascensão da performance art e body art, fatores que se en-
trecruzam historicamente. Em um segundo momento, comento quatro 
obras artísticas, são elas: Untitled - Glass on Body Imprints (1972), de 
Ana Mendieta, e sua série Silueta (1973-80), além de El Evento Suspen-
dido (2000) e El Ultimo Deseo (1997), ambas obras de Coco Fusco. 
Como critério de escolha, optei pelas obras que mais se encaixavam no 
tema desta pesquisa, em relação à temática e ano de produção (optei 
por obras que tivessem ano de produção próximas, dentro do contexto 
de cada artista, além de temas que relacionassem diretamente com o 
propósito da pesquisa). 

O movimento feminista, para fins didáticos, é dividido em três 
ondas: a primeira, no século XVIII, no contexto da revolução francesa, 
ganhou força nos séculos XIX e XX, e foi marcada pelo sufragismo 
com a busca das mulheres pelo direito ao voto. A segunda onda, que 
desenvolveu-se na metade do século XX, ampliou o debate para diver-
sos temas, como sexualidade, mercado de trabalho, maternidade, entre 
outros. Além disso, a segunda vaga é marcada pelo slogan o pessoal é po-
lítico, chamando atenção para que as questões individuais fossem vistas 
como parte de um todo, reconhecendo que o que ocorre na esfera pri-
vada afeta a esfera pública e vice-versa. Um exemplo prático é a discussão 
sobre a importância e a valorização da carga do trabalho doméstico de-
signado para as mulheres. Nesse caso, as tarefas domésticas deveriam 
ser valorizadas e consideradas trabalho, e divididas igualmente. Do con-
trário, as mulheres estariam sendo sobrecarregadas com o peso do tra-
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balho doméstico somado ao mercado de trabalho que estavam se inse-
rindo. Já a terceira onda, que ocorreu a partir da década de 1990, é mar-
cada pela apropriação das questões queer e dos movimentos LGBT pelo 
feminismo. Para essa pesquisa, confiro maior enfoque na segunda onda 
do feminismo, em decorrência das principais questões levantadas pelo 
movimento, que ficarão mais claras a seguir. 

Em 1949, Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo, colocando 
em pauta questões sobre a liberdade sexual feminina e a autonomia 
sobre seus corpos. É também quando a sua máxima é amplamente dis-
cutida ninguém nasce mulher, torna-se mulher, refletindo sobre a per-
formatividade do gênero presente na sociedade. Beauvoir expõe, a partir 
de uma análise histórica, social e cultural, a opressão masculina sobre o 
feminino e o desenvolvimento de uma noção de que o feminino é o 
outro, inferior à norma masculina. Assim, o feminino perde sua identi-
dade a partir do momento que é limitado à oposição do masculino. 
Dessa forma, pode-se dizer que a autora propõe uma emancipação do 
feminino frente ao masculino, a partir da atribuição do protagonismo 
às mulheres e desligamento desse lugar do outro. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Laura Mulvey em Prazer Visual 
e Cinema Narrativo (1989) aponta que:  

 
O paradoxo do falocentrismo em suas manifestações é que ele de-
pende da imagem de uma fêmea castrada para dar ordem e signifi-
cado para esse mundo. Uma ideia de mulher aparece como a ligação 
entre as partes desse sistema: é a sua ausência de falo que o produz 
como uma presença simbólica. (Mulvey, 1989, p. 14) 

 
Dessa forma, Beauvoir aponta que o feminino é condicionado à 

existência do masculino, sendo colocado como outro, e Mulvey reitera 
esse pensamento quando fala sobre o paradoxo do falocentrismo e da 
fêmea castrada. Partindo da ideia de que a imagem do feminino é pau-
tado na ausência do masculino, mais precisamente do falo, é na presença 
e na posição de criadora que o feminino pode retomar seu espaço, rei-
vindicando uma melhor representação, através de uma posição ativa e 
não passiva. 
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A arte como ferramenta de ressignificação do gênero 
Na década de 1960, a Performance Art desenvolve-se como uma 

arte interdisciplinar, combinando teatro, música, dança, vídeo, poesia 
e, muitas vezes, ativismo político. Dessa forma, iniciou-se uma discus-
são, tanto no feminismo quanto no âmbito artístico, sobre a dominação 
do homem em relação à mulher. Foi na década de 1970 que a arte fe-
minista e a performance artística se cruzaram, aproximando a relação 
entre artista e obra. Um exemplo disso, é a propagação da body art, na 
qual o próprio corpo da artista é utilizado como ferramenta direta de 
manifestação artística, resultando em uma mensagem imediata e catár-
tica, ligando o espaço pessoal da artista e transferindo para um coletivo. 
Assim, as artistas começaram a distorcer sua própria imagem corporal, 
por meio de materiais externos e, muitas vezes, com elementos naturais. 
A pesquisadora Alessandra Rufino em sua publicação A Arte de Beth 
Moysés: Performance e Ativismo Feminista, aponta que iniciou-se “uma 
produção de arte assumidamente feminista e que se faz meio de luta, 
militância e mudança social, principalmente através da linguagem da 
performance” (Rufino, 2019, p. 16). 

Ana Mendieta (1948-1985) explorou muito a body art e a perfor-
mance, sendo reconhecida por seus trabalhos earth-body (corpo-terra 
em tradução literal). Em suas obras, a artista utilizava seu próprio corpo 
como meio de expressão, recorrendo a elementos naturais/orgânicos, 
como sangue, terra, madeira e fogo. Durante o regime de Fidel Castro 
em Cuba, em 1961, foi enviada para os Estados Unidos, e em 1966 co-
meça a estudar artes na Universidade de Iowa. Em 1973, iniciou a Si-
lueta Series (1973-80), uma série de trabalhos nos quais explorou a 
relação entre a natureza e o corpo feminino, refletindo sobre questões 
identitárias, de perda, busca e exílio. Como afirmam Leonilia Maga-
lhães e Priscila Leal, “em outras palavras, a arte performativa foi usada 
como laboratório para desconstruir identidades hegemónicas e criar 
consciência política.” (Magalhães; Leal, 2016, p. 104)  

A partir do encontro da arte performática com o ativismo femi-
nista, as mulheres artistas obtiveram um novo espaço de reivindicação 
de seus direitos e ressignificação de suas existências, lutando contra um 
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padrão cultural patriarcal imposto. Em contextos políticos de instabi-
lidade, torna-se ainda mais pertinente essa manifestação, uma vez que 
seus direitos estão ameaçados em mais de uma esfera, levantando ques-
tionamentos que vão para além de questões de gênero, mas também 
identitárias em um sentido mais amplo, e ainda comunicando com a 
realidade dita feminina. 

Em relação à influência do contexto político na arte, Suely Rolnik 
em Geopolítica da Cafetinagem, discorre que:  

 
[...] Com diferentes estratégias, das mais panfletárias e distantes da 
arte às mais contundentemente estéticas, tal movimentação dos ares 
do tempo tem como uma de suas principais origens o mal estar da 
política que rege os processos de subjetivação – especialmente o 
lugar do outro e o destino da força de criação – própria do capita-
lismo financeiro que se instalou no planeta a partir do final dos anos 
1970. (Rolnik, 2006, p. 1)  

 
Assim, a arte surge como manifestação desse atravessamento nos 

corpos individuais e coletivos, pessoais e políticos, estando diretamente 
ligada a condição externa e interna de um indivíduo e na forma que ele 
produz arte. No caso das mulheres, há a fragilidade da própria questão 
identitária e pessoal enquanto, antes de mulher, ser humano, e depois 
como feminino, sendo a própria questão da significação do indivíduo 
feminino problemática e frágil, pois surge da oposição ou negação do 
masculino, que estruturalmente é nutrido de mais poder social. A per-
formance, sendo uma arte essencialmente corpórea, apresenta-se como 
ferramenta pertinente de expressão e interação de vontades e desejos.  

Rolnik, sobre a influência do capital e, mais especificamente, do 
neoliberalismo na sociedade contemporânea e suas influências sobre 
nossa existência humana, propõe que: 

 
[...] a idéia ocidental de paraíso prometido corresponde a uma recusa 
da vida em sua natureza imanente de impulso de criação e diferen-
ciação contínuas. Em sua versão terrestre, o capital substituiu Deus 
na função de fiador da promessa, e a virtude que nos faz merecê-lo 
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passou a ser o consumo: este constitui o mito fundamental do capi-
talismo avançado. Diante disso tudo, é no mínimo equivocado con-
siderar que carecemos de mitos na contemporaneidade: é exatamente 
através de nossa crença neste mito religioso do neoliberalismo, que 
os mundos-imagem que tal regime produz tornam-se realidade con-
creta em nossas próprias existências. (Rolnik, 2006, p. 5)  

 
Marvin Carlson, teórico estadunidense do teatro e da performance, 

em seu livro Performance: Uma Introdução Crítica (tendo a primeira 
edição publicada em 1996 e a segunda em 2004) refere que houve uma 
mudança na performance artística no decorrer da década de 1970, atra-
vés do afastamento das questões estético-formais, tendo um caráter mais 
social. Assim, ele designa o surgimento de dois tipos de performance, 
genericamente falando: a performance de identidade e a performance 
cultural.  

A primeira é caracterizada pela construção ou exploração da iden-
tidade de um indivíduo, considerado por muitos teóricos tema da per-
formance em geral. Aqui, destacam-se as performances realizadas por 
mulheres, pelo pioneirismo e até mesmo pelo grau de elaboração. Já a 
performance cultural surge como uma extensão da performance de 
identidade, a partir do momento em que a performance passa a ser con-
siderada como um modo de ação cultural, uma performance de resis-
tência, questionando o modelo social imposto de existência e expressão 
individual e coletiva. As performances feministas assumem aqui um im-
portante protagonismo, pelo grande caráter crítico presente nas obras. 

No texto Recuperando a Corporalidade - Feminismo e Política do 
Corpo, escrito por Amelia Jones e traduzido por Janet Wolff, podemos 
entender um pouco melhor como o corpo feminino é subjetivo e sujeito 
à variáveis como a cultura e o grupo/situação social: 

 
[...] levanta-se a objecção de que aquilo que o corpo feminino é varia 
de acordo com a cultura, o século e o grupo social. É um constructo 
social, histórico e ideológico. [...] A biologia é sempre subalternizada 
e mediada pela cultura, e as formas como as mulheres experienciam 
os seus próprios corpos é, em larga medida, um produto de processos 
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políticos e sociais. [...] o corpo é um produto definido por histórias 
sociais, relações sociais e discursos, que também identificam as suas 
características principais (ignorando outras), que autorizam e proí-
bem o seu comportamento. ( Jones, 2011, p.114-115) 

 
A partir do momento no qual a experiência do ser mulher é enten-

dida como um produto fruto dos processos políticos e sociais, nada 
mais lógico do que considerar o impacto da situação política de um 
lugar e pensar em como isso afeta uma artista, criadora de significado, 
e ao mesmo tempo, mulher em sua vivência pessoal, social e política. 

Um bom exemplo de análise nesse sentido é Ana Mendieta, que 
foi exilada de Cuba em 1960, aos doze anos de idade, durante a Opera-
ção Peter Pan da CIA, muito pelo envolvimento de sua família, que 
tinha lutado pela independência cubana e participado diretamente da 
Revolução de 1959. No entanto, sua família divergia politicamente do 
líder da Revolução, Fidel Castro, e decidiram mandar Ana e sua irmã, 
Raquelín, para os Estados Unidos. A diferença cultural, além da forma 
em que a mulher latina já era vista na metade do século XX nos EUA 
influenciaram o seu desenvolvimento artístico e identitário. Mendieta, 
que chegou no país sem nem ter o conhecimento do inglês, era vista a 
partir do estereótipo da mulher latina: agressiva e sensual. No entanto, 
foi em Nova Iorque que Ana Mendieta, na década de 70, se aproximou 
da arte de vanguarda e do ativismo feminista, entrecruzando ambos os 
temas em sua produção artística.  

Foi assim que a artista encontrou na arte uma forma de resgatar, 
construir e expressar a sua identidade artística, social e cultural, en-
quanto mulher latina e artista, percebendo ali um espaço de exploração 
e manutenção de suas raízes. Mendieta constrói também uma profunda 
relação entre seu corpo e a natureza, ficando muito conhecida por seus 
trabalhos corpo-terra. Aqui, destaco a Série Silhueta, na qual a artista 
explorou as diversas possibilidades dentro deste mesmo tema: 

 
A exploração em minha arte «entre» a minha relação com a natu-
reza foi o evidente resultado do despojamento de minha pátria du-
rante minha adolescência. A fabricação da minha silhueta na 
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natureza guarda (faz) a transição entre a minha pátria e a minha 
nova casa. Esta foi uma forma de reclamar minhas raízes para me 
converter em uma com a natureza. Embora a cultura em que vivo 
seja parte de mim, minhas raízes e identidade cultural são resultado 
de minha herança Cubana. (ver nota de rodapé)2 
 

Esta série de trabalhos, que contemplou o posicionamento do pró-
prio corpo da artista em diversas situações na natureza (em rochas, na 
água, na terra, na areia, na grama, etc), é datada com início em 1973, e 
seguiu por alguns anos. Foi em uma visita ao México que a artista ini-
ciou a sequência de obras que representaria Mendieta como parte do 
ambiente, de um todo, como quem cria raízes, havendo uma ligação 
clara com a sua visita à uma cultura latina, recorrendo à sua origem. Se 
não fosse a sensação de deslocamento muito provocada pelo seu exílio 
aos 12 anos de idade, muito provavelmente a artista exploraria a sua 
identidade de outra maneira, pois, no caso de Ana Mendieta, um dos 
temas que motiva suas obras é principalmente a questão da construção 
da identidade da mulher latina, com o cruzamento da visão estereoti-
pada dessa mesma mulher. Outro elemento recorrente nas obras de 
Mendieta é o sangue, que recorre muitas vezes à maternidade, ao útero, 
fazendo uma referência simbólica à criação, à mãe-natureza: 

 
Sinto- me tomada pela sensação de ter sido arrancada do útero (a 
natureza). A arte é a forma pela qual restabeleço minhas ligações 
com o universo. É um retorno a origem maternal. (Mendieta apud 
Barreras, 1987, p.31) 

 
Em Untitled - Glass on Body Imprints (1972), a artista comprime 

seu corpo contra placas de vidro, como quem deseja adaptar-se à um 
padrão não necessariamente visível ou claro, mas sentido corporal-
mente. Fazendo uma referência não só ao significante feminino na so-
ciedade, mas também à mulher latina imigrante, que vivia - no período 

2  Transcrição e tradução minhas do trecho do filme sobre a vida e obra da artista Ana Mendieta: Fuego de 
Tierra, realizado por Kate Horsfield e Nereida Garcia-Ferraz. O filme ganhou o prêmio de melhor do-
cumentário no National Latino Film and Video Festival, em 1988.
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de produção das obras - e ainda vive uma fragilidade em sua existência 
constantemente ameaçada por conta de sua identidade social e cultural.  

Refletindo ainda sobre a representação da mulher no trabalho de 
Mendieta, podemos recorrer à uma frase de Judith Butler, na qual “o 
gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étni-
cas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas” 
(Butler, 2003, p.20). Assim, Ana Mendieta ressignifica não só o femi-
nino em geral, mas aborda a questão específica da mulher imigrante la-
tina, questionando a sua própria identidade individual e, ao mesmo 
tempo, coletiva.  

Em 1978, a artista entrou para a Galeria de Arte A.I.R. (Artists in 
Residence Gallery), a primeira galeria, nos Estados Unidos, focada ape-
nas em artistas mulheres, e com abertura para trabalhos experimentais 
- incluindo performances. Em 1980, Mendieta foi curadora de uma ex-
posição chamada Dialéticas do Isolamento: uma exibição de mulheres 
artistas do terceiro mundo nos Estados Unidos3. A declaração da artista 
na introdução do catálogo da exibição clarifica ainda mais a sua visão 
artística, social e política, e resume os atravessamentos possíveis e per-
tinentes a serem relacionados: 

 
A população branca dos Estados Unidos, diversa, mas de origem bá-
sica europeia, exterminou a civilização indígena e colocou de lado 
tanto os negros quanto as outras culturas não-brancas para criar uma 
cultura homogênea dominada pelos homens acima da divergência 
interna. Existimos? ... Questionar nossas culturas é questionar nossa 
própria existência, nossa realidade humana. Enfrentar esse fato sig-
nifica adquirir consciência de nós mesmos. Isso, por sua vez, se torna 
uma busca, um questionamento de quem somos e de como nos rea-
lizaremos. Durante meados dos anos 60, quando as mulheres nos 
Estados Unidos se politizaram e se uniram ao Movimento Feminista 
com o propósito de acabar com a dominação e a exploração pela cul-
tura masculina branca, elas não se lembraram de nós. O feminismo 
americano, tal como está, é basicamente um movimento da classe 

3  Tradução livre do original Dialectics of Isolation: An Exhibition of Third World Women Artists of the 
United States.
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média branca. Como mulheres não brancas, nossas lutas são duplas. 
Esta exposição aponta não necessariamente para a injustiça ou in-
capacidade de uma sociedade que não quis nos incluir, mas mais 
para uma vontade pessoal de continuar a ser “outro”.  (Mendieta, 
1980, p. 1) 

 
Ana Mendieta teve um fim curto e trágico: perto de completar 37 

anos, durante uma discussão com o seu até então marido Carl Andre, 
um já renomado escultor minimalista, Mendieta cai do trigésimo 
quarto andar de seu apartamento em Nova Iorque. No entanto, não 
houve nenhuma testemunha ocular do ocorrido. Alguns vizinhos dis-
seram que ouviram uma violenta briga logo antes da artista cair da ja-
nela. O caso foi levado ao tribunal, supondo que Carl Andre poderia 
ter assassinado Mendieta, mas o artista foi absolvido da culpa, por não 
haver nenhuma prova concreta. Na época, muitos artistas debruçaram-
se em defesa do escultor, sem nenhuma prova. Algumas manifestações 
ocorreram depois de sua morte, e a frase Onde Está Ana Mendieta? teve 
repercussão após um simpósio com o mesmo nome ocorrer na Univer-
sidade de Nova Iorque em 2010 e, em 2014, um grupo feminista ma-
nifestar-se com os dizeres em meio à uma retrospectiva de Carl Andre, 
depositando sangue e vísceras de animais e também incluindo a frase 
we wish Ana Mendieta was still alive4. 

Outra artista, também interdisciplinar, que contempla temas muito 
parecidos com o de Ana Mendieta, é Coco Fusco. Cubano-americana, 
nascida em 1960 em Nova Iorque, teve sua mãe exilada de Cuba durante 
a Revolução. El Ultimo Deseo (O Último Desejo, em tradução literal) 
é uma performance de 1997 sobre repatriação e morte de cubanos exi-
lados. Teve como base o desejo de sua avó, de retornar à Cuba para ser 
enterrada, desejo esse que pode ser expandido e ressignificado à um de-
sejo coletivo, sendo a realidade de muitos exilados. A artista ficou dei-
tada imóvel no chão durante todo o tempo da performance, com velas 
e flores ao seu redor, representando um velório católico tradicional. 

4  Tradução: “nós gostaríamos que Ana Mendieta ainda estivesse viva”.
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Em El Evento Suspendido (2000) Coco Fusco explora simbolica-
mente a presença e a ausência. Diferentemente de El Ultimo Deseo, a 
artista performa enterrada (em solo cubano, no exterior da galeria de 
arte) verticalmente até a metade do corpo, enquanto escreve, durante 
três horas, a mesma carta repetidamente, deixando cópias para os es-
pectadores que quisessem lê-la, originalmente escrita em espanhol: 

 
Meus queridos, estou escrevendo esta carta para dizer-lhes que estou 
viva. Por muitos anos temi que, se contasse a verdade, vocês sofre-
riam nas mãos daqueles que enterraram outra mulher em meu nome. 
Não aguento mais não poder dizer que existo. Não se passou um dia 
sem que eu sonhasse com vocês. Felizmente, posso dizer que me re-
cuperei da provação que resultou em minha partida. Mandarei mais 
novidades em breve. Com amor, C. (Fusco, 2000, n.p.) 

 
As publicações mais recentes de Coco Fusco abordam a perfor-

mance art cubana, e como a situação política pós-revolução influenciou 
e ainda influencia os artistas cubanos. Apesar da cultura ter sido um 
meio útil de projeção da imagem governamental, os artistas e intelec-
tuais cubanos foram tratados como suspeitos durante a tomada de 
poder. A artista teve sua entrada proibida em Cuba durante os anos de 
2018 e 2019, encarando isso como um meio de protesto. 

Dessa forma, considerando as obras comentadas e a discussão teórica 
apresentada, é possível perceber um pouco como a produção criativa ar-
tística entrecruza-se com a ressignificação e manutenção de uma identi-
dade pessoal, podendo também muitas vezes ser coletiva. Em uma 
sociedade que vive algum tipo de instabilidade política, afetando a exis-
tência de cada indivíduo de forma única, porém reverberando de alguma 
forma padronizada no coletivo, torna-se essencial um meio de resistência 
que coloca o elemento afetado não só como protagonista, mas também 
como criador de significado. Coco Fusco e Ana Mendieta são apenas dois 
exemplos de como esse atravessamento entre corpos individuais e coleti-
vos, sociais e políticos, podem ocorrer. A história que é vivida por todos 
geralmente possui muitos pontos de vista, entretanto muitas vezes é nar-
rada apenas por quem tem algum privilégio de poder, detendo de algum 
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meio de comunicação. Nesse processo, a arte performática manifesta-se 
quebrando, aos poucos, essa barreira de privilégios, dando lugar e voz 
àqueles e àquelas que antes não dispunham dessa condição. 
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POÉTICAS INSURGENTES E MICROPOLÍTICA 
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: A CENA 
ABERRANTE DAS DRAGS THEMÔNIAS 

 
Larissa Latif1 

 
 
A performance das drag queens já há muito tem revelado ser de 

grande fecundidade para a análise das tensões entre normatividade de 
gênero e resistência nas sociedades. Consideramos, seguindo as filósofas 
Judith Butler e Gayatri Chakravorty Spivak (2007) que as questões de 
gênero e das suas disciplinas são fundamentais para o entendimento das 
sociedades contemporâneas (Butler, 2006). Na esteira de Haraway 
(2009) e Shapiro (2015), acreditamos que não podemos compreender 
a construção do gênero nas culturas contemporâneas sem darmos aten-
ção à presença das tecnologias na construção dos corpos e, portanto, 
no desenvolvimento das subjetividades.  

Neste trabalho sobre as drags themônias de Belém do Pará nosso 
olhar incide sobre as disputas e negociações que atravessam os seus pro-
cessos de construção subjetiva, os embates entre as instâncias do poder 
e do desejo e os modos pelos quais estas instâncias fazem emergir os 
modos de criar os corpos themoníacos seja como produção de desvios 
(desejo), seja como reprodução de normatividades (poder).  

Partimos do debate entre Foucault e Deleuze em torno dos con-
ceitos de dispositivo e agenciamento para encontrarmos a nossa própria 
definição desse corpo relacional que chamaremos CORPO THEMÔ-
NIO. Propomos uma análise relacional que integra variados compo-
nentes de diversas naturezas. De forma sintética, um dispositivo é uma 
rede complexa de relações entre “discursos e instituições, estruturas ar-

1  Investigadora em Artes Cênicas, atriz, encenadora. Membro do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas 
(CLLC/UA) no Grupo GECE. Este trabalho foi financiado através do edital capes PNPD/UNAMA 
2018. E-mail: larissalatif@gmail.com
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quitetônicas e declarações científicas, decisões regulatórias e adminis-
trativas medidas, bem como proporções filosóficas, morais e filantró-
picas (...) o dito tanto quanto o não dito” (Foucault, 1980, p. 194), mais 
do que uma determinada forma de relação entre elementos heterogê-
neos, um dispositivo estabelece o próprio nexo desta relação, o que sig-
nifica dizer que não apenas são aparatos normalizadores, mas 
constituintes da norma, ou seja, não são resultados de uma relação de 
poder, mas instauradores do poder que operam de forma difusa e mul-
tifacetada, modificável e transferível, ou seja, ocupando posições que 
podem ser alternadas dentro do arranjo, produzindo novas distribui-
ções. Foucault aponta ainda que tal relação de forças é estratégica e que 
ela apoia e é apoiada por tipos de conhecimento (Foucault, 1980). 

Graças à natureza relacional, estratégica, multifacetada e móvel dos 
dispositivos, eles espraiam-se por diversas instâncias sociais, alcançando 
um alto grau de sutileza e adaptabilidade. Daí a frequente naturalização 
das normas, hierarquias e dissimetrias de poder encontrada ao longo da 
história das sociedades. Mas, embora possua uma função estratégica 
normativa, o dispositivo não é imune ao aleatório e ao inesperado, que, 
na verdade, atinge com frequência diferentes partes do dispositivo. 
Assim, apesar de fazer com que determinados caminhos tornem-se mais 
prováveis que outros no processo social, os efeitos do dispositivo não 
são decisivos ou diretamente impostos (Foucault, 2008).  

O que chamamos aqui de dispositivo CORPO THEMÔNIO é 
um conjunto de agenciamentos por dentro dos quais estão em disputa 
e negociação normas, hierarquias, imaginários e desejos de um grupo 
de pessoas que atuam na cena drag de Belém do Pará. O CORPO 
THEMÔNIO refere-se não apenas ao modo de se montar das Themô-
nias, mas a todo o processo pelo qual elas se constituem como themô-
nias, incluindo-se as instâncias normativas. Trata-se não de um objeto 
corpo, mas de uma relação, uma disputa por espaços, modos de estar, 
afetividades.  

Consideradas as contribuições Deleuze-guattarianas e das teorias 
do pós-humano, o corpo não pode ser visto como uma unidade indivi-
dual completa em si própria ou mesmo como uma unidade autônoma 
que entra em relação com outras. O corpo é uma continuidade relacio-
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nal que nunca cessa de se produzir ao longo de todo o processo de cria-
ção do sujeito, ou seja, ao longo de todo o intervalo temporal durante 
o qual um determinado arranjo da matéria reconhece-se e é reconhe-
cido como um sujeito em particular (Braidotti, 2020). Isto tem impli-
cações para os modos como pensamos os corpos a que chamamos 
nossos e aquilo que compreendemos como as nossas individualidades. 
Também tem implicações sobre aquilo que compreendemos como as 
liberdades individuais, a justiça e o conjunto de pautas e bandeiras que 
os movimentos sociais costumam agrupar sob o vasto chapéu dos di-
reitos sociais ou direitos humanos.  

Teóricas como Rosi Braidotti e Donna Haraway tem, a partir de 
diversos ponto de partida e com desdobramentos próprios a cada uma, 
chamado à atenção para a necessidade de uma ampliação do nosso olhar 
sobre as componentes desse continuum relacional. Haraway, já nos anos 
de 1980 apontava que fazemos parte de um circuito integrado, Brai-
dotti mostra como a subjetividade pós-humana desloca o individua-
lismo e o antropocentrismo. Ambas estas autoras afirmam que é preciso 
encontrarmos outros pontos de vista para alcançarmos mudanças efe-
tivas na concretude das relações sociais, isto é, deslocarmos os eixos dos 
agenciamentos, ou ainda, desequilibrarmos as posições de poder em 
jogo na produção dos corpos e das subjetividades. 

Roubada ao imaginário tecno-militar, a Ciborgue de Haraway in-
surge-se contra a mitologia da separação entre seres humanos e natureza, 
arrastando no caminho a construção do sujeito dialético que pressupõe 
um objeto, um ‘outro’ que deve ser contido, controlado, disciplinado. 
Haraway mostra como esse sujeito, o homem ocidental, constitui-se 
mitologicamente contra a natureza e como essa separação entre homem 
e natureza se faz fundar, ao longo do discurso científico do século XX 
no corpo, feminino e instintivo, contraposto ao espírito, masculino e 
racional (Haraway, 2009).  

O tempo da Ciborgue é o tempo em que vivemos, no qual as fron-
teiras se diluem na técnica, na ciência e na globalização da produção e 
do consumo, uma ação política transformadora procurará outras epis-
temologias, abandonará as figurações universalizantes e adotará “cons-
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truções parciais contraditórias e permanentemente abertas dos eus pes-
soais e coletivos” (Haraway, 2009, p. 52). 

Haraway propõe que percebamos o estágio atual do capitalismo 
como uma informática da dominação, na qual “as redes de conexão 
entre as pessoas no planeta se tornam, de forma sem precedentes, múl-
tiplas, pregnantes e complexas (...) o que está em jogo, na conexão “oci-
dental”, é o fim do homem”( 2009, p. 58) , e, prossegue: “Não é por 
acaso que, em nosso tempo, a “mulher” se desintegra em “mulheres” 
(2009, p. 58). Passamos “[d]as velhas e confortáveis dominações hie-
rárquicas para as novas e assustadoras redes. (...) Estamos em meio à 
mudança: de uma sociedade industrial, orgânica, para um sistema po-
limorfo, informacional” (2009, p. 59).  

Diante disto, Haraway advoga “uma política enraizada nas deman-
das por mudanças fundamentais nas relações de classe, raça e gênero”. 
(2009, p. 60), uma vez que já não há propriedades essenciais, mas apenas 
“projeto, restrições de fronteira, taxas de fluxo, lógica de sistemas, custos 
para se reduzir as restrições” (2009, p. 61) e pode-se pensar qualquer 
objeto ou pessoa em termos de desmontagem e remontagem; não existe 
nenhuma arquitetura “natural” que determine como um sistema deva 
ser planejado (2009, p. 61). A ciborgue emerge quando as fronteiras 
entre o animal e o humano se esbatem, seguidas pela dissolução das mar-
gens entre orgânico e inorgânico numa torrente comunicacional. Tudo 
é expresso como dados informacionais, dos quais as derradeiras metá-
foras são o código genético e o sistema imunológico. 

Rosi Braidotti também se afasta das noções humanistas e neo-hu-
manistas, em favor de uma perspectiva zoe-centrada, que a autora argu-
menta ser eficaz para pensar e alterar o mundo contemporâneo 
compondo para isso um quadro de análise capaz de pensar as formas pró-
prias de desumanidade e inumanidade do antropoceno (Braidotti, 2020). 
Para Braidotti, a tarefa da crítica pós-humana é inverter o individualismo 
“a favor de singularidades complexas” e o “antropocentrismo, a favor de 
multiplicidades de fluxos e agrupamentos não-humanos” (Braidotti, 
2020, p. 48). 

No pensamento moderno, assinala Braidotti, a associação da ima-
gem feminina à tecnologia tomava a forma de máquinas disruptivas e, 
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tanto quanto a associação da mulher à natureza, era uma das figurações 
de um outro perigoso que era preciso conter e controlar, mas ao mesmo 
tempo, por a serviço dos ideais de desenvolvimento e progresso. Ambas 
figurações do inumano, a mulher-natureza e a mulher-máquina são ob-
jetificações generificadas características do capitalismo industrial.  

No trabalho de autoras como Angela Davis (2016), Gayatri Spivak 
(1988) e Maria Lugones (2018), de entre muitas outras, fica claro que 
a racialização de corpos não brancos, tanto quanto a generificação, é 
fundante dessa separação entre o sujeito universal masculino branco e 
a natureza. Com efeito, o dispositivo da colonialidade articula-se sobre 
o triplo eixo da generificação, racialização e diferenciação de classe de 
grupos humanos subalternizados em nome da vigência e funciona-
mento de um sistema econômico e político de exploração global da na-
tureza, numa palavra, do capitalismo e do seu corolário, o 
sistema-mundo colonial/moderno. Portanto, a falência, ou pelo menos, 
a desestabilização do sujeito universal moderno precisa fazer-se acom-
panhar da desestabilização das ordens classificatórias tradicionais da 
modernidade.  

No entanto, o capitalismo avançado, acompanhado da revolução 
tecnológica digital, traz uma mudança radical nos modos de construção 
do humano e do inumano. A interpenetração entre a carne e tecnologia 
alcança níveis nunca efetivados, o que acarreta uma dose de indiferen-
ciação jamais atingida, “um agrupamento de circuitos e sistemas de re-
torno” (Braidotti, 2020, p. 16). Esta configuração, que podemos 
aproximar das ideias de circuito integrado, no qual os agenciamentos se 
dão no interior de uma informática de dominação, o organismo humano 
deve ser compreendido como parte de uma rede de interações em fluxo, 
uma singularidade complexa,  “uma entidade corporificada afetiva e in-
teligente que captura processos e transforma energias e forças”(p. 47). 
Este sujeito pós-humano não mais define o mundo a partir de si próprio, 
mas percebe-se como parte de um continuum no qual se reestrutura a 
relação natureza-cultura em termos de manifestações da força da vida 
em si, ou zoe. 

Ao abordarmos o corpo não apenas como uma instância relacional, 
mas como um fluxo informacional, entendemos que a fisicalidade in-
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dividual não se encerra em si mesma, ou seja, o corpo é mais do que 
cada corpo individual e mais do que a dimensão orgânica que se cos-
tuma associar a cada corpo individual. As individualidades autônomas 
são seres ficcionais produzidos pelo dispositivo CORPO. Mas não que-
remos, com estas afirmações, nos remeter a alguma projeção transcen-
dente ou exclusivamente discursiva. Falamos, sim, de acoplamentos e 
conexões entre matéria orgânica (corpos humanos e de outros animais, 
vegetais) e não orgânica (componentes eletrônicos, emissões de feixes 
de luz, microplásticos) agenciados num continuum ou circuito inte-
grado no qual os modos de organização normatizam-se produzindo-se 
hierarquicamente segundo as lógicas do capitalismo avançado. Os seres 
ficcionais de que falamos são dotados, por um lado de materialidade e 
a dimensão ficcional reside na ideia de que são indivíduos dotados de 
uma essência única e circunscrita aos limites daquilo que reconhecem 
como corpo próprio.  

Para expor a natureza performativa do gênero, Judith Butler analisa 
o fenômeno cultural da drag queen que, na sua performance hiperfemi-
nina (Butler, 2006), expõe o gênero como um código cultural baseado 
na imitação e na repetição, sem nenhuma verdade inicial ou essencial. 
A paródia da performance da drag leva ao extremo as normas da per-
formance de gênero, permitindo assim o reconhecimento da imitação 
na base de toda estrutura ou identidade e da ausência de uma qualquer 
fonte autêntica. Deste modo, a drag expõe a coerção social na base da 
natureza performativa da identidade, o que abre caminho para que a 
ilusão da identidade essencial de gênero seja rompida (Butler, 2006). 

Assim como em Nova Iorque e em outras cidades do mundo (Lin-
gel, 2017), a cena drag no Brasil tem se aproximado mais da radicaliza-
ção do questionamento das noções tradicionais de masculinidade e 
feminilidade ultrapassando a performance clássica da diva hiperfemi-
nina e aproximando-se das estratégias da performatividade queer.  É 
neste contexto e num momento em que os movimentos sociais debatem 
fervorosamente a questão dos lugares de fala que aparecem as primeiras 
drag queens anatomicamente pertencentes ao sexo feminino, ao mesmo 
tempo em que o avanço das teorias de gênero e o amadurecimento dos 
movimentos LGBTQ abertamente questionam a cisgeneridade como 
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parâmetro universal e reivindicam o reconhecimento da transgeneri-
dade como modo de vivenciar e performar feminilidades e masculini-
dades não normativas e aberrantes, bem como a não-binaridade e as 
dissidência sexuais.  

Um conjunto de questões a respeito das relações entre o corpo ge-
nerificado e as tecnologias pode ser levantado a partir dessa conjuntura. 
Podemos refletir a partir das colocações de Eve Shapiro de que ocorrem 
“mudanças sociais e individuais como resultados de relações interações 
entre identidades corporificadas, scripts sociais, tecnologias e paradig-
mas sociais”. (Shapiro, 2015, p. 227).  

A autora aponta que as tecnologias biomédicas e as de informação 
atuam a serviço da criação de senso comum e, dentro deste, da especifi-
cidade de gênero segundo padrões binários feminino/masculino. Tais 
tecnologias são configuradas dentro de padrões de gênero pré-existentes 
socialmente. Não obstante, Shapiro observa que o uso das novas tecno-
logias tem sido empregado tanto para reforçar quanto para resistir aos e 
recriar os padrões de gênero:  

 
Indivíduos marginalizados usam fóruns e comunidades online para 
descobrir e refinar identidades e para reescrever padrões corporais. 
As novas tecnologias biomédicas, do mesmo modo, reconfiguram 
corpos em padrões normativos ou não normativos. Esteróides e ci-
rurgias plásticas podem ser usados para construir homens hipermas-
culinos e mulheres hiperfemininas, mas também podem ser 
empregados para manifestar corpos genderificados fora dos padrões 
do homem masculino e da mulher feminina. (Shapiro, 2015, p. 228) 

 
Shapiro aproxima-se em suas conclusões sobre como as tecnologias 

reconfiguram corpos e identidades das reflexões avançadas por Donna 
Haraway (2009) e Braidotti (2020), ao afirmar que as tecnologias in-
terferem nos aspectos mais íntimos dos corpos e consciências, e o fazem 
em relação aos padrões e normas sociais de gênero. Se é fato que as pes-
soas têm utilizado as tecnologias para redefinir identidades e corpos de 
maneira mais complexa, desafiando a norma de gênero, isto, no entanto, 
observa ela, não aponta para uma utopia sem limites: 
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a tecnologia tem potencial tanto para tornar possíveis novas identi-
dades de gênero quanto para reforçar identidades opressivas. Apesar 
de a tecnologia estar mudando quem somos nós enquanto indiví-
duos generificados, o modo como o gênero está mudando é com-
plexo e variável. (Shapiro, 2015, p. 230) 

 
Em todas as épocas as pessoas produzem o gênero utilizando as tec-

nologias disponíveis, prossegue Shapiro (idem, ibidem). Como a mútua 
construção do gênero e da tecnologia muda através do tempo, os crité-
rios para definir como apropriados ou inapropriados os corpos generi-
ficados também mudam no seio das disputas de poder, sendo, 
finalmente, “construídos e definidos pelo indivíduo, cujo corpo gene-
rificado será desenvolvido ou limitado pelas tecnologias disponíveis” 
(Shapiro, 2015, p. 232).  

A constatação desta presença das tecnologias num tal nível de in-
timidade com a produção dos corpos e o desenvolvimento das subjeti-
vidades nos leva a pensar sobre como tem sido vivida essa relação pelas 
pessoas que quotidianamente, através das suas performances artísticas 
e das suas performatividades sociais, questionam as normas do gênero. 
Que identidades são aceitáveis e quais são inaceitáveis, quais são torna-
das invisíveis ou propositadamente ignoradas, que códigos corporais 
são válidos e quais são inválidos como questionadores das normas. Le-
vantar essas questões parece-nos ser um caminho para tentar compreen-
der que potências transformadoras a performance drag é capaz ainda 
de libertar no contexto atual. 

Embora presentes de forma significativa na cena artística da cidade 
Belém pelo menos desde os anos de 1980, as drag queens dificilmente 
alcançavam reconhecimento como artistas fora do circuito LGBTQ+ 
e raramente atuavam fora das boates ou bares voltados para este público. 
O panorama começa a mudar a partir de 2014 (Bentes, 2019; Corrêa, 
2019) com a entrada em cena de um grupo de performers que questiona 
a montação tradicionalmente calcada da hiperparódia da feminilidade 
heteronormativa, as drags themônias. Segundo Bentes, elas formam 
“um grupo cultural radicado em Belém do Pará, que colhe referências 
nas club kids, nas drags da comédia, no bate cabelo, na estética do gro-
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tesco e, até mes mo, no programa de RuPaul (Bentes, 2020, p. 45).  Para 
o mesmo autor, no processo de invenção de si das drags themônias, uma 
das palavras chave é a montação, ato de colocar sobre o corpo objetos 
de diversas origens e naturezas, produzindo-se uma alteração tanto do 
sentido destes objetos e do próprio corpo montado que não se dissocia 
de uma atuação política de insurreição e resistência. 

A montação também pode ser lida como a fusão das palavras Mon-
tar e Ação, a ação de se montar ou se montar para uma ação. Conver-
sando com o debate político incluso nos processos de reforçar existir 
aquele corpo em socie dade, da ação de estar nas ruas, de permitir aquele 
corpo (Bentes, 2020, p. 52). 

Os elementos que compõem a montação são de uma grande varie-
dade. Desde apliques exagerados e da maquiagem feita com materiais 
inusitados até o lixo urbano e as baganas de cigarro utilizadas por Sarita 
Themônia, caixas de remédios, restos de sapatos, peças de computado-
res, tudo pode ser atraído por um corpo themonho. Para Bentes, a mon-
tação aproxima-se do mascaramento, pois pode ser definida como “um 
processo ou método de alteração corporal, podendo ter funções estéti-
cas, mas, muito além disso, em busca de um novo estado e de uma nova 
intensidade de percepção” (Bentes, 2020, p. 53). 

A alteração do corpo e do seu estado psicofísico não se completaria 
se a montação não fosse parte de um processo mais amplo de produção 
de corpos aberrantes que assume a dimensão coletiva e tecnológica da 
vida. Assim é que ao se intitularem themônias, estas artistas reivindicam 
para si um lugar de visibilidade para os seus corpos não normativos, as-
sumindo-se como corpos que não se encaixam e não se procuram en-
caixar, mas viver o desencaixe como abertura para possibilidades outras.  

Fundamental para esta experiência é o seu caráter comunitário e 
coletivo. As themônias compõem megazords, criaturas inspiradas na 
cultura pop japonesa. Um megazord é um ser híbrido que adquire su-
perpoderes pela conexão de corpos com outros corpos. Para as themo-
nhias de Belém do Pará, o megazord nomeia o seu estado constante de 
atenção coletiva e mútua em situações frequentes de risco e exposição 
dos seus corpos à violência. É uma forma de referir a rede de entreajuda 
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instalada a qual se pode recorrer em variadas situações, desde a iminên-
cia de um ataque à necessidade de algum apoio emocional ou financeiro.  

Parte do caráter comunitário da experiência themônha é a organi-
zação informal em haus, ou famílias, nas quais uma drag, muitas vezes, 
mas, não obrigatoriamente, mais velha, acolhe um conjunto de drags 
numa casa comum. A estrutura interna dessas relações ainda está por 
ser estudada de forma mais profunda, mas é possível afirmar que é parte 
fundamental dos modos de organização das themônias de Belém.  

Um CORPO THEMÔNIO é um corpo coletivo que se constitui 
através da montação numa rede de relacionamentos e agenciamentos 
que arrastam componentes de diversas naturezas e conectam-se uns aos 
outros numa rede de afetos e proposições estéticas e políticas, contesta 
hegemonias, desafiando as inteligibilidades normativas de gênero, mas 
também de raça e de classe.  

Tais corpos coletivos utilizam largamente as tecnologias digitais não 
apenas como meios de divulgação, mas como modos de autoreflexivi-
dade sobre a sua criação artísitica/subjetiva e de conexão. A forte pre-
sença nas redes sociais e a interação constante em grupos nestas mesmas 
redes é uma componente indissociável da montação e da criação do(s) 
megazord(s). Elas são meios de estar conectadas, de pensar e agir coleti-
vamente. O CORPO THEMÔNIO age e agencia nas ruas e nas redes 
simultaneamente, sem ruptura no continuum corpo-máquina-espaço. 
Tal situação precisa ser analisada com mais profundidade em estudos 
que questionem os modos pelos quais o estranhamento ou queerização 
destes corpos tem alcançado maior ou menor liberdade, em que medida 
tem sido capazes de desterritorializações, o quanto as linhas de fuga co-
letivas desenvolvem trajetórias inesperadas, o quanto desafiam ou equi-
libram-se mais perto do estabelecimento de um senso comum. 

Se o CORPO THEMÔNIO é uma disputa vivida num corpo 
pós-individual e pós-universal, um corpo que é ao mesmo tempo loca-
lizado, situado e coletivo, que se compreende no âmbito de uma relação 
que cria e faz perdurar estados outros, é premente encontrarmos as suas 
potências de insurreição no interior do circuito integrado.  
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PERFORMATIVIDADES POSSÍVEIS NA 
ECONOMIA CAPITALISTA E ULTRALIBERAL 

 
Maria Alcina Fernandes1 
Maria Manuel Baptista2 

 
 

Introdução 
A economia influencia de modo determinante as relações sociais e 

humanas. No mundo globalizado em que vivemos, o capitalismo na sua 
forma ultra ou híper liberal preside à realidade social – tudo é determi-
nado pelos mercados e em função deles. Por isso, se pode afirmar segu-
ramente que no capitalismo a riqueza é apropriada apenas por alguns e 
o objetivo do lucro é uma invariável, sendo esta condição firme, contí-
nua e ininterrupta.  

Nas diversas comunidades que compõem a sociedade planetária o 
papel desempenhado pela mulher, tantas vezes essencial no progresso 
e feitos da Humanidade, é secundarizado, invisível e ignorado, empur-
rando-a para as periferias do poder. A discriminação e a pobreza da mu-
lher são, por isso, uma constante e a própria existência destas realidades 
permite o lucro pretendido no capitalismo. 

Por sua vez, a generalidade da população mundial anseia viver em 
democracia. Esta, muito embora seja um modo de organização socie-
tária imperfeita é, mesmo assim, a forma que permite uma relação mais 
harmoniosa entre os membros que compõem as diversas comunidades 
do todo que é a Humanidade. Há vários tipos de democracia. Porém, 
nessa diversidade há uma linha comum que os une – cada ser humano, 

1  Doutoranda do Programa Doutoral em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. Investigadora e 
membro do Grupo de Estudos Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas Literaturas e Cul-
turas (CLLC) da Universidade de Aveiro - alcina.fernandes@ua.pt

2  Professora Catedrática do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Investigadora 
e membro do Grupo de Estudos de Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas Literaturas e 
Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.
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na sua individualidade contribui, direta ou indiretamente, na prosse-
cução dos interesses comuns e gerais da sua comunidade e que confluem 
na realização dos interesses da própria humanidade. Interesses esses que 
não são só objetiváveis, mas também são de natureza espiritual ou vi-
sionária. A presidir a uma democracia existem valores e princípios, acei-
tes universalmente e que, inclusive, foram reduzidos a escrito, quer 
como diplomas de cariz jurídico (Declaração Universal dos Direitos 
Humanos), quer como conclusões de conferências temáticas interna-
cionais (Conferências Mundiais sobre as Mulheres), no que ressalta a 
IV Conferência Mundial sobre as Mulheres – Pequim 1995, com a 
aprovação do documento (Plataforma de Ação de Pequim).  

A intersecção dos três aspetos supra indicados – Economia, De-
mocracia, condição da mulher – levanta diversas questões a serem ana-
lisadas, ainda que de forma não exaustiva, como sejam: as de saber se a 
discriminação, a pobreza e a subalternização das mulheres põem em 
risco e são elas próprias uma negação da Democracia e que performan-
ces (de resistência ou outras) podem ser assumidas pela mulher? 

Com este desiderato, convém abordar os temas de poder, de domi-
nação e formas de luta contra-hegemónica e resistência, numa intersec-
ção de sexo e classe, pondo em evidência o contraste entre os discursos 
político-legislativos com as práticas que a realidade expõe e revela.  

 
 

A relação de importância entre democracia e economia  
Democracia é a forma de governo que a maioria e cada indivíduo 

intui como benéfica à sua vida social, a ser vivida em comum. O próprio 
significado etimológico da palavra conduz-nos à ideia de participação 
útil de cada um para o bem comum. Por imaginação, bastar-nos-á com-
parar a democracia com uma orquestra musical, para nos apossarmos do 
seu sentido e significado – na diversidade, em respeito pela identidade 
de cada um e intervindo na ‘peça’ comum, alcança-se e concretiza-se a 
‘obra’ equilibrada e harmoniosa que a todos interessa, para sua satisfação.  

É que o indivíduo para ser feliz necessita de concretizar as suas ne-
cessidades pessoais, não só as básicas de sobrevivência, como igualmente 

MARIA ALCINA FERNANDES & MARIA MANUEL BAPTISTA

62



as ditas de espírito. Na busca da realização das necessidades, geram-se 
trocas de bens e serviços que, ao longo da História, foram formando 
conjuntos diversificados de coisas e ideias ligados apenas pela ‘moeda’ 
como elemento de coordenação comum. Ora, todo o processo inerente 
e os produtos objeto de trocas incluem-se na esfera de governo de um 
povo ou país e constitui a ciência a que denominamos Economia. Rosa 
Luxemburgo, em Introdução à Economia Política /I, dá-nos a noção clara 
do que é a economia política: 

 
Qualquer povo cria, constantemente, pelo seu próprio trabalho, 
uma quantidade de coisas necessárias para a vida – alimentos, ves-
tuário, casas, utensílios domésticos, adornos, armas, etc., - bem como 
matérias e ferramentas necessárias à produção dessas coisas. A forma 
como um povo executa todos esses trabalhos, como reparte os pro-
dutos por todos os seus membros, como os consome e os produz 
novamente no eterno movimento circular da vida, tudo isto cons-
titui a economia do povo em questão, isto é, a “economia política” 
(Luxemburgo, 1975, p. 14). 

 
 

O sistema capitalista – efeitos na condição feminina 
As relações económicas, já seculares, de troca de bens e serviços, 

foram crescendo e aumentando de importância, operando-se a comple-
xidade da economia e a consequente e inevitável edificação de um sis-
tema económico. Atualmente, dado que à escala mundial a maioria dos 
países adotou o sistema capitalista que, como se sabe, tem por objetivo 
a obtenção do lucro e a acumulação de riqueza por quem detém o capital, 
isto é, pelo capitalista. Profere-se esta afirmação, atendendo a que o ca-
pital, conjuntamente com o trabalho e os fatores naturais (também sob 
a denominação de terra), são imprescindíveis ao processo produtivo. 

Da noção de economia Luxemburguiana, referida acima, retira-se 
que, senão todas, pelo menos a maioria das manifestações socialmente 
expressas por comunidades ou instituições sinalizam a economia de um 
povo. Daí que, todas as relações sociais e humanas são influenciadas di-
reta ou indiretamente pela economia. Por conseguinte, esta constitui 
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também um elemento considerável e fundamental do poder, já que a 
“verdade” está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem 
e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem” (Fou-
cault, 1979, p. 14). 

Tal como nas demais manifestações do Ser Humano e da sociedade, 
as relações económicas e de poder sofreram acentuadas mudanças com 
as Guerras Mundiais que ocorreram no século XX. A realidade destes 
factos históricos, nomeadamente o da Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) trouxe importantes efeitos na História e na vida das mulheres.  

Na verdade, por largo período da Humanidade, a mulher foi so-
cialmente considerada como incapaz, necessitando sempre da tutoria 
masculina (pai ou marido) e, por tal, um objeto e propriedade do 
homem cuja função era, em primeira linha a de procriar e satisfazer as 
suas vontades e desejos, devendo-lhe obediência e a ele inteiramente 
submissa, realidade que Simone de Beauvoir brilhantemente descreve 
e analisa ao longo da sua obra. 

Contudo, lentamente, adotando atitudes performativas e retirando 
potencialidades da sua invisibilidade, consegue que o seu papel social 
vá adquirindo novas roupagens, como os de educadora e cuidadora, 
muito embora ainda numa posição não autónoma e independente, mas 
demonstrando que “ela resiste à adequação de toda a definição” (Irigary, 
2018, p. 64). 

Ora, com as necessidades que emergiram nas Guerras Mundiais do 
século XX, em particular da Segunda Guerra Mundial, foi preciso re-
correr à intervenção e trabalho da mulher fora do âmbito familiar e pri-
vado, desempenhando funções relevantes nas comunicações, como 
informadora ou espia, como elo de ligação das forças militares, como 
enfermeiras ou médicas. Mady Segal (1995), releva situações de recru-
tamento das mulheres:  

 
Durante a Segunda Guerra Mundial as situações de recrutamento 
obrigatório e de serviço militar na Alemanha e no Reino Unido, são 
exemplos interessantes da construção social das funções militares 
das mulheres. (...) Nos Estados Unidos, um grande número de mu-
lheres prestou serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial e, 
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na realidade, fizeram-no em todas as especialidades, exceto em com-
bate direto. As mulheres eram empregues na confeção de paraque-
das, como mecânicas de aviões e instrutoras de artilharia (Segal, 
1995, p. 5).  

 
A realidade então sentida e vivida, que as mulheres tomaram como 

oportunidade para a sua visibilidade e reconhecimento, tornou claras 
e notórias as suas capacidades e potencialidades, no que elas acreditaram 
e tomaram como certas. Socialmente tornou-se impossível continuar a 
advogar a inferioridade das mulheres face aos homens e os países, ditos 
mais civilizados dirigidos segundo o pensamento masculino, sentiram-
se obrigados a alterar a legislação, consagrando na lei a igualdade entre 
mulheres e homens.  Isto tudo, evidencia ser a inferioridade da mulher 
uma construção meramente social, para e na qual se ignoram e negli-
genciam os desejos e necessidades dela (Simone de Beauvoir).  

Contudo, várias décadas depois, o conhecimento adquirido da vida 
evidencia não haver, na prática igualdade entre mulheres e homens, afir-
mando bell hooks: “Os pensadores feministas contemporâneos (...) su-
gerem que a diferenciação de status entre mulheres e homens é 
globalmente uma indicação de que a dominação patriarcal do planeta 
é a raiz do problema” (hooks, 2018, p. 167). Tal é o sentido do pensa-
mento de supremacia do homem sobre a mulher. Como pensamento 
hegemónico, impôs-se ao existir de modo firme, constante e repetido, 
que só a realidade cruel da guerra abriu portas à sua desnaturalização. 

Sucedeu que, logo após a Segunda Guerra Mundial, se dá o início 
do fenómeno da globalização, que foi crescendo pela utilização massiva 
da tecnologia, em cada momento disponível. Fernando Soler refere 
“Todos estamos submetidos à globalização, todos e tudo está globali-
zado” (p. 2), onde o on-line (que é apenas uma ferramenta) se transfor-
mou numa obsessão e é largamente utilizado por movimentos com 
posições anti-género, os quais utilizam a repetição de frases e ideias (fa-
zendo a mistura entre as verdadeiras e as falsas) que, com a leveza e flui-
dez do pensamento da atualidade (Bauman, 2011), vai criando ou 
aprofundando o pensamento hegemónico anti-feminista e misógino.  
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Entretanto, o novo modus vivendi de dependência emocional ao 
computador e ao telemóvel, numa autêntica cegueira pelo virtual, em 
que a utilização de apps que exigem uma geo-localização é crescente, 
impedem o exercício de direitos fundamentais, em particular o direito 
à dignidade, à igualdade e à diferença, bem como afeta as liberdades in-
dividuais e coletivas, consagrados na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. 

Isto, porque o conhecimento do respetivo algoritmo só a alguns, os 
poderosos, pertence, o que impede o mínimo controle por quem utiliza 
a internet, as redes sociais, as apps com geo-localização (Flusser, 1985). 

Ora, no mundo atual os poderosos são os capitalistas, visto que vi-
vemos tempos históricos em que o aspeto essencial da riqueza é o ins-
trumento moeda, que determina o intenso consumo não só para o uso 
e satisfação de necessidades, mas igualmente para a satisfação de quem 
compra, pelo ato de consumir em si mesmo. Deste modo, intensifica-
se a acumulação de riqueza e o poder dos capitalistas. Este poder, deri-
vado da acumulação de riqueza e na obtenção do lucro, na fase do 
capitalismo financeiro (ultra ou híper), vai atingindo a alma da Demo-
cracia de forma leve, impercetível, mas sempre obscura e dissimulada, 
ameaçando-a e fazendo-a perigar ao criar um fosso cada vez maior na 
distribuição de riqueza, com muitos pobres e pouquíssimos ricos. É re-
tirado, também, o sentido à arma fundamental na luta por melhores 
condições de vida, isto é, à própria liberdade. Por outro lado, vai incu-
tindo o medo nas pessoas, em particular nas mulheres, intensamente 
influenciadas pelas tradições e religiosidade, de tal modo que os requi-
sitos de participação e de uma cidadania ativa, inerentes à Democracia, 
são postas em causa.  

 
 

A Economia, o Patriarcado, e a condição da Mulher  
Como já vai dito, o sistema3 tem como razão principal a obtenção 

do lucro e a acumulação da riqueza. Para cumprir estas finalidades, o 

3   Sempre que aplicamos a palavra ‘sistema’, sem qualquer outro elemento identificativo, estamo-nos a 
referir ao sistema capitalista. 
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capitalista apropria-se necessariamente de parte da riqueza criada por 
quem trabalha. Assim, por regra, quanto mais baixos são os salários, 
mais elevados serão os lucros e a acumulação da riqueza.  

Para este seu propósito, o capitalismo elegeu o patriarcado como 
um pilar ideológico do próprio sistema. Atendendo à sua natureza, bons 
motivos teve e tem para isso. Face ao papel dominante, na relação con-
jugal e familiar, assumido pelo homem no patriarcado, a mulher vive 
oprimida, porque dependente do pai ou do marido, sem vontade pró-
pria, oferecendo o seu trabalho, empenho e dedicação sem ter nada em 
troca, isto é, sem ter nada do que deseja e merece, como um direito. E, 
como consequência deste pensamento: “a mulher é, tradicionalmente, 
valor de uso para o homem, valor de troca entre os homens. Mercadoria, 
portanto” (Irigary, 2018, p. 69). 

Da realidade patriarcal, o sistema consegue obter vantagens pelo 
trabalho feminino gratuito, já que a manutenção e a renovação da força 
de trabalho são tidas como tarefas gratuitas, por se considerar uma se-
paração entre o trabalho não reprodutivo (doméstico, feito no interior 
familiar, apenas com o valor de uso) e o reprodutivo (realizado em es-
paço exterior ao da família, em espaço público e com o valor de troca). 
Acontece, pois, que todo o trabalho não reprodutivo, é um custo. Custo 
esse que é do próprio sistema, mas que este não o avoca. Pelo contrário, 
o sistema afirma que tal é um custo da responsabilidade dos indivíduos, 
da família, da mulher, nunca admitindo ser um custo do sistema capi-
talista, que este não assume em nenhuma circunstância. Na verdade,  a 
força de trabalho renova-se e mantém-se, quer com a maternidade, quer 
com os atos simples da alimentação, vestuário, higiene e limpeza, etc., 
apenas com o esforço dos indivíduos, muito em particular das mulheres, 
desconsiderando-se e ignorando-se que é a própria sociedade, tida no 
seu todo, que igualmente necessita da renovação de gerações e da ma-
nutenção destas com vista ao trabalho reprodutivo, Consequentemente, 
o trabalho não reprodutivo, porque também beneficia o trabalho re-
produtivo, ao permitir a sua realização em pleno, não pode ser tida 
como responsabilidade exclusivamente familiar (Cakardic, 2020). 

Por via do pensamento patriarcal, absorvido pelo capitalismo, o 
trabalho não reprodutivo é revertido como normal ou natural na sua 

PERFORMATIVIDADES POSSÍVEIS NA ECONOMIA CAPITALISTA E ULTRALIBERAL

67



gratuitidade e responsabilidade familiar.  Em consequência, os direitos 
que as mulheres obtenham resultam somente da sua luta, resistência e 
perseverança. Se lhe são atribuídos pelos sistema e poder será só para 
cumprimento dos desígnios do próprio capitalismo, para impedir um 
progresso mais amplo na condição das mulheres. Nesta hipótese, o sis-
tema prefere rececionar esses direitos como parte integrante da sua 
ideologia, por forma a modelá-los e controlá-los. Ou seja, apresentando-
se aparentemente como direito.  Porém, essa configuração é meramente 
superficial, por servir os interesses e propósitos do pensamento patriar-
cal ao serviço do sistema, em qualquer um dos seus níveis, incluindo o 
que presentemente vivemos – o neoliberalismo ultraliberal de caracter 
eminentemente financeiro. Como resultado, fazendo produzir “subjec-
tividades femininas neoliberais compatíveis” (Elias, 2013, s/p.), e ocul-
tando elementos essenciais da condição feminina, antes revelando,  

 
Representações simplistas sobre a contribuição das mulheres para a 
competitividade económica [que] disfarçam a dupla carga e estru-
turas de género da desigualdade sócio-económica (...) [elaborando] 
uma agenda de género que é profundamente compatível com as po-
líticas e práticas de um neoliberalismo (Elias, 2013, s/p.). 
 

Acontece, porém, que o trabalho da mulher não se desenvolve ape-
nas na esfera familiar ou privada. Ela também participa na realização 
do trabalho produtivo, desde o século XIX, igualmente numa posição 
de dependência. Com efeito, desde então, realiza quaisquer trabalhos, 
mesmo os mais difíceis e dolorosos; toma decisões quando lhe é per-
mitido ou sente ser necessário para a sobrevivência e para os seus; 
orienta os trabalhos de outras(os). 

Mesmo assim, para além da invisibilidade do seu trabalho e do não 
reconhecimento social, a mulher que trabalha no exterior, por regra, 
aufere um rendimento inferior ao do homem. Épocas houve que a di-
ferença foi de 50% e atualmente mantém-se inferior, embora em per-
centagens mais reduzida.  Sempre que há perda de trabalho, quem 
primeiro vai para o desemprego são as mulheres. As probabilidades de 
arranjar emprego são menores para as mulheres. A precaridade laboral 
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atinge-as de modo intensivo. As mulheres encontram-se sobrerepresen-
tadas nas funções educativas e de cuidado, bem como nas atividades in-
formais, mas já estão numa posição de fraca ou nula representatividade 
nas funções ditas de capacitação avançada, isto é, de poder acentuado. 
Por esta via, em tempos de crise, as mulheres engrossam a pobreza em 
cada dia que passa e mantêm-se no estado de pobreza. É sabido que os 
efeitos da crise de 2008 se repercutiram de modo diverso entre mulheres 
e homens, sendo muito mais gravosos para aquelas (PNUD-ONU, 
2019; OIT, 2019). 

Todavia, embora não o verbalizem e assumam, os capitalistas reco-
nhecem que as mulheres possuem grandes habilidades e igualam-se aos 
homens no conhecimento e no saber fazer. É disciplinada e obediente 
a regras e muito leal, pronta para sacrifícios para o bem dos seus e da 
comunidade a que pertence, aceitando também com resignação os 
duros trabalhos.  

Estas características não são valorizadas positivamente. Pelo con-
trário são associadas pelo pensamento hegemónico (masculino) à ideia 
de que a mulher é naturalmente o ser mais fraco, de constituição e tem-
peramento delicados. 

E, por isso, são as que em tempos de crise são penalizadas, assim 
como o são em idade fértil, perante a hipótese de maternidade. De facto, 
a valorização da mulher é vista pelas classes poderosas e por quem per-
filha o pensamento dominante, como mera máquina produtora das mu-
lheres e homens de amanhã, que o sistema precisa e que devem ser 
saudáveis, por ser o que importa na criação de riqueza.  

Consequentemente, o capitalismo manteve os traços essenciais do 
patriarcado, erigindo-o como um dos seus pilares e com isto obtém be-
nefícios. Ao criar uma divisão entre mulheres e homens, conferindo a 
estes um poder (um micro poder a operar nas extremidades) que os 
afasta da revolta e reivindicações por uma vida melhor e, assim, inten-
sifica a negação da valorização do trabalho e do Ser Humano. Importa, 
também, realçar as vantagens que o sistema obtém ao imputar para a 
mulher e para a família a obrigação gratuita da renovação e manutenção 
da força de trabalho, tão necessárias e indispensáveis à criação da riqueza 
e respetiva acumulação. Com tais ganhos, o sistema liberta-se de um 
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custo que teria de assumir, por ser da sua responsabilidade em virtude 
da relevância social da renovação das gerações e da manutenção da força 
de quem trabalha. 

Ao ser transferida esta obrigação para a família, por construção so-
cial patriarcal, é tal dever e encargo para a mulher, assumindo esta os 
trabalhos domésticos e cuidados familiares, ao mesmo tempo que rea-
liza trabalho reprodutivo. No exterior, no espaço público, a sociedade 
sobrecarrega-a nas horas e formas de trabalho. Desta maneira: impede-
a de exercer direitos; de considerar e analisar, refletindo, a vida que leva; 
de estabelecer as estratégias que toma por úteis nas suas reclamações; 
na assunção das performances mais adequadas, a adotar; de participar 
e intervir socialmente. 

Estes motivos estão na base do que é afirmado com inteira justeza 
– a Mulher é quem mais sofre com as crises económicas e conflitos. Os 
efeitos destas duas realidades ofensivas da condição humana, são diver-
sos entre mulheres e homens, revelando-se mais duros e intensos quanto 
às mulheres (PNUD-ONU, 2019). 

Ora, é já sabido e constitui um pressuposto que as transformações 
trazidas pela globalização acarretam mudanças políticas, culturais e tec-
nológicas, muito por influência do quarto poder - a comunicação social 
(também ela global). Em consequência, “esta alteração global não é ape-
nas um fenómeno externo, ao contrário, influencia aspetos da intimi-
dade dos sujeitos, modificando vidas e modo de ser de cada um deles” 
(Vieira, 2005, p. 3). 

No que respeita à condição feminina, poder-se-á afirmar que essa 
alteração não se verifica ou que apenas se opera uma alteração superficial 
e inócua. Com este fenómeno da globalização é, inclusive, acentuada a 
desigualdade real e prática entre mulheres e homem. O que, inclusive, 
contraria a alargada cobertura da igualdade em termos legislativos, to-
mando-se por referência as Declarações da ONU e de outras Institui-
ções internacionalmente reconhecidas e dos discursos políticos.  
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Performatividades possíveis à mulher no pós-Covid-19 
A pandemia originada pelo coronavírus provocou inúmeras alte-

rações às rotinas das pessoas e das empresas, verificando-se igualmente 
uma redução significativa na produção e acesso a consumíveis, o que 
está na origem da grave crise económica e social que já se iniciou, mas 
que não tem termo à vista. Por causa da crise económica e social, que 
afeta todos os países, desenvolvem-se esforços, estabelecem-se estraté-
gias e criam-se parcerias. Os Governos Nacionais, bem como muitos 
Estados, conjuntamente, em parcerias ou coligações tomam as medidas 
que entendem poder anular os efeitos negativos da Pandemia.  

Como emerge do que já vai acima dito, são as mulheres os seres 
mais vulneráveis, que mais sofrem da pobreza e não têm o acesso fran-
quiado aos meios e oportunidades que permitam a sua elevação à igual-
dade na vida real e prática, enquanto seres válidos da Humanidade.  

Tal obriga ao desenho de uma estratégia e à concretização de medidas 
públicas voltadas exclusiva e consequentemente para os problemas das 
mulheres e que não sejam meramente temporárias ou transitórias. Pelo 
que já se conhece, não há medidas públicas que, de forma integrada, en-
frentem os diversos problemas das mulheres e contribuam para a sua sig-
nificativa redução, tendo sempre em vista a anulação das desigualdades.  

A União Europeia, por exemplo, apenas erigiu a violência sobre as 
mulheres (principalmente na dimensão da violência doméstica) como 
medida de apoio à mulher e contribuição para a igualdade de género. 
Há outras Instituições e Estados (ex: do continente americano) em que 
apontam o foco exclusivamente para a sustentação económica mínima 
das mulheres. De acordo com a UN WOMEN e o PNUD (2020), ao 
serem apresentados os resultados da análise dos efeitos pandémicos no 
documento “Covid-19 Global Gender Response Tracker” sustentam 
que as necessidades das mulheres têm sido negligenciadas, quer nos 
apoios sociais, quer quanto ao emprego. É referido igualmente que ape-
nas 12% dos países do planeta aprovaram medidas em três domínios – 
segurança social, apoio ao trabalho de cuidado e não remunerado e me-
didas que garantam a segurança económica das mulheres. Os países que 
não apontam nenhuma medida em relação às mulheres cifram-se em 
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20%. Estas entidades, nas recomendações por si apresentadas destacam 
que as medidas a serem adotadas e direcionadas às questões de género 
precisam de financiamento adequado a perdurar a longo prazo, para 
que os seus resultados possam ser eficazes.  

Deste modo, perante a postura dos Estados e das Instituições nos 
Planos Estratégicos de combate à crise criada pela Covid-19, ao man-
terem as mulheres continuadamente na invisibilidade e a negar-lhes a 
valorização devida, não só preservam a desigualdade de género, como 
também (mesmo que não desejável) ameaçam a democracia ao facilita-
rem o desequilíbrio nas relações sociais que, assim, ficam desarmonio-
sas.  Como é dito por Maria Manuel Baptista: 

 
É por isso que é preciso voltar a afirmar que ‘o rei vai nu’, quer dizer, 
que o género (que se refere a elementos de performatividade socio-
cultural e não a determinantes de natureza ou biológicos) desnatu-
raliza, e de um mesmo passo contesta a divisão social do trabalho 
com base numa hierarquização sexual (Baptista, 2019, p. 14). 
 

As mulheres atravessam um momento muito difícil para a sua con-
dição. Todavia, se a adversidade é uma nuvem negra, criativamente elas 
poderão convertê-la em oportunidades. Com originalidade e determi-
nação, em performances quer individuais quer coletivas, as mulheres 
darão passos importantes na sua afirmação e capacitação. Secundando 
as palavras de Christine Delphy,  

 
Para conhecer a realidade e, portanto, poder eventualmente alterá-
la, é preciso abandonar as certezas e aceitar a angústia temporária, 
de uma acrescida incerteza sobre o mundo; que a coragem para en-
frentar o desconhecido é a condição da imaginação e que a capaci-
dade de imaginar outro mundo é um elemento essencial do processo 
científico: ela é indispensável para a análise do momento presente 
(Delphy, 2018, p. 198). 
 

Na “análise do momento presente”, na estratégia escolhida para o 
combate da desigualdade e da discriminação, a consideração da com-
plexa, pesada e dura condição das mulheres é um alicerce indispensável 
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na construção igualitária. É que: “se vocês lhes perguntarem insisten-
temente em que é que elas pensam, elas não podem senão responder: 
em nada. Em tudo. Portanto, o que elas desejam não é precisamente 
nada, e ao mesmo tempo tudo” (Irigary, 2018, p. 67). 

Ouvir as mulheres e conhecer os problemas por elas sentidos e vi-
vidos é elementar. Atender às suas necessidades, que devem ver satisfei-
tas, é fundamental. Não se poderá esquecer que, na ação de reclamar e 
no combate por direitos, as mulheres orientam o seu empenho e deter-
minação na participação democrática para a resolução das questões que 
as afligem. Isto, porquanto, “o sujeito do feminismo é produzido pela 
performatividade de uma declaração de independência, forçada a afir-
mar-se como anteriormente dada, num enunciado que coloca a 
identidade e/ou a solidariedade das mulheres como natural, histórica, 
social, psicológica” (Spivak, 2018, p. 106). 

E, em simultâneo haverá de ter a inquietação em “explorar critica-
mente as questões dos homens para mapear estratégias feministas para a 
transformação da masculinidade” (hooks, 2018,2001, p. 174), pois que, 

 
Tomar consciência de que há par, que é o par que faz isto funcionar 
(...) O par enquanto lugar, espaço da guerra na cultura, mas também 
enquanto lugar, espaço exigente, requerendo a transformação com-
pleta da relação de um com o outro.” (Cixous, 2018, p. 76). 

 
É na caminhada resistente e de oposição às forças ameaçadoras da 

Democracia, que sempre procuram anular e erradicar os direitos das 
mulheres, submetendo-as à condição de opressão e exploração acentua-
das que “a mulher tem de superar, no mundo e no seu próprio coração” 
(Beauvoir, 2018, p. 59), a adversidade que diariamente enfrenta. 

 
 

Em conclusão 
Adotando estratégias e performatividades de resistência (para o 

que não há receita pré-determinada, porque dependente do contexto 
concreto), as mulheres vão ultrapassando os obstáculos que sempre são 
criados no seu caminho. Perfilhadas tais estratégias e performatividades 
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para que, em contraponto, se produzam os requisitos que permitam 
uma união de igualdade sincera e leal entre a mulher e o homem. 

Acreditar em si própria, usar a determinação como uma arma, ter 
como meta uma constante autonomia e a merecida independência, são 
as vestes em que a mulher terá de envolver as estratégias e performati-
vidades que quer assumir.  

Não será fácil, mas guiadas pela máxima - ‘se não se ganha, também 
não se perde, antes se aprende sempre’ – as mulheres vão alcançando a 
igualdade e com a sua ação contribuem para o reforço da Democracia 
e afastar as ameaças que sobre esta pendem.  
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A PERFORMATIVIDADE NA HISTERIA: UM 
OLHAR DESPATOLOGIZADOR 

 
Helena Volani1 

 
 

 
Charcot segura uma mulher, sua paciente, pela cintura com um só 

braço. O peso do corpo suspenso parece ser sustentado sem esforço pelo 
médico que sequer o olha. A mulher aparenta estar desmaiada ou em 
algum estado inconsciente – por essa razão não se sustenta. Suas costas 
fazem uma curva no antebraço de Charcot, seus pés estão apoiados no 
chão e sua cabeça se inclina para trás: o corpo performa ingenuamente 
o arco tão simbólico da patologia que representa, apesar de ser o braço 
de seu médico o vetor da sua curva. Atrás da mulher, dois enfermeiros 
e um médico velam pelo corpo caso ele venha a cair. Do lado deles, há 
uma maca vazia, onde a moça será novamente colocada, desacordada, 
após o espetáculo apresentado. À frente de todos eles, vinte homens 
sentados e seis em pé, espremidos no espaço apertado da pintura. Do 
lado de fora da moldura, dentro da qual essa cena se passa, há espaço de 
sobra na sala para abrigar mais homens como aqueles. A sala não é 
muito grande, tem um tom terroso, quase laranja. As cadeiras são sim-
ples, de madeira, e estão dispostas desordenadamente no chão. Há so-
mente uma pequena mesa, sob três lâmpadas, onde encontram-se alguns 
instrumentos ao alcance do médico. Charcot olha para seus pares, en-
quanto todos olham para o corpo suspenso. Essa é uma descrição pos-
sível de «Une leçon clinique à la Salpêtrière”, de André Brouillet, obra 
que é uma representação pictórica de uma sessão de terça-feira de Char-
cot durante uma sessão de hipnose em uma de suas pacientes.   

1  Pós-graduanda em Fundamentos da Psicanálise pela Faculdade Inspirar. Graduada em Cinema e Audio-
visual pela Universidade Estadual do Paraná. Graduanda em Psicologia pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. E-mail: hvolani@hotmail.com.
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Esta pesquisa pretende se aproximar do trabalho de Charcot com 
a histeria a partir da reflexão de como um médico que “acidentalmente” 
se torna responsável por uma ala inteira dentro do maior asilo para mu-
lheres da França, a Salpêtrière, “ficou conhecido como o fundador da 
neurologia” (Didi-Huberman, 2015, p. 39) e de que maneira, a partir 
de quais métodos, ele consolida sua prática de trabalho. Esse gesto teó-
rico, entretanto, não intenta desvalidar os acasos que levam todos aos 
lugares inimagináveis em que estão e/ou vão a estar em suas vidas e tam-
pouco tem a pretensão de verdadeiramente desvendar o homem “Char-
cot”, mas parte da crença de que ele deixa, em seus textos e também em 
sua história, pistas do seu desejo para aqueles corpos – o que se consi-
dera extremamente importante para a aproximação e consolidação da 
história da maneira como ela ocorreu. A crítica aqui presente também 
não vem acompanhada de uma proposição hipotética de como os even-
tos poderiam ter se desdobrado de maneira mais gentil, mas de uma 
análise de como o episódio da histeria na Salpêtrière ainda hoje sobre-
vive violentamente nos corpos, para, assim, ser possível pensar em uma 
vida mais livre.    

Considera-se de grande importância distinguir, em um primeiro 
momento, as funções da “cura” e da “pesquisa” dentro da profissão mé-
dica. Charcot era um pesquisador – não um curandeiro – e não deveria 
ser a pessoa responsável por curar centenas de pessoas em sofrimento. 
Assim, esta pesquisa aponta como curar os histéricos e as histéricas 
nunca foi o principal objetivo do médico, uma vez que há um desvio 
de foco na cura dessas centenas de pessoas (ou, ao menos, no alívio das 
suas dores). O exercício da pesquisa, muitas vezes acompanhado de um 
reconhecimento científico e pessoal, pode ir contra o dever médico e 
aumenta o sofrimento das pessoas. O que se promove, aqui, vai além de 
um questionamento puramente ético: trata-se de refletir sobre como as 
ações de Charcot, voltadas principalmente para a pesquisa, ao invés da 
cura ou alívio do sofrimento daqueles corpos, trazem embaraços em sua 
própria teoria. Como é possível promover a cura de uma patologia 
quando sua própria prática se coloca numa perspectiva de promover a 
patologia?  
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A maneira pela qual Charcot se tornou “especialista” em histeria e 
responsável por ela, explica Didi-Huberman, foi por acaso. O prédio 
Sainte-Laure da Salpêtrière teve de ser interditado pelas más condições 
do ambiente e, por essa razão, a administração do hospital decidiu usar 
a ocasião para separar as internas, que estavam todas na ala psiquiátrica, 
em psicóticas e não-psicóticas, criando, então, um novo setor no hos-
pital: o “setor das epiléticas simples”, delegado a Charcot por ele ser o 
médico mais antigo da instituição. Esse novo “setor especial” recebia 
tanto as internas epiléticas quanto as histéricas, pois a condição que as 
reunia ali era simplesmente o sintoma das crises convulsivas.    

 
Portanto, Charcot desceu aos infernos. E não se sentiu muito mal 
por lá.  É que essas quatro ou cinco mil mulheres infernais foram 
um material para ele: de fato , mergulhado desde 1862 no inferno, 
Charcot teve a sensação agradável e científica – como se diz, calorí-
fica, soporífica ou honorífica onde o “-fica” aparece como um deri-
vação factiva muito, muito forte -, teve a agradável sensação, dizia 
eu, de penetrar num museu, pura e simplesmente. Ele próprio o disse 
bem: um museu patológico vivo, com seu “acervo” antigo e seu novo 
“acervo”. (Didi-Huberman, 2015, p. 37) 

 
Pois o “setor especial” da Salpêtrière se transformou exatamente em 

um museu de acervo vivo, trazendo para a sua essência a tradição de sé-
culos presente em um Museu de História Natural; a validação científica 
de um Museu de Ciência; a “beleza” em significar/criar corpos e o 
mundo em que se encontra em um Museu de Arte e a crueldade de um 
zoológico. O setor se transformou em um espetáculo que encantou – e 
encanta – com seus sintomas, antes caóticos, agora organizados por esse 
médico, a partir de corpos que, então, repetiam, repetiam e tornavam a 
repetir as quatro fases que um homem havia descrito: tremiam, contor-
ciam-se, gritavam, e – se fossem mulheres – crucificavam-se ou se viam 
na boca de um orgasmo. Como essa descrição parece ser espetacular 
para os médicos: alguém que coloca ordem ao caos, sintomas à farsa, 
descrição à doença, e ainda o demostra com os próprios corpos, prontos 
para performar sua dor, ao bel-prazer daqueles que olham seu sofri-

A PERFORMATIVIDADE NA HISTERIA: UM OLHAR DESPATOLOGIZADOR

79



mento e, assim – ainda que já adiantando as questões aqui propostas, o 
controlam, promovem-no.   

“Charcot era como Adão, um Adão diante de quem Deus teria 
feito desfilaram as entidades nosológicas, a fim de que ele lhes desse 
nomes...” (Freud apud Didi-Huberman, 2015, p. 40). Quem é aquele 
que dá nome, aquele que batiza, que insere na linguagem, na significa-
ção, senão o criador? Pois “no princípio era o verbo”, gênese trazida aqui 
como uma metáfora do estado humano no mundo, explicitando que a 
criação se dá a partir do verbo, da palavra, da linguagem. Dar nome às 
coisas é justamente o que faz com que elas passem a existir. Não que elas 
materialmente não existissem antes de serem nomeadas, mas entende-
se que só há uma relação humana com o mundo a partir de uma nomea-
ção, conceituação, significação, que extrapola a materialidade da coisa 
em si e, assim, já se torna uma criação humana. Não existe nomear sem 
alterar, não há como fotografar sem mudar; não é possível conceituar 
e, no próprio ato, mudar a conceituação. A humanidade está fadada a 
ter a materialidade do mundo escorrendo por entre as suas mãos en-
quanto insiste na tentativa de cercá-la. Pode-se tentar analisar, interpre-
tar, entender, mas nunca apreender a realidade. Cria-se leis para que 
sejam obedecidas, mas o universo não se restringe a elas. Apesar disso, 
era uma pretensão de Charcot encontrar os parâmetros da histeria; ser 
a pessoa que desvendasse o seu mistério e que, a partir da sua própria 
lei, ninguém pudesse contestá-lo, o criador, ou contestá-la, a criação: “a 
histeria apresentava aos seus olhos uma sintomatologia bem definida, 
obedecendo a regras precisas. Esse reparo é importante, porque lhe per-
mite afastar a hipótese de simulação, o grande fantasma da psiquiatria 
do século XIX” (Garcia-Roza, 2008, p. 32).  

A hipnose era uma das principais metodologias utilizada por Char-
cot para explicar o funcionamento da histeria e também como uma de 
suas ferramentas de “cura”. Além disso, como aposta para a melhora dos 
casos, ela era também frequentemente utilizada com a pretensão de en-
tender o sintoma histérico na fabricação de algum outro sintoma nos 
internos para gerar crises e intercambiar sofrimentos. A hipnose tam-
bém era utilizada numa tentativa de retirada dos sintomas histéricos, 
porém com menor êxito. Os sintomas criados por Charcot eram fre-
quentemente anulados, segundo ele, desde que os retirasse dos internos 
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em pouco tempo. Já se eles perdurassem, como acontecia com as pessoas 
que chegavam à Salpêtrière, cujos sintomas eram mais duradouros, ra-
ramente era possível que Charcot os eliminasse através de seu método 
– pelo menos não o faria com a mesma facilidade com que ele tinha 
para produzi-los. Parece claro, pois, que o método empregado por 
Charcot no tratamento da histeria era muito mais eficiente na sua pro-
moção do que na cura propriamente dita.  

 
O emprego da hipnose tinha por objetivo o controle da situação. 
Através da sugestão hipnótica, o médico podia obter um conjunto 
de sintomas histérico bem definido e regular; mas isso evidencia, ao 
mesmo tempo, que a histeria nada tinha a ver com o corpo neuro-
lógico, mas com o desejo do médico. É numa tentativa de superar 
esse impasse que Charcot vai elaborar a teoria do trauma. (Garcia-
Roza, 2008, p. 34) 

 
Como a histeria não apresentava lesões anatômicas com as quais 

Charcot pudesse comprovar a patologia, ele viu na criação de uma ico-
nografia forte, incontestável, a forma de criar uma ordem, uma lei que 
a regesse. Então, mesmo sem uma lesão anatômica possível de ser aces-
sada por médicos, existiria uma série de movimentos que esses corpos 
histéricos iriam reproduzir, em fases que também se repetiriam, cujos 
registros fotográficos ele oportunamente  tinha catalogado, em um mo-
mento da ciência em que as fotografias eram dadas como prova, como 
materialidade do mundo. Tal realização coloca Charcot muito perto 
de seu objetivo, de modo que controlar esses corpos e garantir tal cons-
tância na maneira como a histeria se manifesta se torna, pois, ponto 
central da sua pesquisa. Assim:   

 
[...] construiu-se na Salpêtrière algo como uma grande máquina óp-
tica para decifrar os lineamentos invisíveis de um cristal: a grande 
máquina – territorial, experimental, mágica – da histeria... E, para 
decifrar o cristal, era preciso quebrá-lo, fascinar-se com a sua queda, 
quebrá-lo de novo, inventar máquinas propicias a uma queda mais 
visível, mais regulada, e quebrá-lo outra vez, só para ver o que acon-
tecia! (Didi-Huberman, 2015, pp. 28-29) 

A PERFORMATIVIDADE NA HISTERIA: UM OLHAR DESPATOLOGIZADOR

81



Portanto, os internos da Salpêtrière foram sendo quebrados, em 
busca da constância em sua quebra. E cada vez foram sendo quebrados 
de maneiras melhores, mais visíveis, mais intensas, mais profundas, mais 
duradouras. Todo cristal racha, e quebra, mas sempre com as suas pe-
culiaridades, sempre com as suas diferenças. A necessidade da constân-
cia para a criação de uma sintomatologia muito bem definida, que 
desembocaria em uma imagem que poderia ser validada como uma no-
sografia da histeria, transforma a hipnose, então, além de ferramenta de 
pesquisa, em uma potente ferramenta de controle e performance, de 
modo que os sintomas, as quatro fases, muito inspiradas em uma das 
suas internas, Luise Augustine Gleizes, eram reproduzidos em outros 
corpos. Mas o controle sobre o corpo extrapolava, ainda, o controle hip-
nótico: Charcot invadia os corpos também com drogas (para além da-
quelas já ingeridas pelos internos regularmente, havia o estar “fora de 
si” para a performance):“em suas encenações realizadas na Salpêtrière, 
as inalações de nitrato de amilo ministradas por seus assistentes às pa-
cientes desempenhavam um papel tão importante quanto o ritual do 
hipnotismo” (Garcia-Roza, 2008, p. 33). 

Charcot, então, era um homem que tinha o objetivo de criar doen-
ças, não de curá-las. Suas empreitadas na medicina estavam ligadas não 
a uma vontade de diminuir o sofrimento daqueles que ele tratava, mas 
sim de ter poder sobre seus corpos e adequá-los a uma patologia. Ele 
estava mais interessado nesses corpos como corpus de pesquisa do que 
como corpos humanos hospitalizados em busca de tratamento e, por-
tanto, frequentemente abandonava esses corpos às suas dores em vista 
do que acreditava ser “melhor para a sociedade”. 

O poder só é tão potente porque não se pode, verdadeiramente, 
defini-lo ou cercá-lo. Charcot não é o vetor do poder que aprisiona os 
corpos nessas imagens. Ele cria, a partir de certos referenciais, imagens 
verossímeis para uma patologia e as chancela dentro do discurso, extre-
mamente colonizador, das ciências médicas. Mas a real dificuldade e re-
sistência se dá justamente no encontro com o caráter rizomático do 
poder, que demanda a maturidade de que os indivíduos se entendam, 
todos, como agentes de permanência de uma ordem de um mesmo 
poder. Quando tomaram de empréstimo o conceito de rizoma da bio-
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logia, Deleuze e Guattari se apropriaram do sistema como as raízes das 
plantas funcionavam e reimaginaram as formas de interação. Utiliza-
se, pois, essa imagem, o rizoma, para não mais pensar o mundo a partir 
de ligações diretas, horizontais, bidimensionais e unilaterais, mas sim a 
partir de um sistema de conexões difusas, heterogêneas, múltiplas, plu-
rais e emancipadas. Um rizoma é mantido, então, por todos aqueles que 
fazem parte da sua corrente de significação, de modo que ele “não ces-
saria de conectar cadeiras semióticas, organizações de poder, ocorrên-
cias que remetem às artes, às ciências, às lutas sociais” (Deleuze & 
Guattari, 1995 pp. 14-15). Entende-se, então, que a permanência das 
imagens produzidas por Charcot faz parte de um movimento rizomá-
tico de difusão de um modo validado de sofrimento, seja por quem 
sofre, seja por quem observa sofrer.  

 
O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua exten-
são superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções 
em bulbos e tubérculos. Há rizoma quando os ratos deslizam uns 
sobre os outros. Há o melhor e o pior no rizoma: a batata e a grama, 
a erva daninha. Animal e planta, a grama e o capim-pé-de-galinha. 
(Deleuze & Guattari, 1995, p. 14) 

 
Dentro de condições não extremas da vida contemporânea, nada 

nem ninguém obriga um indivíduo a ser ou a produzir da maneira 
como é ou produz o outro. Ainda assim, o indivíduo o faz, carregando 
discursos de poderes que se apoderam do seu corpo e se tornam parte 
do seu discurso, de modo que não seja, pois, nenhuma “obrigação” – 
ele se torna um agente desses poderes. Por essa apropriação alienante é 
que se faz necessário, então, agir como resistência a esses poderes. Acre-
dita-se, pois, ser imprescindível entender os caminhos desses poderes, 
como eles chegam a habitar os corpos, tornando-os seus agentes; com-
preender como foi possível que as coisas viessem a ser como elas são 
para que os indivíduos se formassem da maneira como se formam.  

Interessa-me Charcot, pois a imagem que ele criou continua atra-
vessando corpos, mesmo ele há muitos anos já morto, há muito tempo 
não hipnotizando mais ninguém. Isso para provar a intensidade da força 
com que essas imagens nos penetram. E como a reprodução dessas ima-
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gens, que pode ser nas telas, em textos, fotografias ou nos próprios cor-
pos, promove a penetração dela em novos corpos. Como profetiza Ju-
dith Butler em “Bodies that Matter” (Corpos que Importam), “os 
efeitos de nossas palavras são incalculáveis, uma vez que os performati-
vos e suas significações não têm começo nem fim.” (apud Salih, 2015, 
p.136). Essas imagens colonizam e povoam os corpos ao demostrarem 
as formas possíveis e validadas para o sofrimento. Performamos o sofri-
mento de forma que que ele possa ser decodificado e acolhido por aque-
les que nos rodeiam, performamos a partir de um código de linguagem 
corporal, imagético e sonoro possíveis. Performamos não como uma 
atriz que finge ser Ofélia no palco, nem mais como as pacientes de 
Charcot que performavam hipnotizadas, performamos como todas as 
mulheres performam o seu gênero durante toda a sua vida, a partir de 
símbolos que serão reconhecidos, mas que não deixam de fazer parte 
de como aquele sujeito expressa a sua subjetividade. 

Considera-se, aqui, o conceito de performatividade de Austin, re-
pensado por Judith Butler, que entende o sexo como construção: “a per-
formatividade deve ser compreendida não como um ‘ato’ singular ou 
deliberado, mas, ao invés disso, como uma prática reiterativa e citacional 
pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (Butler, 2001, p. 
154). Pensar a manifestação imagética/corporal da histeria como per-
formatividade do sofrimento é diferente de se juntar aos vários médicos 
do século XIX e dizer que esses corpos estavam fingindo. Aliás, muito 
pelo contrário: acredita-se que esses corpos são tomados pelas manifes-
tações possíveis e validadas do sofrimento. Não há um pensamento ou 
controle consciente sobre essas performances do sofrimento, mas essa 
performance não é o sofrimento em si, é somente a maneira como este 
se manifesta. Trazer Butler é, pois, pensar como há uma performativi-
dade a partir de um modelo anatômico cientificamente validado a partir 
de uma performance corporal, moldando um sofrimento normativo. 

 
Butler desenvolve o conceito de performatividade de gênero, ba-
seando-se em filósofos como Austin, Derrida e Foucault, no intuito 
de pensar o gênero como uma construção, dentro de uma lógica bi-
nária que se constrói e se perpetua através do discurso. O que possi-
bilita isto é a reiteração dos atos que legitimam o gênero como 
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natural, binário e a-histórico. O conceito de performatividade, pri-
meiro teorizado por Austin na linguística, fundamental para a teoria 
queer, propõe que o discurso sobre tais corpos não apenas os teste-
munha, mas também, produz verdades nesses corpos. Há uma na-
turalização de tal discurso que assume e reforça a identidade 
heteronormativa, e materializa na vida de todos a sequência sexo-
gênero-sexualidade. (Vilseki & Volani, 2017, pp. 444-445) 

 
Valida-se uma orientação sexual e/ou uma expressão de gênero a 

partir de uma performatividade sexual, inundada de signos binários, 
que dividem os indivíduos entre “mulheres” e “homens”, “gays” e “hete-
ros”... Pensa-se, aqui, então, a proposição de uma performatividade que 
não somente trace os limites entre “loucos” e “sãos”, mas promova as 
únicas maneiras pelas quais é possível sofrer, as únicas maneiras com as 
quais se pode interagir com a dor, as únicas maneiras com as quais se 
consegue conectar o mundo com as suas respectivas sinas e, estas, de 
comunicarem com e para o outro. É este o trabalho de Charcot: ter 
criado um almanaque da imagem da histeria a partir do qual este mal é 
visto, decodificado e validado. E é só por essa razão que é dessa forma 
que ela é performada; para que ocorra, então, o acolhimento do alma-
naque na sociedade, penetrando-lhe as performances.   

Vale lembrar, todavia, que não se escreve aqui à luz do conceito de 
histeria cunhado por Charcot, que foi rapidamente substituído, mas 
sobre a forte iconografia da histeria produzida por ele no Hospital da 
Salpêtrière, que até hoje encarna os corpos. Se Salih, pensando em Bu-
tler, adapta a afirmação de Beauvoir, “não se nasce mulher, torna-se mu-
lher”, para “não se nasce mulher, se é chamado de mulher” (2015, p. 
109), toma-se, aqui, a liberdade pensar uma nova reformulação para 
esse estudo: não se é histérico, se é chamado de histérico, sob o funda-
mento de que a “declaração constatativa é sempre em alguma medida 
performática” (Butler apud Salih, 2015, p. 124). Ou seja, aqueles corpos 
só se tornaram histéricos (da mesma maneira que certos corpos só se 
tornam mulher) porque eles foram constatados a partir de tais deno-
minações e, por isso, fadados a performar suas dores (e sua identidade) 
a partir de um código. Esses corpos, por sua vez, apropriam-se desses 
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mesmos códigos a fim de serem e se entenderem enquanto sujeitos a 
partir das denominações propostas para os seus corpos.  

 
Por certo os próprios sujeitos estão empenhados na produção [desta 
imagem] em seus corpos. O processo, contudo, não é feito ao acaso 
ou ao sabor da de sua vontade. Embora participantes ativos dessa 
construção, os sujeitos não a exercitam livres de constrangimentos. 
Uma matriz [...] delimita os padrões a serem seguidos e, ao mesmo 
tempo, paradoxalmente, fornece a pauta para as transgressões. 
(Louro, 2015, p. 17)  

 
Não é muito difícil pensar em transgressões ao pensar os corpos 

loucos, mas há, dentro do sofrimento psíquico, uma grande área para 
corpos em sofrimento domesticado, na qual inclusive as transgressões 
são necessárias para manter tais corpos mansos e assustados. A entrada 
da dor emocional no campo das ciências médicas promove uma nova 
imagem para a dor em si, de modo que ela seja afastada de uma dor-so-
frimento e se aproxime de uma dor-doença, tornando esses corpos cada 
vez mais circunscritos a um discurso anatômico, docilizado e medica-
lizante: “os domínios da ‘representação’ política e linguística estabele-
ceram a priori o critério segundo o qual os próprios sujeitos são 
formados, com o resultado de a representação só se estender ao que o 
pode ser reconhecido como sujeito” (Bulter, 2015, p. 18).  

Reconhecer-se como sujeito e ser reconhecido, então, coloca-se 
como uma questão central no mundo contemporâneo: “o corpo é apre-
sentado como mero instrumento ou meio com o qual um conjunto de 
significados culturais é apenas externamente relacionado. Mas o ‘corpo’ 
é em si mesmo uma construção” (Butler, 2015, p. 30). Nesse sentido, 
pensando a construção da histeria, aquelas mulheres não eram histéricas 
antes de serem produzidas dessa forma. Assim, não implica, aqui, dizer 
que aqueles internos, cada um em sua particularidade, não sofriam – 
acredita-se, sim, na dor-sofrimento de cada um deles –; o que se ques-
tiona, enfim, é a dor-doença que foi incumbida àqueles corpos, de modo 
que toda esta pesquisa “não significa que não exista essa coisa de corpo 
material, mas que só podemos apreender essa materialidade através do 
discurso” (Salih, 2015, p. 105).  
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Então, reforçando muito do que já foi dito, apesar do desejo certo 
de que as coisas fossem diferentes, elas não poderiam, à época, ter sido 
mais gentis com aqueles corpos da Salpêtrière. Entretanto, como gesto 
de resistência e reivindicação, propõe-se pensar, hoje, enfim, uma vida 
mais livre, porque  

 
as identidades [...] são construídas e constituídas pela linguagem, o 
que significa que não há identidade [...] que preceda a linguagem. 
Se quiséssemos poderíamos dizer: não é que uma identidade “faça” 
o discurso ou a linguagem, mas é precisamente o contrário – a lin-
guagem e o discurso é que “fazem”. (Salih, 2015, p. 91).  
 

E, partindo desse pensamento de Salih com Butler, pode-se tensio-
nar a linguagem em busca de uma vida mais autônoma e de um sofri-
mento menos patológico, o que não significa uma completa revolução 
no sistema de saúde, ou o abandono completo dessas imagens a partir 
de um estudo científico, mas  sim maneiras de minar práticas despoten-
cializadoras a partir de pequenos curtos-circuitos; ações que, para além 
de tornarem o sistema mais livre, emancipem as pessoas para que elas 
próprias sejam capazes de perceber “que elas são muito mais livres do 
que pensam; que elas tomam por verdadeiro, por evidentes, certos 
temas fabricados em um momento particular da História, e que essa 
pretensa evidência pode ser criticada e destruída” (Foucault, 2017, p. 
288). E que, assim, possam, enfim, mudar a própria maneira de se ver e 
se colocar na ordem de significação, pois “não existe nenhum poder que 
age, mas apenas um agir reiterado, que é o poder em sua persistência e 
instabilidade” (Butler apud Salih, 2015, p.115). São estes os maiores 
desafios, mas também as maiores potências enquanto busca de novas 
maneiras de viver mais livre: persistência e instabilidade.   

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Butler, J. (2001). Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In. Louro, 
G. L. (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. (2.a ed.). Belo Ho-
rizonte: Autêntica. 

Butler, J. (2015). Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. (8.a ed.). 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

A PERFORMATIVIDADE NA HISTERIA: UM OLHAR DESPATOLOGIZADOR

87



Deleuze, G. & Guatarri, F. (1995). Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia. (Vol. 1). 
Rio de Janeiro: Editora 34. 

Didi-Huberman, G. (2015). Invenção da histeria: Charcot e a iconografia fotográfica 
da Salpêtriére. Rio de Janeiro: Contraponto. 

Foucault, M. (2017). Ditos e escritos: ética, sexualidade e política. (3.a ed.). Rio de Ja-
neiro: Forense Universitária. 

Garcia-Roza, L. A. (2008). Freud e o inconsciente. (23.a ed.). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 

Louro, G. L. (2015). Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. (2.a 
ed.). Belo Horizonte: Autêntica. 

Salih, S. (2015). Judith Butler e a teoria queer. (1.a ed.). Belo Horizonte: Autêntica. 
Vilseki, A. & Volani, H. (2017). Fissuras da Linguagem Cinematográfica na Constru-

ção do Cinema Queer Contemporâneo Brasileiro. (pp. 440-452). Anais do 
V Seminário Nacional Cinema em Perspectiva e IX Semana Acadêmica de 
Cinema. Curitiba.

HELENA VOLANI

88



PERFORMATIVIDADES DE GÊNERO NO 
CONTEXTO ESCOLAR: O CURRÍCULO EM 
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Introdução  
Os diálogos com os Estudos Culturais têm nos possibilitado des-

vendar e apontar caminhos anteriormente desconhecidos e outros que, 
mesmo cientes da sua existência, não reconhecíamos potência. Ao bus-
car por outras possibilidades de fazer pesquisa, compreendemos que a 
luta pela definição do que é investigação científica e dos modos de fazê-
la é, em última análise, o esforço para adquirir poder epistemológico e 
político sobre os outros. O que não difere da problematização que pro-
pomos nesta investigação: a experiência de jovens-estudantes com lazer 
no currículo escolar.  

Estudar as juventudes3, suas culturas e seus dilemas no contexto es-
colar é questionar aspectos ligados a esse grupo que, mesmo quando 
não são negligenciados pelo currículo, acabam em conflito com a cul-
tura escolar de um modo mais geral. Ressaltamos que a juventude tende 
a ser construída pelos discursos políticos, acadêmicos, midiáticos e cor-
porativos de forma espetacularizada e escandalosa, com temores e pra-
zeres para audiências massivas (Freire Filho, 2006). Assim, ao 
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sociais, educacionais, étnicas, de gênero, sexualidade, e de classe, não é possível pensar uma única 
juventude, ainda mais considerando todas as disparidades sociais do Brasil.
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problematizar as experiências juvenis com lazer no currículo escolar, 
buscamos possibilitar um espaço de escuta para uma minoria que não 
tem alcançado a possibilidade de representar a si mesmo nas instituições 
do chamado mundo adulto. Sodré (2005) retoma a noção de minoria 
como aqueles setores sociais impedidos de ter voz ativa nas instâncias 
decisórias da vida pública, diante da impossibilidade de falar e, em re-
lação às juventudes, aqueles que não têm acesso à fala plena. E imaginem 
quando se trata do currículo escolar?!  

Assim, escrever sobre um currículo, é ressaltar a importância que 
esse artefato assume nas propostas educacionais, na vida de muitos de 
nós, na multiplicidade teórica e temática cada vez mais ampla de seu 
território de estudo e pesquisa, é dizer sobre sua potência. Durante essa 
jornada, nos perguntamos: quais conexões poderiam existir entre um 
currículo da educação profissional tecnológica, e a “vida daquelas pes-
soas que com ele se ocupam, daqueles que o perseguem” (Paraíso, 
2010a, p. 11), neste caso as/os jovens-estudantes e o lazer?  

Destacamos que no currículo escolar, não só verdades ditas cientí-
ficas são distribuídas, mas uma multiplicidade de discursos de diferentes 
campos é divulgada e disponibilizada, em meio a relações de poder-
saber, posições de sujeito que convidam docentes e discentes a certas 
formas de vivenciar a escola, pensar o mundo, governar-se, constituir-
se. Tais modos são operacionalizados de forma a imprimir marcas em 
arquiteturas, gêneros, sexualidades, corpos, bem como nas formas de 
lidar com o lazer. Essas marcas são construções culturais que, no currí-
culo investigado, ganham contornos normativos, biopolíticos e micro-
políticos ao se articularem com discursos pedagógicos, religiosos, 
identitários, dos movimentos sociais e da educação profissional. Assim, 
mais do que refletir acerca das próprias motivações e atividades das/dos 
jovens, buscamos traçar e compreender a densa trama de interesses e 
discursos que se atravessam. 

Diante desse contexto, este trabalho apresenta um recorte da pes-
quisa de doutorado que analisou os diálogos entre a experiência com lazer 
das/os jovens-estudantes no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal 
de Educação de Minas Gerais – Campus Ouro Branco e o currículo dessa 
instituição. Sendo assim, objetiva analisar as apropriações identitárias per-
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formatizadas nos espaços de lazer da escola. Para tanto, buscamos analisar 
os discursos das/os jovens-estudantes participantes dos coletivos juvenis 
organizados na instituição a partir da realização de rodas de conversa te-
máticas. Para tal problematização, procuramos aporte teórico nos Estudos 
Culturais e nas teorias pós-críticas de currículo.  

Essas teorizações corroboram na compreensão do currículo escolar 
como máquina de ensinar que se articula e disputa espaço na produção 
de significados e de verdades nas dimensões culturais a serem divulgadas 
e preservadas e na formação de pessoas. Nesta perspectiva, o currículo 
é um discurso produzido por relações de saber-poder, que tem efeitos 
produtivos sobre aquilo que fala. As narrativas discentes e as práticas, 
os procedimentos, as técnicas e os exercícios do currículo se cruzam, se 
atravessam mutuamente. Esse atravessamento, com as montagens que 
proporciona, as disputas que estabelece, assim como os sentidos que en-
gendra, interessaram diretamente a este estudo.  

 
 

O contexto escolar, o currículo e as juventudes  
Compreendemos que o currículo “corporifica relações sociais, for-

mas de conhecimento, de saber-poder e como território de composições 
e experimentações; território em que jogamos parte significativa dos 
jogos de nossas vidas” (Paraíso, 2006, p. 1), e se configura como espaço 
de territorializações e desterritorializações, “onde se concentram e se 
desdobram as lutas em torno de diferentes significados sobre o mundo 
social e sobre o político” (Silva, 2006, p. 99). Por isso, a necessidade de 
atravessá-lo, e pensá-lo a partir de outras possibilidades.  

Conhecemos bem as palavras que pesam sobre os artefatos curri-
culares, palavras “de ordenação, de organização, de sequenciação, de es-
truturação, de enquadramento, de divisão, de classificação” (Paraíso, 
2010a, p. 12). Lidar com um currículo é lidar com a instituição de li-
mites, com a demarcação de fronteiras, com o desejo de fabricar subje-
tividades, adestrar corpos e gestos, interditar, permitir ou incitar. 
Currículos querem situar, implantar, localizar, mapear, descrever, no-
mear, pôr em ordem, dispor. Vários currículos se erguem no cotidiano 
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de nossas vidas, porque um currículo “circula, percorre, move-se, atra-
vessa vários espaços; desloca-se, desdobra-se” (Paraíso, 2010a, p. 12).  

Afinal, como ressalta Paraíso (2010a, p. 16), “o que está em jogo 
em um currículo é a constituição de modos de vida, a tal ponto que a 
vida de muitas pessoas depende do currículo”. Assim, a perspectiva deste 
trabalho é aquela que se convencionou chamar no campo curricular de 
teorias pós-críticas. Elas têm demonstrado, desde meados da década de 
1990, que aquilo mesmo que um currículo investe prioritariamente é a 
vida (Corazza, 2001; Silva, 2006; 2007; Paraíso, 2004a; 2004b; 2010a). 
E, neste estudo, a vida de jovens-estudantes do Ensino Médio Integrado 
de uma Escola de Educação Profissional Tecnológica.  

Ao considerar o pulsar de um currículo e o que ele coloca em jogo, 
perguntamos: o que é desejado pelo currículo do IFMG – Campus 
Ouro Branco no que se refere ao lazer? Há possibilidades de diálogo 
com as culturas juvenis? Quais existências estão sucumbidas no currí-
culo desejado pela Educação Profissional Tecnológica?  

Essa experiência investigativa despertou algumas inquietações 
frente ao quadro com o qual nos deparamos: dupla jornada de aulas/dis-
ciplinas das/os jovens-estudantes (período integral), grande número de 
disciplinas cursadas ao longo do ano (média de 17 disciplinas), e a faixa 
etária das/os jovens-estudantes (15 a 19 anos). Tavares (2018), em sua 
pesquisa, identificou como o lazer está institucionalizado nos docu-
mentos do IFMG. A partir da análise do Estatuto do IFMG (Resolução 
nº 036 de 26 de abril de 2012), do Plano de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI) 2014 - 2018, da Instrução Normativa nº 01/2016 e da 
Portaria nº 0451 de 24 de março de 2015, todos dispositivos legais do 
IFMG no âmbito do esporte e lazer, foi possível identificar o desenvol-
vimento de ações, perspectivas de trabalho e metas a serem alcançadas 
no âmbito do lazer.   

Pensando nesses marcos legais, retomamos Corazza (2006, p. 24) 
que aponta para um “artistar em educação e no currículo”, para a neces-
sidade de inventar outros estilos de vida para um currículo, recompor 
um currículo com elementos e personagens outros. E o que buscamos 
se dá a partir de um desejo invencível de se “pesquisar não para repro-
duzir aquilo que já podem ver, mas para tornar visível aquilo que não 
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podem ver” (Deleuze, 2006, p. 39). Retomando sempre que um currí-
culo “informa, ensina, forma, produz, avalia, sugere, prescreve, catego-
riza” (Paraíso, 2010a, p. 11).  

Portanto, ao artistar esse currículo é preciso fazê-lo com aqueles que 
o compõem, neste caso, as juventudes. E considerá-los, bem como con-
siderar suas culturas e seus dilemas, é também questionar alguns aspectos 
ligados a esse grupo e que, mesmo quando não são negligenciados pelo 
currículo “adultocêntrico”, acabam em conflito com a cultura escolar de 
um modo mais geral. Os conhecimentos, os conteúdos, a linguagem, a 
cultura curricular são produzidos por adultas e adultos e destinados aos 
mesmos/as. Nessa perspectiva, a escola acaba não valorizando os gostos 
e as vivências das jovens e dos jovens. O olhar adultocêntrico acerca das 
juventudes promove distorções na percepção da realidade desse período 
do desenvolvimento humano. Ao considerarmos a juventude como uma 
categoria sociológica, perceberemos que olhares adultocêntricos contri-
buem para a construção de estigmas sobre os/as jovens.  

Assim, cotidianamente estudantes estão tendo que se (con)formar 
com grades curriculares, sejam elas físicas, disciplinares ou simbólicas, 
com as quais não se identificam. Essas/es mesmas/os estudantes acabam 
se sujeitando aos discursos de autonomia, que não é autônoma; de di-
versidade, que ainda vigia e pune as meninas por comportamentos e 
vestimentas, e condena as orientações sexuais desviantes; e à obrigação 
de “passar no ENEM”, seja pela pressão dos pais seja pela garantia de 
manutenção da instituição no ranking “das top”.  

Mas, e essas juventudes? E essas/es jovens-estudantes, como ficam?  
Estas/es jovens estão a (re)inventar-se, afinal, se os discursos exis-

tem, mesmo que eles não se efetivem institucionalmente, eles abrem 
possibilidades de outras práticas. E neste mesmo espaço escolar que eles 
e elas se organizam, seja pelo Grêmio Estudantil, coletivos ou por mo-
vimentos independentes, estabelecem suas pautas e estreiam no espaço 
escolar; também é neste lugar que organizam eventos e estabelecem 
redes de contato; protagonizam projetos de pesquisa e extensão, ou ini-
ciam como coadjuvantes dos mesmos apoiados pelas/os professoras/es; 
e que também “matam aula”, para fazer o que querem e ressignificam 
esse espaço chamado escola; é aqui que eles instalam um roteador para 

PERFORMATIVIDADES DE GÊNERO NO CONTEXTO ESCOLAR: O CURRÍCULO EM DIÁLOGO 
COM AS EXPERIÊNCIAS DISCENTES COM LAZER

93



poder dividir a internet com toda a sala, mesmo que seja para colar na 
prova ou navegar no Facebook; e é aqui também que eles organizam 
rifas, fazem “vaquinhas” para comprar material de percussão e esportivo 
para utilizar nos intervalos com a criação de projetos. Por fim, é aqui, 
neste espaço chamado escola, que eles reinventam a si mesmos. E é na 
reinvenção que as questões de gênero e sexualidade ganham a cena e se 
colocam em expressão. Esse reinventar-se nos interessa.  

 
 

Gênero e escola: performatizando possibilidades  
Não há outro modo de desaprender se não desprender e esquecer 

todas as práticas que nos ensinaram e continuam ensinando a dividir e 
hierarquizar. É preciso mobilizar um outro pensamento para subverter 
essa lógica do currículo que tanto foca o ensino e pouco encontra o 
aprender (Paraíso, 2016a). Os coletivos nos convidam a iniciar essa tra-
vessia a partir do desaprender... E a partir das suas reivindicações, ne-
gociações e renegociações, penso que o primeiro passo é desconstrução 
do próprio gênero enquanto categoria. Nesse convite, entendemos que 
estamos sendo convidados a “desfazer o gênero” (Butler, 2006) – para 
encontrar saídas, produzir “subversões performáticas” e escapar de prá-
ticas curriculares que regulam, hierarquizam e classificam corpos e gê-
neros nas escolas.  

Ao desfazer o gênero no currículo, buscamos corpos abertos. Aber-
tos está imbricado à ideia de desfazer, desconstruir e desmontar todas 
as formas dos currículos, todos os raciocínios que dividem e confinam, 
todas as verdades que aprisionam as diferenças. “A diferença é essa di-
ferença que vai provocar a osmose profunda” (Gil, 2002, p. 217). Para 
essa tarefa, é necessário “desfazer incansavelmente os eus e seus pressu-
postos; (...) liberar as singularidades pré-pessoais que eles encerram e 
recalcam” (Deleuze & Guattari, 1997, p. 134). Desaprender, desfazer, 
desarrumar.  

Ao revisitar as experiências de lazer dos coletivos atravessadas pelo 
cenário de uma escola caracterizada pelo acolhimento à diversidade, 
uma escola chamada de “gayzista”, compreendemos que o que está em 
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disputa neste território são as representações de gênero e sexualidade. 
As/os jovens dos coletivos expressam seus incômodos, afinidades, po-
tencialidades a partir das apropriações identitárias que performatizam 
nos espaços de lazer do campus. E é aqui, ao performatizar, que traçam 
possibilidades de um currículo fugir de raciocínios e formas de ver o 
mundo e a estar no mundo de modo dividido e ao mesmo tempo hie-
rarquizado e excludente, e abrir os corpos para o aprender, produzindo 
escapes a esses pensamentos generificados (Paraíso, 2016).  

O coletivo é uma dimensão que, respondendo pelo co-engendra-
mento do que se denomina individual e social, vem denunciar a inade-
quação do referido binômio, herdeiro de uma tradição epistemológica 
de estudos sociológicos e psicológicos da modernidade: com efeito, 
tanto o individual quanto o social são atravessados por essa mesma di-
mensão do coletivo, a qual se define como impessoal (isto é, situado 
para além e para aquém do pessoal); por extensão, o que se toma por 
individual ou por social é a representação da mistura de fluxos e de li-
nhas de segmentaridade mais ou menos territorializada (Rocha, 2007).  

Assim, para continuarmos a travessia iniciada pela proposição da 
desconstrução de gênero, foi preciso compreender o como dos agen-
ciamentos dos coletivos juvenis, para então, operar com os processos de 
(de)subjetivação, desaprender e, então, “viver o mais próximo do invi-
vível” (Foucault, 1998). Esse viver mais próximo do invivível proposto 
por Foucault, é a experiência. “O que é requerido é o máximo de inten-
sidade e, ao mesmo tempo, o máximo de impossibilidade” (Foucault, 
1998, p. 43). E para os coletivos, é a experiência com o lazer que abriu 
seus corpos para o aprender, produzindo escapes aos pensamentos ge-
nerificados.  

As experiências com lazer dos coletivos como acontecimento ex-
primem as transmutações de uma cartografia que fez da escrita um ma-
terial fluido, deixando-se envolver pelas forças potentes do lazer. Junto 
aos coletivos não buscamos o que se quer dizer com isso a um currículo, 
mas o que se quer fazer, o que se deseja e se sonha com e a partir das ex-
periências com lazer que podem criar em um currículo.  

Os atravessamentos das representações de gênero e sexualidade no 
contexto do campus perpassam inclusive os processos de escolha des-
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sas/desses jovens estudantes com a escolha e construção da identidade 
da instituição, e com aquilo que os inquieta e os motiva à permanência 
no espaço dessa instituição, o que perpassa o próprio currículo escolar, 
ainda que não de forma intencionada pela própria instituição.  

Os currículos escolares além de ensinar sobre gênero, operam, nos 
mais diferentes ensinamentos, com pensamentos e raciocínios generi-
ficados que atribuem capacidades distintas a meninos e meninas, a ho-
mens e mulheres; cobram “condutas adequadas” a seu sexo e “confinam” 
certas/os estudantes a uma compreensão de si mesmos como faltosos, 
problemáticos e fora da regra (Paraíso, 2016a). Embora não seja a di-
mensão de “máquina de ensinar” do currículo que faça dele um espaço 
de luta e experimentação, é por meio dessa dimensão que ele se torna 
um texto generificado por excelência; um texto que ensina “conceitos 
estáveis de sexo, gênero e sexualidade” (Louro, 2001, p. 67) para asse-
gurar a produção de um tipo específico de sujeito, dividindo, hierar-
quizando e “confinando”.  

Mas e o entre-meio conquistado pelos coletivos pelas experiências 
com lazer?  

Esse entre-meio está nos processos de performance que as experiên-
cias com lazer possibilitam a essas/es jovens estudantes. A performance 
tem como origem latina a palavra formare, que chega até nós como “for-
mar, dar forma a, criar”, por sua ligação com o criar, seu uso no campo 
das artes é bastante amplo e significativo. E aqui, conforme ressaltado 
anteriormente, os coletivos articulam essa capacidade de criação para 
potencializar suas experiências com lazer.  

É a performance de gênero, tal qual proposta por Butler (2003), 
que nos interessa. É o performativo que nos permite produzir escapes 
no currículo e aprender a criar práticas curriculares não generificadas. 
A autora se refere a gênero não como substantivo, não como um sentido 
por trás do ser, mas como efeito performaticamente produzido. Esse 
efeito se articula à ideia de significado como um “movimento de signi-
ficação”, no qual a identidade é substituída por identificação, noção mais 
próxima de processo, de movimento, de um devir permanente que 
nunca se dá completamente. É desse processo de identificação e de di-
ferenciação contínua que Butler nos convida a pensar e aprender, em 
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nome do reconhecimento de uma alteridade, de uma abertura em rela-
ção às diferenças. Para a autora, a identidade é performativamente cons-
tituída, inclusive quando a pensamos em relação à afirmação de 
categorias identitárias na política.  

Butler (2003) vai pensar o gênero como performance, um tipo de 
performance que pode ser dar em qualquer corpo, portanto desconec-
tado da ideia de que a cada corpo corresponderia somente um gênero. 
Nessa perspectiva, a proposta é repensar o corpo não mais como um 
dado natural, mas como uma “superfície politicamente regulada”. Para 
a autora, o gênero não deve ser construído como uma identidade estável 
ou um locus de ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, o gênero 
é uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num 
espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito 
do gênero se produz pela estilização do corpo e deve ser entendido, con-
sequentemente, como a forma corriqueira pela qual os gestos, movi-
mentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu 
permanentemente marcado pelo gênero (Butler, 2003, p. 200).  

A reinvenção que os coletivos propõem ao currículo da escola ques-
tionam o todo de um sistema de pensamento generificado, e o fazem 
por meio de atos performáticos, que nos colocam a repensar o currículo 
a partir da pluralidade, da existência desses outros. O que buscamos 
dizer é que, ao performatizar identidades outras, esses coletivos nos 
fazem aprender que elas são possíveis no espaço da escola e que elas já 
existem lá, e fazem a escola acontecer. E ainda, estão dizendo, na ver-
dade, estão gritando que a potência do aprender está em reconhecer as 
diferenças. Para tanto, é preciso desnaturalizar o dito natural e entender 
os processos de normatização.  

A proposta é discutir o corpo não como natural, mas como tão cul-
tural quanto o gênero, de tal forma que problematize os limites de gê-
nero e tome como cultural a vinculação entre sexo e gênero. Com a 
proposição de gênero como performance, a autora busca questionar o 
peso metafísico da identidade (de gênero). E, nesse sentido, propõe 
questionar também o peso das demais identidades. Assim, os atos per-
formativos expressados pelos coletivos contestam a lógica do “ou isto 
ou aquilo”, e dialogam com o que Butler (2003, p. 199) aponta:  
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 Não se trata, assim, de estabelecer um novo lugar, mas de aceitar 
permanecer na oscilação e de não sucumbir a esta “comodidade me-
todológica” que novamente estabiliza, ainda que em outro lugar, o 
que poderia haver de oscilante na proposição “nem feminino/nem 
masculino”. Novas identidades, por mais diversas e múltiplas que 
sejam, são fixações que eliminam o caráter contingente da perfor-
mance de gênero tal qual pensada.  

  
Ao pensar o gênero como performativo, Butler indica que não há 

essência ou identidade nos signos corporais, e propõe pensar sobre três 
dimensões contingentes da corporeidade: sexo anatômico, aquele dado 
pela biologia; identidade de gênero, como uma construção social; e per-
formance de gênero, sendo o elemento do performativo, aquilo que per-
turba as associações binárias sexo/gênero, sexo/performance, 
gênero/performance, e aponta para o caráter imitativo de todo gênero 
(Rodrigues, 2012).  

A dimensão contingente do gênero como performance sugere a ne-
cessidade de repetição que, ao mesmo tempo em que é a reencenação 
de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente, é também, 
a cada vez, uma nova experiência de performance ou o que a autora 
chama de “repetição estilizada de atos” (Butler, 2003, p. 200).  

Articulamos o pensamento da autora com as expressões dos cole-
tivos, com o questionamento às normas que os mesmos propõem. É a 
partir das apropriações identitárias performatizadas nas experiências 
com lazer que os coletivos acabam por operar com uma desconstrução 
não por uma libertação a essas normas, mas por uma forma de subversão 
que se elabora no próprio ato de atender a essas normas. As apropriações 
identitárias performatizadas apontam que as identidades não precedem 
o exercício da norma, mas é esse exercício mesmo que acaba por criar 
as identidades. A repetição das normas está sempre acompanhada da 
possibilidade de subvertê-las (Le Blanc, 2011).  

Assim, a partir dos agenciamentos coletivos estudados, questiona-
mos o paradoxo da necessidade de fixar os sujeitos em categorias das 
quais pretendia libertá-los, fixação da categoria identitária “mulher”, das 
categorias identitárias gay, lésbicas, bissexual, pansexual, transexual, mas 
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à fixação de qualquer categoria identitária, inclusive a/ao cristão/cristã 
e, consequentemente, às categorias jovens e estudante.  

A partir dessa problematização, potencializada pelas experiências 
com lazer, propomos olhar para o currículo sem a exigência da camisa 
de força da “unidade”, mas com outras ações concretas, que Butler 
(2003) chama de unidades provisórias, que podem surgir a partir da 
constituição de identidades que ganham vida e se dissolvem. Assim 
como Silva (2017) acreditamos que as ações de lazer têm o poder de 
potencializar as relações da escola, seja no próprio contexto da escola 
quanto em sua relação com a comunidade, na configuração do espaço 
escolar como local de formação de novos imaginários e convencimento 
dos sujeitos para outros possíveis modelos de sociedade. As escolas são 
espaços privilegiados para imaginar outras possibilidades e outros mo-
delos sociais mais justos e humanos, refletir sobre eles e se esforçar para 
que eles se concretizem.  

 
 

Considerações finais  
Nesse currículo, que é performático, subversivo, agenciador, saímos 

do território currículo-desempenho pensado pela e para a Educação 
Profissional e Tecnológica e caminhamos em direção a uma outra terra, 
a um outro território, que a exemplo “da fronteira”, pode ser habitado 
por conflitos e choques, mas é também habitado pela diferença, pelo 
encontro e, sobretudo, pela possibilidade de “desfazer o gênero”, desar-
ranjar suas divisões e desautorizar as normas que regulam e hierarqui-
zam. E ao desfazer o gênero, desfazemos outras normatizações que 
fixam sujeitos em identidade.  

Entre os diálogos cartografados, destacamos a necessidade de com-
preendermos as sociabilidades instituídas pelas/os jovens dentro e fora 
das escolas, é fundamental apreender seus mundos culturais, tanto para 
a compreensão de quem são esses sujeitos jovens, bem como para a re-
flexão e elaboração das políticas educacionais, currículos e organização 
escolar. Principalmente em tempos que a escola tem sido tão questionada 
e vem perdendo a centralidade na legitimação cultural das/os estudantes.  
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Nesta perspectiva, o essencial está justamente nessas “experiências” 
que se fazem, e a partir delas, pensar/elaborar o que nos cabe e podemos 
fazer.  

E, ao buscar os diálogos do currículo com as experiências com lazer, 
a escola é expressa como o lugar da experiência; os diálogos são trava-
dos/traçados na/com a escola. Se as/os jovens-estudantes têm atribuído 
o sentido de lazer ao ressignificar os tempos livres escolares, mesmo que 
não esperado, precisamos compreender a potência dessa ressignificação. 
E é aqui que pensamos o lazer, no entrelaçamento com o universo es-
colar, provocando e articulando relações com os processos educativos 
e as culturas juvenis.  
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MASCULINIDADES PERFORMADAS: 
INQUÉRITO COM A COMUNIDADE URSINA 
DE SÃO PAULO 

 
Alexandre Rodolfo Alves de Almeida1 
Maria Manuel Baptista2 

 
 
Introdução 

Neste trabalho apresentamos resultados preliminares do inquérito 
realizado por meio da aplicação Growlr junto de um grupo de utiliza-
dores na cidade de São Paulo, Brasil. O objetivo é avaliar o quanto a co-
munidade ursina de São Paulo se mostrava receptiva a identidades 
não-padrão e o quanto uma possível imagem do Urso padrão estava cris-
talizada no imaginário local. 

Este inquérito apresenta uma vertente quantitativa da investigação 
atualmente em desenvolvimento pelo primeiro autor no âmbito do Pro-
grama Doutoral em Estudos Culturais da Universidade de Aveiro, em 
Portugal, sob supervisão da Professora Doutora Maria Manuel Baptista. 
A investigação levada a cabo neste doutoramento busca entender os 
processos de subjetivação de sujeitos autoidentificados como Ursos nas 
cidades de Lisboa, em Portugal, e São Paulo, no Brasil. A investigação 
tem um desenho metodológico que articula metodologias quantitativas 
e qualitativas. 

Neste trabalho apresentamos um recorte da referida investigação. 
Começaremos por definir quais as origens da comunidade ursina e qual 
a sua identidade mais disseminada, encetando uma discussão sobre a vi-
vência gay e gorda, que cruza muitos dos discursos destes sujeitos. Na 

1  Membro do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC/UA) e Doutorando em Estudos Culturais, 
Universidade de Aveiro. E-mail: araalmeida@ua.pt.

2  Membro do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC/UA) e Professora Catedrática da Uni-
versidade de Aveiro. E-mail: mbaptista@ua.pt.
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secção seguinte discutimos as masculinidades e como elas surgem no 
contexto da comunidade ursina e gay/bissexual em geral. Concluímos 
a primeira parte deste trabalho apresentando as Redes Sociais Baseadas 
em Localização e a aplicação Growlr, voltada para o público Urso. 

No item da metodologia apresentamos os passos para a construção 
de nossa ferramenta de análise, o inquérito, desde a escolha de questões, 
à elaboração do teste, até à divulgação junto dos sujeitos por meio da 
aplicação Growlr. 

A apresentação e análise dos dados que recolhemos a partir dos re-
sultados do inquérito consiste, num primeiro momento, na caracteri-
zação dos sujeitos, depois numa apresentação sintética dos dados e 
finalmente numa análise que considera apenas a variável independente 
da idade dos sujeitos. 

Na parte final deste trabalho concluímos que a idade tem um papel 
preponderante no grau de aceitação de identidades não-padrão entre 
os sujeitos. Com efeito, entre os sujeitos que responderam ao nosso in-
quérito, a cisheteronormatividade encontra-se mais saliente na faixa 
etária dos 45-54 anos. 

 
 

Revisitando pegadas 
A primeira publicação que descreve o que conhecemos como a co-

munidade gay de Ursos é de 1979, presente no texto “Who’s Who in 
the Zoo: A Glossary of Gay Animals” [Quem é Quem no Zoológico: 
Um Glossário de Animais Gays], escrito por George Mazzei na revista 
direcionada ao público gay estadunidense The Advocate, em 26 de julho 
de 1979 (Wright, 2013). Mas as pegadas em direção a um início de re-
flexão sobre esta comunidade podem ser seguidas até alguns anos antes. 
Em 1976, nos EUA, um rede nacional de chubbies, homem gordos, e 
chasers, homens que se sentem atraídos pelos primeiros, surgiu com o 
nome Girth and Mirth, uma referência ao tamanho das cinturas e à ale-
gada “felicidade” dos membros (Hennen, 2005).  

No livro Fat Gay Men, Whitesel (2014) reconstitui a história dos 
grupos Girth and Mirth como espaço de empoderamento dos corpos 
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gordos: “Os membros se reúnem para criar uma zona de conforto cul-
tural, cercada por pessoas com atributos físicos semelhantes (tanto em 
ambientes públicos quanto privados)” (Whitesel, 2014, p. 15). O autor 
conta ainda que os membros desses clubes tinham consciência de que 
não recebiam validação da própria comunidade gay, e por causa dessa 
ausência, acabaram por construir uma comunidade à sua semelhança 
como pessoas estigmatizadas (Whitesel, 2014). 

A mistura entre os grupos de Ursos e de Girth and Mirth acontece 
em algum momento no início dos anos 1990, quando os segundos co-
meçam a integrar-se em eventos conhecidos como Bear Hugs. É a partir 
daí que há uma notável mudança na forma como os Ursos se passam a 
classificar. Características como ter pelos faciais ou corporais, até aí de-
finidoras dos Ursos, passam a ter uma ênfase igual, se não menor, que o 
peso corporal (Suresha, 2013). 

De maneira simultânea, os Ursos representam também uma ligação 
de continuidade histórica com os grupos de homem gays da classe tra-
balhadora de Nova York, que se identificavam como “masculinos” e 
adotavam a alcunha de “lobos” (Wright, 2013). Já nesta altura, os pró-
prios conceitos de ser masculino e homossexual eram vistos por muitos 
como mutuamente excludentes (Ridinger, 2013). 

Para além da pseudoproteção contra a “efeminação” e a erotização 
do corpo pesado, outro fator contribuiu para a emergência do fenô-
meno Urso nos anos 1980: a epidemia da SIDA (Hennen, 2008; Su-
resha, 2013; Wright, 2013). 

Suresha (2013) afirma que nos anos 1980 o visual “magro” saiu de 
moda entre os homossexuais. Qualquer perda de peso era motivo de 
medo e uma razão para a busca de atendimento médico. Essa espécie 
de “magro-fobia” acabou por ser traduzida nas representações dos ho-
mens gays como significando que “não era saudável ter peso médio” 
(Suresha, 2013, p. 47).  

 
 

Ser gay/Ser gordo 
Ao falarmos de movimentos minoritários, é possível sempre identi-

ficar uma busca de quebra das estruturas dominantes e hegemônicas. Um 
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questionamento aos sentidos estabelecidos, um desafio às identidades cris-
talizadas (Lima, 2004). E os Ursos desafiam essas estruturas duplamente: 
primeiro por serem homem que se relacionam com outros homens, se-
gundo por terem um corpo fora do padrão aceitável socialmente.  

Toda a cultura gay pode ser vista como minoritária. Ela desafia e 
questiona as noções estabelecidas de normalidade. Para Lima (2004), 
a experiência ursina mostra-se ainda mais interessante, pois “reproble-
matiza o problematizado” pela cultura gay.  

É por meio da integração nessa comunidade que se torna possível 
que corpos abjetos como os gordos, velhos, negros ou asiáticos, se re-
posicionem tendo em vista a possibilidade de superar dificuldades ou 
julgamentos negativos e despertar desejo: 

 
Pessoas gordas estão fora dos parâmetros dos objetos sexuais ideais 
de duas formas principais: como seres dessexualizados ou como seres 
deteriorados. Portanto, homens grandes fazendo sexo se qualifica-
riam como transgressores para outras pessoas, e assumir-se como al-
guém tanto gordo como gay realmente representa um ato de 
coragem. (Whitesel, 2014, p. 21) 

 
O corpo gordo não se constitui apenas pelo excesso de peso cor-

poral, mas também pelo peso social associado a ele. Trata-se de indiví-
duos que vivenciam diariamente o estigma e a desvalorização social, os 
quais não podem ser tratados apenas como avaliações negativas não so-
licitadas, já que as consequências refletem-se no campo da saúde psico-
lógica e do bem-estar (Cardoso & Costa, 2013). Com efeito, há relatos 
da dificuldade que pessoas “com excesso de peso” têm em conseguir que 
médicos e profissionais da área médica prestem atenção a algo que não 
seja a sua gordura. Não admira pois que a classificação dos pacientes em 
“gordo” versus “normal” gere vergonha cotidiana (Whitesel, 2014).  

As investigadoras Rebecca Puhl e Chelsea Heuer (2009) publica-
ram uma revisão sistemática de estudos produzidos entre janeiro de 
2000 e maio de 2008 que versavam sobre populações gordas adultas 
dos Estados Unidos da América. Os dados apontaram para um cresci-
mento de 66% na discriminação contra pessoas gordas na primeira dé-
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cada dos anos 2000. Já é possível, segundo as autoras, comparar estes 
índices aos da discriminação racial, bem como afirmar que as mulheres 
são as principais vítimas. Corroborando o que diz Whitesel (2014), a 
investigação mostrou ainda que há fortes evidências de que até mesmo 
profissionais de saúde endossam estereótipos e atitudes negativas contra 
pacientes obesos. 

Culturalmente as pessoas gordas continuam a ser vistas apenas 
como engraçadas, mas nunca como objetos do desejo. Enquanto o 
corpo musculoso é visto como sinal de poder e masculinidade, o indi-
víduo gordo é considerado ridículo, assexuado e com falta de autodis-
ciplina e amor próprio (Brown, 2014). 

 
 

(Homo)masculinidades 
Homens que fazem parte da própria comunidade ursina idealizam-

se como sujeitos “masculinos”, numa compreensão de masculinidade que 
limita a potência da vivência. Na maioria das sociedades ocidentais a ati-
tude “masculina”, reservada aos homens cisgênero, é associada à força fí-
sica, coragem, competitividade e inabilidade emocional. Já para as 
mulheres cisgênero sobram as características “femininas” de delicadeza, 
preocupação com os outros, submissão e passividade (Huerta, 2019).  

Em seu trabalho com comunidades ursinas no México, o investi-
gador Alejandro Ávila Huerta (2019) encontrou um tipo de masculi-
nidade que não passa necessariamente por esse estreito pensamento 
sobre o que é masculino. No contexto mexicano, há espaço para vivên-
cias também femininas. Mas mesmo entre aqueles sujeitos é reconhe-
cido que o discurso contra pessoas que performam feminilidade 
também está presente. 

Já ao analisar textos presentes nos perfis no Rio de Janeiro de utili-
zadores do Grindr, uma aplicação voltada ao público homo e bissexual, 
os investigadores Renata Rezende e Diego Cotta (2015) percebem nos 
utilizadores discursos misóginos e homofóbicos:  

 
O macho hiperbólico, valorizado socialmente, se vigora como um 
potente e poderoso ator hegemónico, que atropela outras formas às 
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quais resistam a dominação respaldada pela heteronormatividade e 
o machismo. Se antigamente os homens não eram vistos como “ho-
mens de verdade” por serem gays, hoje eles também exibem e vene-
ram suas “machezas” nos aplicativos, perpetuando ódio, intolerância 
e, muitas vezes, a violência, a partir de corpos erotizados e discursos 
homofóbicos. (Rezende & Cotta, 2015, p. 363) 

 
Esses discursos e atitudes também são registrados no trabalho de 

Charlie Sarson (2020), que identifica uma espécie de “homomasculi-
nidade” entre os sujeitos gays, os quais acabam por emular processos de 
masculinidade hegemónicos: neste caso, é promovida a incorporação 
de uma performatividade de género estereotipicamente masculina, à 
qual se confere um maior valor cultural (Sarson, 2020). 

 
 

As LBSN e o Growlr 
A internet atravessa hoje todos os ambientes e não constitui pro-

priamente uma novidade. Um dos principais meios de acesso são os te-
lemóveis inteligentes, ou smartphones, que já fazem parte do dia-a-dia 
de grande parte da população mundial.  

Com o aumento da possibilidade de processamento de dados, outra 
característica presente nos smartphones é a capacidade de inferir a loca-
lização do equipamento, e, por conseguinte, de seu proprietário, por 
meio do receptor GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicio-
namento Global, em tradução livre). As Redes Sociais Baseadas em Lo-
calização, ou Location Based Social Networks (LBSN), surgem 
justamente da apropriação dessas duas capacidades dos dispositivos mó-
veis: o alto poder de processamento e a possibilidade de identificação 
da localização geográfica dos utilizadores (Farman, 2012). As LBSN 
são redes sociais com forte relação com a localização física do utilizador. 
Os contatos são feitos, prioritariamente, com outros indivíduos geo-
graficamente próximos. 

O Growlr é uma LBSN direcionada ao público Urso. Pode ser ace-
dido por qualquer pessoa com acesso a um smartphone, de forma gra-
tuita ou através de uma assinatura mensal, em troca de vantagens dentro 
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da aplicação. O objetivo principal declarado pela ferramenta é viabilizar 
encontros ‘reais’ entre homens que estão próximos geograficamente.  

Como toda aplicação deste género, com o tempo, os usos dados ao 
Growlr foram expandidos (Blackwell, Birnholtz, & Abbott, 2014). 
Agora essas aplicações também são usadas para fins não-sexuais, em 
parte por causa de alguns usuários que consideram esses aplicativos de 
‘busca de sexo’ desagradáveis, mas também porque a base de utilizadores 
foi fortemente ampliada, multiplicando e diversificando as formas de 
interação entre os sujeitos. 

O Growlr não está sozinho na categoria de rede social locativa dire-
cionada aos homens que fazem sexo com homens. Grindr, Scruff e Hornet 
são outros exemplos de aplicativos de mesma proposta, cada um com suas 
especificidades, mas com um funcionamento basicamente igual: uma 
ementa interminável de pessoas e possibilidades (Gibbs & Rice, 2016).  

 
 

Metodologia 
A investigação aqui apresentada é de cariz quantitativo e analisa os 

dados gerados a partir de um inquérito online, divulgado por meio da 
aplicação Growlr, junto de sujeitos que estavam na cidade de São Paulo, 
no Brasil, durante o estudo. As respostas foram recebidas entre os dias 
03 e 10 de dezembro de 2019. 

O primeiro passo tomado foi a construção do inquérito. O docu-
mento era formado por 37 itens divididos da seguinte forma: (a) Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); (b) 10 itens com as va-
riáveis independentes e; (c) 26 afirmações nas quais os participantes de-
veriam indicar seu grau de concordância. 

O TCLE continha informações sobre a investigação e seus respon-
sáveis; ao final do documento era apresentada uma pergunta filtro que 
questiona a intenção de participar ou não da investigação. Apenas em 
caso positivo as perguntas seguintes eram exibidas.  

As variáveis independentes tinham como objetivo permitir a ca-
racterização dos sujeitos. Perguntamos o género; orientação sexual; ci-
dade onde viveu a maior parte da vida; cidade onde vive atualmente; 
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autoidentificação ursina e que aplicações e sites usam para encontrar 
parceiros(as). Nessas perguntas eram apresentadas uma lista de opções. 
Entretanto, adicionamos também o campo ‘outras’ que, ao ser esco-
lhido, permitia a adição de texto. Usando opções fechadas dispostas em 
várias faixas, também perguntámos com quantas pessoas que conheceu 
nas aplicações se encontrou pessoalmente; a idade, o peso e altura. As 
três últimas perguntas eram abertas. 

Na última parte do inquérito eram apresentadas as afirmações que 
compõem nossas variáveis dependentes. Usamos uma escala tipo Likert 
(Boone & Boone, 2012; Likert, 1932) com 6 níveis de concordância 
(Tabela 1). Optámos por um número par de opções para tentar mini-
mizar o risco do viés de tendência central (Douven, 2018; Matell & Ja-
coby, 1971).  

 
Tabela 1 

Divisão do Escala de Concordância 
 

Codificação Nível de concordância 
1 Discordo fortemente 
2 Discordo 
3 Discordo parcialmente 
4 Concordo parcialmente 
5 Concordo 
6 Concordo fortemente 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
As afirmações procuram ser claras, simples, sem ambiguidades, evi-

tando conter mais de uma informação dentro da mesma afirmação (Carifio 
& Perla, 2007; Jamieson, 2004; Matell & Jacoby, 1971). Para cada con-
junto de afirmações foram listados um objetivo e hipótese de investigação.  

Neste trabalho apresentaremos os resultados de dois conjuntos de 
itens (Tabela 2). O primeiro pretendia identificar a percepção dos uti-
lizadores sobre a aceitação de identidades não-padrão (9, 10, 11, 12 e 
13), o segundo identificar o quanto a imagem do chamado Urso “pa-
drão” está cristalizada dentro da comunidade (14, 15 e 16). 
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Tabela 2 
Afirmações analisadas 

 
Codificação Afirmação 
9 A comunidade ursina é receptiva à diversidade 
10 Homens transgêneros são parte da comunidade ursina 
11 Preocupo-me mais com a conversa do que com a aparência 

de possíveis parceiros 
12 Evito relações amorosas com homens afeminados 
13 Evito relações sexuais com homens afeminados 
14 Apenas homens peludos e barbudos podem ser considera-

dos Ursos 
15 Homens gordos são Ursos 
16 Ursos são homens com atitude masculina 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
O inquérito foi então cadastrado na plataforma Google Forms e en-

viado a 5 sujeitos autoidentificados como membros da comunidade ur-
sina para realização de testes prévios. Os testes apontaram melhorias a 
ser feitas em alguns itens das variáveis independentes que não dispu-
nham de opções amplas o suficiente. Também refizemos afirmações que 
pareceram ambíguas durante os testes. 

O Google Forms foi configurado para apenas a pergunta filtro ser 
obrigatória, os participantes eram informados ainda no TCLE que po-
diam ignorar qualquer uma das questões. Dividimos as perguntas em 
dois blocos, de variáveis independentes e de variáveis dependentes. Den-
tro de cada um desses grupos a plataforma sorteava, a cada carregamento 
da página, uma ordenação diferente para os itens. Pretendíamos, assim, 
minimizar o condicionamento das respostas em comparação com ou-
tras do mesmo conjunto. 

Com o inquérito pronto divulgamos a ligação por meio da ferra-
menta Shout (gritar ou berrar em inglês), do Growlr, usada principal-
mente para publicidade. O sistema permite definir um raio de uma 
região onde todos os usuários da aplicação receberão a mensagem pro-
gramada. Escolhemos um ponto central de São Paulo e definimos um 
raio de 16 km a partir dele. A aplicação calculou que 3.151 indivíduos 
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estavam naquela região selecionada. Assim, consideramos esse o número 
total da população para efeitos do cálculo da amostra. 

Foram recebidas 171 respostas entre os dias 03 e 10 de dezembro 
de 2019. Considerando uma população de 3.151 pessoas, este inquérito 
tem uma margem de erro de 7% e uma margem de confiança de 95%. 
Os dados foram posteriormente exportados para o software de análises 
estatísticas SPSS. Neste trabalho apresentaremos os dados arredondos 
até ao número inteiro. 

 
 

Caracterização dos Indivíduos 
Nossa amostra é formada por um total de 171 sujeitos. A maioria 

é de indivíduos autodeclarados homens cisgênero (96%). Outras iden-
tidades de género também aparecem, mas são residuais. Não há mulhe-
res, nem pessoas transexuais. Em relação à orientação sexual, a maioria 
é homossexual (92%), alguns bissexuais (6%) e pansexuais (1%) tam-
bém estão presentes. Um sujeito (<1%) se declarou heterossexual. Para 
a idade, distribuímos os sujeitos em 5 faixas: 18-24 anos (18%); 25-34 
anos (44%); 35-44 anos (21%); 45-54 anos (12%); 55 anos ou mais 
(5%). A maioria indica São Paulo (51%) como a cidade onde viveram 
a maior parte do tempo; a segunda cidade é o Rio de Janeiro (8%). A 
maioria vivia na capital paulista (64%) no momento do inquérito.  

Quanto à autoidentificação ursina “Bear / Urso” é a mais prevale-
cente (46%), seguida de “Chubby / Urso gordo” (34%). As aplicações 
mais usadas para encontros afetivos e/ou sexuais são o Growlr (86%), 
seguido pelo Scruff (65%). Cabe registar que em ambas as questões era 
possível escolher mais de uma opção. 

Com o intuito de ajudar a investigação, alguns participantes com-
partilharam a ligação para o inquérito por meio de outras redes sociais 
e aplicações de mensagens. Isso explica o motivo pelo qual 86% das pes-
soas indicam o Growlr como aplicação de eleição, sendo que o inquérito 
foi divulgado justamente por meio dele. 

O inquérito pediu também aos sujeitos a indicação de altura e peso. 
A informação foi usada para chegarmos ao Índice de Massa Corporal 
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(IMC) dos respondentes (apenas dois participantes não responderam 
à questão). O IMC é calculado com a divisão do peso em quilos pela 
altura ao quadrado (kg/m2). O resultado é então distribuído por uma 
tabela dividida em seis faixas: abaixo do peso (<18,5); IMC indicado 
(18,5 – 24,9); sobrepeso (25 – 29,9); obesidade grau 1 (30 – 34,9); 
obesidade grau 2 (35 – 39,9); e obesidade grau 3 (≥40). 

Diversos estudos já apontaram que o IMC não tem relação direta 
com o risco relativo à saúde nem deve ser usado para medir o grau de 
obesidade. O índice ignora características como o género, idade e etnia 
o que contribui para um enviesamento na interpretação dos resultados 
(Carroll et al., 2008). Optámos por calcular o IMC dos participantes, 
e usá-los como variável independente, para que fosse possível a cons-
trução de grupos de análise. Assim, o índice não será usado para classi-
ficar os sujeitos entre mais ou menos saudáveis.  

 
 

Apresentação de resultados 
O nosso primeiro conjunto de perguntas tinha como objetivo iden-

tificar a percepção dos utilizadores sobre a aceitação de identidades não-
padrão. Nossa hipótese de trabalho era de que sujeitos Ursos não são 
receptivos a identidades não-padrão, principalmente aquelas associadas 
ao comumente compreendido como feminino. Os sujeitos de nossa 
amostra parecem concordar com essa hipótese, ao serem interrogados 
sobre o seu grau de concordância com a afirmação “a comunidade ursina 
é receptiva à diversidade” (9) a mediana das respostas ficou em 3 (dis-
cordo parcialmente), distribuindo-se 71% das respostas por opções que 
discordam em algum nível da afirmação que apresentámos. 

Mas é importante notar que nas perguntas seguintes (10, 11, 12 e 
13), as quais buscam identificar o quanto os indivíduos que respondem 
são eles próprios receptivos à diversidade, as respostas apontam um 
maior grau de aceitação. Destacamos entre essas a mediana para a per-
gunta “homens transgênero são parte da comunidade ursina” (10) que 
foi de 5 (concordo) registando-se 46% dos indivíduos na opção que 
apresenta uma forte concordância. 
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Para a pergunta “preocupo-me mais com a conversa do que com a 
aparência de possíveis parceiros” (11) a mediana registada foi de 4 (con-
cordo parcialmente); na pergunta “evito relações amorosos com ho-
mens afeminados” (12) a mediana registada foi de 3 (discordo 
parcialmente), estando 62% do lado que discorda em algum nível da 
afirmação; e em “evito relações sexuais com homens afeminados” (13) 
a mediana também foi de 3 (discordo parcialmente), com a percenta-
gem de 58% que discorda da afirmação. 

Um outro bloco de questões (14, 15 e 16) tinha por objetivo iden-
tificar o quanto a imagem do Urso “padrão” está cristalizada dentro da 
comunidade: a nossa hipótese era de que há uma cristalização da ima-
gem ideal do que seria o Urso, em geral associada a uma atitude mascu-
lina e a pelos corporais. Os dados encontrados apontam no sentido 
contrário ao da hipótese, mesmo não sendo possível chegar a conclusões 
fortes. Por exemplo, frente à afirmação “apenas homens peludos e bar-
budos podem ser considerados Ursos” (14) a mediana ficou em 3 (dis-
cordo parcialmente) e os itens que indicam algum grau de discordância 
atingem 53% das respostas. Ao considerarmos a margem de erro, não é 
possível indicar uma tendência forte em nenhum dos dois sentidos. 

O item “ursos são homens com atitude masculina” (16) registou 
uma mediana de 3 (discordo parcialmente), com 61% das pessoas es-
colhendo opções que registam discordância em algum nível. Entre esse 
grupo, a resposta com maior grau de certeza foi para a afirmação “ho-
mens gordos são Ursos” (15), que apresentou uma mediana de 5 (con-
cordo), estando 72% no campo dos que concordam com a afirmação, 
35% concordando fortemente.  

Tentando compreender essa aparente discordância entre as infor-
mações trazidas pela literatura e os resultados do campo, realizámos o 
teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (George & Mallery, 2020). 
Este teste é utilizado para verificar se a distribuição entre três ou mais 
populações é igual ou diferente. 

Ao compararmos as faixas etárias, o teste mostrou que há diferença 
estatisticamente significativa nas distribuições de respostas entre as fai-
xas de idade e os itens 10, 12, 13, 14 e 16. Nos restantes itens não há di-
ferença nas distribuições. Para entender em que pontos estavam as 
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diferenças, realizamos um teste post-hoc do tipo Pairwise, que compara 
as faixas duas a duas. Os valores de significância foram ajustados pela 
correção Bonferroni para vários testes (MacDonald & Gardner, 2000). 

Ao analisarmos a afirmação 10, o teste de Kruskal-Wallis mostrou 
que há efeito da faixa etária sobre o nível de concordância com o item 
[X2(4) = 22,445; p = 0,000]. No panorama geral, quanto mais velha é 
a pessoa, menos ela concorda com a afirmação que coloca pessoas trans-
género como membros da comunidade ursina. As maiores diferenças 
estatisticamente significativas estão entre as faixas etárias 35-44 e 45-
54 anos (p = 0,048); 25-34 e 45-54 anos (p = 0,010) e; 18-24 e 45-54 
(p = 0,000). 

A afirmação 12 também sofre o efeito da faixa etária [X2(4) = 
15,036; p = 0,005]. Quanto maior a idade do indivíduo, mais ele afirma 
evitar relações amorosas com homens afeminados. A única diferente 
estatisticamente significativa, após o teste de Pairwise, aparece entre as 
faixas etárias dos 18-24 e 45-54 anos (p = 0,038). 

A tendência se repete na afirmativa 13 [X2(4) = 24,517; p = 
0,000]. Nos sujeitos desta investigação, quanto maior a idade, mais ele 
evita relações sexuais com homens percebidos como afeminados. O 
teste Pairwise mostrou que as maiores diferenças estatisticamente sig-
nificativas estão entre as faixas 18-24 e 45-54 anos (p = 0,001) e; 25-
34 e 45-54 (p = 0,001). 

Analisando especificamente a imagem do que seria o Urso, o teste 
de Kruskal-Wallis mostra que a idade tem influência na forma como os 
indivíduos respondem à pergunta 14 [X2(4) = 10,335; p = 0,035]. 
Neste caso específico, a diferença está entre as faixas 18-24 e 45-54 (p 
= 0,031). Enquanto os primeiros pensam que pelos corporais não são 
obrigatoriedade para ser-se considerado Urso, o segundo grupo pensa 
serem elementos obrigatórios. 

A tendência se repete no item 16 [X2(4) = 16,108; p = 0,003]. No-
vamente a maior diferença estatisticamente significativa (p = 0,009) ficou 
entre os mais jovens, 18-24 anos, que consideram que uma atitude “mas-
culina” não é pré-requisito para uma pessoa ser identificada como Urso, 
enquanto os indivíduos entre 45-54 anos acreditam que a masculinidade 
é característica indispensável para alguém ser reconhecido como Urso. 
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Considerações Finais 
O que parecia constituir, num primeiro momento uma contradição 

entre os dados encontrados e a literatura da área, revelou a necessidade 
de se olhar para esses dados separados por idade. O teste de Kruskal-
Wallis mostrou que a idade tem papel relevante no nível de rejeição a 
identidades não-padrão. As faixas mais jovens respondem sempre de 
maneira menos vincada às cisheteronormatividades. Indivíduos com 
idades em os 45 e 54 anos parecem ser os mais normativos.  

O teste mostrou ainda que a idade tem um papel relevante na ima-
gem do chamado Urso padrão cristalizada nesta comunidade, estando 
os mais jovens menos condicionados a uma construção hegemónica 
sobre como um indivíduo Urso deve ser e agir. É importante registrar, 
entretanto, que a faixa dos indivíduos com 55 ou mais anos são, em 
geral, menos normativos que aqueles da faixa anterior. 

Este trabalho não pretende ser uma fotografia de toda a comuni-
dade ursina de São Paulo. A imagem aqui capturada limita-se aos utili-
zadores da aplicação Growlr, que estavam em determina região da 
cidade de São Paulo, Brasil, no dia em que a divulgação do inquérito 
foi feita. A distribuição de idades não é normal e concentra-se na faixa 
dos 25-34 anos. 

Para investigações quantitativas futuras seria importante atingir uti-
lizadores de outras plataformas congéneres. Esta investigação apontou, 
por exemplo, que a aplicação Scruff tem grande aderência deste público. 
Redes não direcionadas a encontros, como Instagram, Twitter e Face-
book, também merecem atenção. Como as LBSN são associados à busca 
por sexo rápido, elas acabam afastando outros indivíduos, que também 
fazem parte do grupo de Ursos, e que não foram atingidos neste estudo. 

Os dados aqui apresentados constituem ainda a fase exploratória 
de nossa investigação de doutoramento. O próximo passo é concluir a 
análise dos restantes itens e partir para a investigação qualitativa. A 
nossa proposta é realizar entrevistas em profundidade com sujeitos di-
versos, que fazem parte da comunidade ursina. O que descobrimos 
nesta primeira fase subsidiará a escolha dos indivíduos e a redação do 
guião das entrevistas. 
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PERFORMAR O PODER GENERIFICADO: 
DISCURSOS MEDIÁTICOS SOBRE ANGELA 
MERKEL EM TEMPOS DE CRISE 

 
Rita Himmel1 
Maria Manuel Baptista2 

 
 

Merkel: na intersecção entre género, poder e origem na-
cional 

Nos últimos quinze anos, o governo alemão tem sido liderado pela 
chanceler Angela Merkel, que, sendo a líder de um dos países mais po-
deroso (senão o mais poderoso) da União Europeia, tem desempenhado 
um papel central no espaço político europeu durante algumas das suas 
crises mais desafiadoras, nomeadamente a crise económica e da zona 
Euro, e a chamada “crise migratória/dos refugiados”. Durante estes pe-
ríodos, marcados particularmente por divisões internas na U.E., espe-
cialmente entre a Europa do Norte e do Sul, discursos sobre poder 
tornam-se mais aparentes e propícios à exploração de ideologias (Hall, 
2016) não só sobre poder, mas em relação ao papel desempenhado por 
Merkel, também sobre género.  

Uma abordagem sobre as representações de Angela Merkel nos 
media portugueses beneficia de uma análise sob o paradigma da inter-
seccionalidade, uma vez que Merkel “não é simplesmente uma chanceler 
mulher, ela é também uma Bundeskanzlerin da CDU, de Leste, protes-
tante e com formação científica” (Davidson-Schmich, 2011, p. 326). 
“Interseccionalidade” é um termo cunhado por Kimberlé Crenshaw 
(1989), no campo dos estudos jurídicos críticos, como proposta para 

1  Doutoranda no Programa Doutoral em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. Bolseira da FCT 
(ref. SFRH/BD/123609/2016, financiada pelos Fundos Nacionais MCTES e FSE). E-mail: rita.him-
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2  Professora Catedrática do Programa Doutoral em Estudos Culturais e investigadora do CLLC, Univer-
sidade de Aveiro, email: mbaptista@ua.pt.
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resolver problemas de exclusão, nomeadamente nas leis antidiscrimi-
nação nos EUA, que marginalizam as experiências interseccionais, de 
racismo e sexismo, das mulheres negras. Embora seja, geralmente, apli-
cado de forma a explorar múltiplas subordinações ou opressões, como 
paradigma de investigação empírica, o “termo ‘interseccionalidade’ re-
fere-se tanto ao argumento teórico normativo como a uma abordagem 
para a realização de investigação empírica, que enfatiza a interação de 
categorias de diferença (incluindo, mas não limitadas a, raça, género, 
classe e orientação sexual)” (Hancock, 2007, pp. 63-64). Esta visão é, 
aliás, consonante com a forma como Stuart Hall entende o conceito de 
identidade, como não essencialista mas “estratégico e posicional” (Hall, 
1996a, p. 3), no qual certos recursos (como história, língua e cultura) 
são utilizados, num processo de identificação. Também na nossa análise 
encontrámos enquadramentos que apontam para a adequação do 
prisma da interseccionalidade para compreender a representação de fi-
gura de Angela Merkel, em torno de categorias como género, poder e 
origem nacional, tendo em conta que “a interseccionalidade postula 
uma relação interativa e mutuamente constitutiva entre estas categorias” 
(Hancock, 2007, p. 67). 

O género, enquanto performance, é restringido por normas sociais, 
mais ou menos evidentes, mais ou menos coercitivas, “para ser um gé-
nero ou o outro (geralmente, dentro de um enquadramento estrita-
mente binário), e a reprodução do género é, então, sempre uma 
negociação com o poder” (Butler, 2009, p. i.) No que toca ao exercício 
de poder político, estas normas sociais desenham, no contexto europeu 
ocidental, claras distinções sobre as expectativas que recaem ao longo 
do eixo divisório do binarismo de género. A literatura sobre o poder 
executivo exercido por mulheres* é altamente contraditória, demons-
trando a inadequação de abordagens essencialistas sobre esta questão 
(Davidson-Schmich, 2011). Contudo, a abordagem da categoria “gé-
nero”, permite-nos identificar representações mediáticas que podem 
atuar como mecanismos coercitivos da estrutura patriarcal:  

 
Esses mecanismos variam consideravelmente quanto às consequên-
cias a que submetem as mulheres, desde a violência com risco de 
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morte até sinais sociais subtis de desaprovação (por exemplo, 
quando as pessoas ficam levemente desconcertadas quando as mu-
lheres nas relações interpessoais são tão diretas ou sem remorsos 
quanto os seus colegas homens). (Manne, 2017/2019, p. 162). 
 

No contexto europeu, mais especificamente, da Alemanha, en-
quanto Europa do Norte, e Portugal, enquanto Europa do Sul, as dinâ-
micas de poder complexificam estas representações mediáticas de Merkel 
não só como uma líder que é mulher*, mas como a chefe de Estado de 
um país particularmente poderoso. Isto tem consequências expectáveis 
quanto às representações dos média portugueses quanto à figura de Mer-
kel, que trarão ao de cima entrelaçamentos entre narrativas de género e 
de poder com um interessante potencial para nos ajudar a pensar a 
enorme complexidade das “políticas de dominação” (hooks, 1989/2018, 
p. 167). O “foco na dominação patriarcal” (ibid., p. 168) permite-nos 
examinar a colocação da mulher* numa posição de fraqueza e inferiori-
dade, mas as dinâmicas de dominação complexificam-se quando estas 
são também detentoras de poder, e possíveis dominadoras.  

Claramente, a diferenciação entre forte e fraco, poderoso e impo-
tente, tem sido um aspecto central na definição de género a nível global, 
acarretando inerentemente a suposição de que os homens devem ter 
maior autoridade do que as mulheres e devem, nesse sentido, governar 
sobre elas. Por mais significativo e importante que seja este facto, não 
deve obscurecer a realidade de que as mulheres podem e de facto par-
ticipam na política de dominação, tanto como perpetradoras quanto 
como vítimas — que dominamos, que somos dominados. (ibid.) 

Enquanto “comunidade imaginada” (Anderson, 2016; Hall, 
1996b) e “principal fonte de identidade cultural” (Hall, 1996b, p. 611), 
a origem nacional, também numa visão não essencialista, é uma das sec-
ções que interagem nas representações mediáticas sobre Angela Merkel, 
principalmente a partir do olhar português, isto é, de um olhar exterior. 
Assim, ser “alemã(o)” tem certas conotações, desde a história (incluindo 
remissões ao eterno fantasma nazi) à religião (e ao mito da ética de tra-
balho protestante desencadeado por Weber (1930/2005)), que influem 
nestas representações. Mas também esta ideia de “alemanidade” é com-
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plexificada, uma vez que Merkel cresceu num contexto outrizado na 
Alemanha, na RDA, numa família protestante. Usando o paradigma 
interseccional, é possível colocarmo-nos “ontologicamente entre a in-
vestigação redutora que apenas procura cegamente o generalizável, e a 
investigação particularizada tão especializada que não é capaz de con-
tribuir para a teoria” (Hancock, p. 2007, p. 74).   

 
 

Metodologia 
Para esta análise empírica exploratória, realizamos uma análise qua-

litativa (Bardin, 2007) de artigos publicados nas versões online do 
órgão de comunicação social tabloide e de referência mais lido, em Por-
tugal, à data da recolha de dados (Marktest, 2018) – Correio da Manhã 
(CM) e Diário de Notícias (DN), respetivamente - durante cinco pe-
ríodos estratégicos, em torno das eleições legislativas em Portugal 
(2011, 2015), na Alemanha (2013, 2017) e das eleições para o Parla-
mento Europeu (2014), com base em palavras-chave relevantes, através 
do motor de busca Google, e completando com os motores de busca 
internos de cada jornal. Os dados foram recolhidos de acordo com uma 
seleção estratégica, de forma a atingir a saturação teórica (Frow & Mor-
ris, 2006), seleccionando os artigos que nos permitem explorar as di-
versas representações de Angela Merkel: 14 no Correio da Manhã 
(CM), e 7 no Diário de Notícias (DN). Em cada artigo, foram identi-
ficadas os diversos discursos sobre Merkel, posteriormente agrupados 
em categorias, que denominamos de “enquadramentos” e sub-catego-
rias, que denominamos de “narrativas”. As tabelas, apresentadas infra, 
contêm alguns exemplos ilustrativos dessas narrativas. 

 
 

Género: O Pessoal é Público 
Do ponto de vista das representações enquadradas por questões de 

género, o foco está na vida íntima de Merkel. Neste enquadramento, 
foram identificadas as seguintes narrativas: “Família e Lar”, focando-se 
no casamento, divórcio e vida íntima,  “Aparência e Estilo”, nas suas es-
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colhas a nível de vestuário e moda, e “Lifestyle”, nos seus hábitos de vi-
vência. Através destas referências, Merkel é retratada como alguém que 
performa o género feminino de forma dissonante ou até desafiante da 
imagem da mulher tradicional: divorciada, mal vestida, nudista, uma 
performance não palatável de acordo com normas sociais conservado-
ras, reiterando normas sociais que restringem a performance de género 
(Butler, 2004).   

 
Tabela 1 – Género 

Narrativa Media Citação 
Família e Lar CM de 59 anos, casada e sem filhos 

Joachim Sauer, divorciado e pai de dois rapazes, com 
os quais a ‘dama de aço’ da Alemanha mantém uma 
relação «cordial» 
Divorciou-se cinco anos depois e terá conhecido o 
atual companheiro aos 32 anos, ao qual dedicou um 
agradecimento na tese de doutoramento em Física 

DN Divorcia-se em 1982, mas conserva o nome do ex-ma-
rido, até hoje  
diz que gosta de cozinhar para ele sempre que pode  
Merkel e Sauer não têm filhos em comum 

Lifestyle CM  a praticar nudismo nos anos 70 
a banhar-se nas cálidas águas do Sul de Itália, ao lado 
do marido, o professor de química 

Aparência e Estilo CM Merkel era fotografada num elegante fato de banho 
preto e páreo verde-alface 
a vida de Angela Merkel é mais rigorosa e cinzentona 
do que propriamente badalada. Até na roupa. Os seus 
fatos de calça e casaco ficaram famosos por serem apa-
rentemente, sempre iguais mesmo com fatos feios e 
sorrisos amarelos 

DN Oito anos depois conseguiu dar mais cor à sua ima-
gem, literalmente, uma vez que a candidata da 
CDU/CSU se tornou conhecida pelos seus blazers 
de mil cores ou pelas suas malas coloridas de marca. 
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O Poder no Feminino 
Na intersecção entre o enquadramento de género e poder, encon-

tramos narrativas em que questões de género enquadram o exercício 
e/ou detenção de poder por Merkel, com conotações variadas, legiti-
madoras ou deslegitimadoras, deste poder generificado. Assim, Merkel 
é “mulher (mais) poderosa da Europa”, a mãezinha (Mutti), uma fria 
“dama de ferro” ou uma menina (Mädchen). Estas narrativas que gene-
rificam o exercício de poder são, em dois casos, representativas de duas 
visões contrastantes sobre o poder baseado numa performance de gé-
nero feminina: a mulher-mãe cuidadora, e a mulher fria, de ferro. Mas, 
quando surge como Mädchen, parece existir uma deslegitimização deste 
exercício de poder, uma vez que as narrativas a representam como uma 
inexperiente menina, protegida por Kohl, aplicada, boa aluna e dili-
gente, mas que nunca levantava ondas, até algo subserviente. Refletindo 
os desequilíbrios de poder a nível europeu, as narrativas em que Merkel 
surge como Mutti (mãezinha), como tendo aderido “aos papéis sociais 
relevantes – como, por exemplo, esposas carinhosas, mães dedicadas, 
namoradas “porreiras”, secretárias leais ou boas empregadas de mesa, 
para citar apenas alguns dos exemplos mais óbvios” (Manne, 
2017/2019, p 162) referem-se à sua representação no contexto alemão, 
face aos seus concidadãos. Olhada do contexto português, as conota-
ções de mulher fria ou implacável, da “mulher poderosa” ou “dama de 
ferro” demonstram a interação entre a utilização destes mecanismos pa-
triarcais como forma de reagir ao exercício de poder político-econó-
mico dentro do espaço europeu. 

 
Tabela 2 – Género e Poder 

Narrativa Media Citação 

Mulher poderosa CM era a fada madrinha de José Sócrates (…) alimentar cam-
panhas para a mostrar como bruxa feia da austeridade.  

mulher mais poderosa do Mundo 

não será a Senhora de Berlim que nos vem ajudar. 

DN «mulher mais poderosa do mundo» 

mulher que domina a Europa 
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Dama de Ferro CM ‘dama de aço’ da Alemanha 
Dama de Ferro de Berlim 

DN Merkel é tão fria com o seu ídolo como pragmática 
com as consequências 

“Mädchen” CM a ministra que nos anos 90 Helmut Kohl tratava por 
«minha menina»  
aluna aplicada, sempre a melhor da classe, mas que 
não era competitiva 

DN A rapariga que chegou a chanceler 
Foi ministra de Helmut Kohl, que dada a sua juven-
tude a tratava como «a minha menina». 
Barra a matemática e pouco social durante a juventude 

“Mutti” CM A grande mãe alemã 
sem ajudas da ‘mutti’ Merkel? 
os alemães apelidam agora de ‘Muti’ [sic] – mãe 

DN os apoiantes da chanceler celebravam a vitória de 
«Mutti», a «mamã»  

 
 

Poder: Rainha da Europa ou Merkievel 
Quanto ao enquadramento focado no poder, não necessariamente, 

ou, melhor dizendo, obviamente, generificado, encontramos a narrativa 
da “Merkievel” (Beck, 2014), como má líder poderosa na Europa, em 
contraste com a narrativa da “Rainha da Europa”, representada como 
sendo a salvadora ou quem carrega o continente às costas. Também aqui 
se revelam as duas visões sobre a figura de Angela Merkel: a líder fria e 
calculista e a cuidadora diligente.  

 
Tabela 3 - Poder 

Narrativa Media Citação 
Merkievel CM Merkel, uma estadista fria e implacável 

DN Timing e vontade são duas das caraterísticas mais im-
portantes dos políticos de topo e Angela Merkel cedo 
as aliou à ambição (…) calculismo refinado 
vista como a patroa da União Europeia, nunca mostrou 
grande entusiasmo num Parlamento e uma Comissão 
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capazes de se afirmarem em detrimento dos Estados.  
alguém que a esmagadora maioria dos europeus con-
sidera desumana e responsável pela defesa dos interes-
ses financeiros da Alemanha em detrimento dos 
povos de outros países 
hegemonia alemã assumida (para muitos maquiavélica) 
na Europa 

Rainha da Europa CM abrir a porta aos refugiados da guerra na Síria, dando 
um exemplo a toda a Europa. 
Merkel tem como grande desafio conduzir a Alema-
nha e a Europa para um caminho de prosperidade. Só 
assim é possível manter a paz neste continente. 
a líder na Europa que mais persistentemente tem con-
tribuído para a reforma das instituições e completar o 
que ficou por fazer 
A chanceler alemã salvou o Euro, e, dessa forma, a 
construção europeia. 

DN Há quem a admire pela condução da chancelaria 
alemã e controlo da máquina europeia 
Angela Merkel emerge como líder em todas essas 
frentes. Não tanto com um intuito claro de se tornar 
czarina europeia - embora Catarina, a Grande, seja re-
trato de estimação no seu gabinete 
Merkel, 59 anos, é também vista pelos media como a 
Rainha da Europa. 
Merkel goza de elevada taxa de popularidade, nomea-
damente por causa da forma como tem respondido à 
crise na Zona Euro.  
«A chanceler pôde pretender ter o magistério moral 
da Europa ao praticar uma política de boas-vindas 
para os refugiados em guerra» 

 
 

Poder Alemão 
No enquadramento de intersecção entre o poder e a representação 

da identidade alemã, está presente a narrativa focada no domínio da 
Alemanha no contexto europeu, em que é assumida uma posição crítica 
do exercício de poder sustentado numa representação de traço identi-
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tário, e referências ao passado “Nazi” alemão e à sua posição hegemónica 
atual. Especialmente no seguimento da crise da zona Euro, e suas con-
sequências sócio-económicas, o “ressentimento e sentimento de crise 
resultou numa narrativa gótica da ressuscitação do monstruoso Terceiro 
Reich no discurso popular europeu (…) Muito do ressentimento euro-
peu, particularmente na imprensa grega, espanhola, italiana, britânica 
e francesa (…) tem sido focado na própria figura da chanceler alemã 
Angela Merkel” (MacMillan, 2014, p. 31). 

 
Tabela 4 – Poder e Origem Nacional 

Narrativa Media Citação 
Fantasma Nazi CM os líderes alemães parecem ter uma natural propensão 

para esconder as suas verdadeiras origens familiares. 
Antes de a mulher mais poderosa do Mundo o fazer, 
também Adolf Hitler omitiu a sua origem austríaca... 

DN Mas há também quem a pinte como a reencarnação 
dos piores males que a Alemanha deu ao mundo no 
último século 

Hegemonia DN Para lá de Merkel está uma realidade permanente,  
Europeia geograficamente imponente e politicamente impac-

tante chamada Alemanha.  
Os alemães gostam de liderança, confiam no seu mo-
delo e muitos admiram a forma como exerce o poder. 
exercício de uma hegemonia alemã 

 
 

Alemanidade 
Neste enquadramento, Merkel é apresentada como alemã, um 

“outro” europeu para os média portugueses, representado através he-
rança religiosa protestante e por um conjunto de traços identitários, 
como frugalidade, pragmatismo e estabilidade, mas também frieza, ar-
rogância e monotonia, que são, ambiguamente, traços conotados com 
uma certa superioridade, mas também com um falso sentido de supe-
rioridade. Contudo, Merkel, para além de mulher*, representa ainda 
uma marca identitária adicional enquanto “outro interno” no contexto 
alemão, por ter crescido na RDA. 

PERFORMAR O PODER GENERIFICADO: DISCURSOS MEDIÁTICOS  
SOBRE ANGELA MERKEL EM TEMPOS DE CRISE

127



Table 5 – Origem Nacional 
Narrativa Media Citação 
Alemanidade CM rigor, pragmatismo e pela frugalidade, bem ao espírito 

alemão 
The Economist considerava esta mulher «frugal, 
pragmática e despretensiosa» o «par de mãos mais 
seguro» para a Europa. 
Merkel tem do seu lado o mau gosto, o luteranismo, a 
disciplina germânica e metade do seu eleitorado 
Intestino alemão, habituado a salsichas, carne de 
porco e a couve lombarda em chucrute, é um frasqui-
nho de água de rosas 

DN num estilo muito particular, sem exuberâncias ou es-
tados de alma, numa Alemanha em crescimento, au-
toconfiante e em mudança. Ou seja, podíamos ter 
uma Angela Merkel em qualquer governo europeu, 
mas não podíamos ter esta Angela Merkel sem ser 
nesta Alemanha. 

Protestantismo CM A atual chanceler é filha de um casal de pastores luteranos 
DN  filha de um pastor luterano 

RDA CM trocou a cidade pela Alemanha Oriental comunista. 
Mas ali a família de Angela nunca foi igual às do Leste. 
Não há grande unanimidade sobre o seu pai, que se 
manteve entre a crítica e a adaptação ao regime e que 
pode eventualmente ter tido uma curta relação com a 
Stasi (os serviços secretos da antiga RDA). 
Peer Steinbrueck, que culpou Angela de «não ser 
uma apaixonada pela Europa por ter crescido na 
RDA». 

DN o primeiro chefe de governo vindo de leste 
Chegou a pertencer à Juventude Livre Alemã e graças 
a ter convivido com o regime comunista sabe falar 
bem o russo.  
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Conclusão 
Os discursos nos média portugueses acerca de Angela Merkel são 

informados por narrativas sobre género, baseadas em performatividades 
binárias (Butler, 2004) do papel da mulher* (Manne, 2017/2019), por 
narrativas sobre poder, no contexto das dinâmicas de poder europeias, 
em que Merkel representa a poderosa Alemanha face a uma ideia de um 
Portugal sem poder (Beck, 2014), e narrativas sobre a própria cultura 
alemã, baseada em ideias sobre a história e identidade cultural e nacio-
nal. Estes três enquadramentos interagem discursivamente na constru-
ção de narrativas mediáticas. No contexto de uma Europa Alemã (Beck, 
2014), os média portugueses recorrem, por vezes a representações in-
terseccionais identitárias, focadas no género e na origem nacional, de 
forma a legitimizar e/ou deslegitimizar o exercício de poder por Angela 
Merkel. Nos dados analisados, no enquadramento focado no poder, 
Merkel é representada como a opressora Merkievel ou a merecedora 
Rainha, líder do mais poderoso Governo da Europa. Nas representações 
generificadas de poder, podemos observar tanto visões legitimadoras, 
como outras marcadas por expectativas de uma determinada perfor-
mance de género associada ao poder, que poderão ser entendidas como 
uma forma de deslegitimação através de uma espécie de outrização ge-
nerificada. Esta deslegitimação torna-se mais evidente quando Merkel 
representada como uma “menina”, contrastando com uma visão legítima 
de líder político carismático. Contudo, quando o enquadramento do 
discurso é exclusivamente focado nas questões de género, especifica-
mente na esfera íntima, Merkel é representada como desviante de um 
determinado padrão de feminilidade.  Quanto ao poder com o contexto 
nacional, Merkel surge, de novo, como duplamente “outrizada”: disci-
plinada e rigorosa enquanto formada pela “cultura” alemã protestante, 
mas também a outra interna, “de Leste”.    

Esta é uma análise meramente exploratória, que beneficiaria, no 
futuro, da introdução de variáveis como a “personalidade social” (Hall 
et al., 1978, p. 60) de cada órgão de comunicação social, o tipo de artigo, 
os definidores dos diferentes discursos assim como dos respetivos con-
textos temáticos, de forma a compreender como interagem estas narra-
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tivas dentro do paradigma da interseccionalidade. Também seria rele-
vante uma comparação destas representações com as presentes nos 
média alemães, a fim de explorar as já mencionadas dinâmicas de poder 
no espaço europeu. 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Anderson, B. (2016). Immagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism. London: Verso. 

Bardin, L. (2007). Análise de Conteúdo (4ª ed.). (L. A. Reto, & A. Pinheiro, Trads.) 
Lisboa: Edições 70. 

Beck, U. (2014). A Europa alemã: de Maquiavel a «Merkievel»: estratégias de poder 
na crise do euro. (M. Toldy, & T. Toldy, Trads.) Lisboa: Edições 70, Lda. 

Butler, J. (2004). Undoing Gender. New York and London: Routledge. 
Butler, J. (2009). Performativity, Precarity and Sexual Politics. Revista de Antropología 

Iberoamericana, 4(3), pp. i -xiii. 
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Fe-

minist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and An-
tiracist Politic. University of Chicago Legal Forum, pp. 139-167. Obtido de 
http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8 

Frow, J., & Morris, M. (2006). Estudos Culturais. Em N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, 
& S. R. Netz, O planejamento da pesquisa qualitativa teorias e abordagens 
(pp. 315-343). Porto Alegre: Artmed. 

Hall, S. (1996a). Introduction: who needs ‘Identity’? Em S. Hall, & P. du Gay, Ques-
tions of Cultural Identity (pp. 1-17). London: Sage. 

Hall, S. (1996b). The Question of Cultural Identity. Em S. Hall, D. Held , D. Hubert, 
& K. Thompson, Modernity: An Introduction to Modern Societies (pp. 596-
632). Oxford, UK; Malden, MA: Wiley-Blackwell. 

Hall, S. (2016). Cultural Studies 1983: A Theoretical History. ( J. D. Slack, & L. Gros-
sberg, Edits.) Durham and London: Duke University Press. 

Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Roberts, B. (1978). Policing the Crisis: 
Mugging, The State, And Law and Order. London: MacMillan. 

Hancock, A.-M. (2007). When Multiplication Doesn’t Equal Quick Addition: Exa-
mining Intersectionality as a Research Paradigm. Perspectives on Politics, 
5(1), pp. 63-79. doi:10.1017/S1537592707070065 

hooks, b. (2018). Femininismo: uma política transformacional. Em M. M. Baptista, 
Género e Performance — Textos essenciais Vol. I (F. d. Castro, Trad., pp. 167-
178). Coimbra: Grácio Editor. 
Obtido de https://ria.ua.pt/bitstream/10773/25237/1/GEFE_ebook.pdf 

RITA HIMMEL & MARIA MANUEL BAPTISTA

130



Macmillan, C. (May de 2014). The Return of the Reich? A Gothic Tale of Germany 
and the Eurozone Crisis. Journal of Contemporary European Studies, 22(1), 
24-38. doi:10.1080/14782804.2014.887891 

Manne, K. (2017/2019). Ameaçando as mulheres. Em M. Baptista, & F. de Castro, 
Género e Performance — Textos essenciais Vol. I I (M. Baptista, & H. Fer-
reira, Trads., pp. 145-172). Coimbra: Grácio Editor. 
Obtido de https://ria.ua.pt/bitstream/10773/27705/1/GECE-Vol2.pdf 

Marktest. (2018). Ranking Netscope de tráfego web Dezembro 2017. Obtido em March 
de 2018, de https://www.marktest.com/wap/a/n/id~233c.aspx 

Schmich, L. D. (2011). Gender, Intersectionality, and the Executive Branch: The Case 
of Angela Merkel. German Politics, 20(3), pp. 225-341.  
doi:10.1080/09644008.2011.606566 

Weber, M. (1930/2005). The Protestant Ethic and the Sprit of Capitalism. Londres 
e Nova Iorque: Routledge. 

 
BIBLIOGRAFIA SECUNDÁRIA 

Almeida, P. P. (2015, 4 de setembro). Refugiados: artigo politicamente (in)correto . 
Diário de Notícias. Retirado de https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-
dn/paulo-pereira-de-almeida/refugiados-artigo-politicamente-incorreto-
4760836.html 

Catarino, M. (2011, 3 de junho). Coliforme Merkel. Correio da Manhã. Retirado de 
h t t p : / / w w w. c m j o r n a l . p t / o p i n i a o / c o l u n i s t a s / m a n u e l -
catarino/detalhe/coliforme-merkel 

A grande mãe alemã (2013, 23 de setembro). Correio da Manhã. Retirado de 
http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/a-grande-mae-alema 

Coutinho, J. P. (2013, 22 de setembro). Amanhem-se. Correio da Manhã. Retirado de 
http://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/joao-pereira-coutinho/deta-
lhe/amanhem-se 

Ganhão, M. A. (2017, 23 de setembro). Berlim e Barcelona. Correio da Manhã. Re-
tirado de https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/miguel-alexandre-
ganhao/detalhe/berlim-e-barcelona 

Lima, B. P. (2013, 22 de setembro). Merkel: afinal quem é a mulher que domina a 
Europa? Diário de Notícias. Retirado de  
https://www.dn.pt/revistas/nm/merkel-afinal-quem-e-a-mulher-que-do-
mina-a-europa-3434148.html 

Lima, B. P. (2017, 24 de setembro). Pela Alemanha de Merkel. Diário de Notícias. Re-
tirado de https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-
lima/pela-alemanha-de-merkel-8793677.html 

Passos espera que Merkel consiga conciliar anseios nacionais com expectativas euro-
peias (2017, 25 de setembro). Correio da Manhã. Retirado de 

PERFORMAR O PODER GENERIFICADO: DISCURSOS MEDIÁTICOS  
SOBRE ANGELA MERKEL EM TEMPOS DE CRISE

131



http://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/passos-espera-que-merkel-con-
siga-conciliar-anseios-nacionais-com-expectativas-europeias 

Pereira, A. E. (2013, 24 de setembro). A tormenta portuguesa. Retirado de 
http://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/armando-esteves-pereira/de-
talhe/a-tormenta-portuguesa 

Pereira, A. E. (2017, 9 de setembro). O desafio de Merkel. Correio da Manhã. Obtido 
de http://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/armando-esteves-pe-
reira/detalhe/o-desafio-de-merkel 

Rodrigues, C. (2017, 25 de setembro). Vem aí uma nova Merkel. Correio da Manhã. 
Retirado de http://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/carlos-rodri-
gues/detalhe/vem-ai-uma-nova-merkel 

T., H., & AFP. (2014, 26 de maio). Líderes europeus pressionados por resultado de 
eleições. Diário de Notícias. Retirado de  
https://www.dn.pt/dossiers/mundo/eleicoes-europeias-2014/noticias/li-
deres-europeus-pressionados-por-resultado-de-eleicoes-3934703.html 

Tecedeiro, H. (2017, 24 de setembro). Os desafios do novo governo alemão . Diário 
de Notícias. Retirado de https://www.dn.pt/mundo/os-desafios-do-novo-
governo-alemao-8793245.html 

Tecedeiro, H., & M., A. C. (2013, 23 de setembro). Merkel dá à CDU a maior vitória 
desde a Reunificação em 1990. Diário de Notícias. Retirado de 
https://www.dn.pt/dossiers/mundo/eleicoes-na-alemanha-2013/noti-
cias/merkel-da-a-cdu-a-maior-vitoria-desde-a-reunificacao-em-1990-
3435468.html27/03/2018 

Vaz, J. (2013, 20 de setembro). A Alemanha e nós. Correio da Manhã. Retirado de 
http://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/joao-vaz/detalhe/a-alema-
nha-e-nos 

Viegas, F. J. (2013, 25 de setembro). Blog. Correio da Manhã. Retirado de 
http://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/francisco-jose-viegas/deta-
lhe/blog030458650 

Viegas, P. (2013, 6 de setembro). Perfis cruzados de Merkel e Steinbrück. Diário de 
Notícias. Retirado de https://www.dn.pt/dossiers/mundo/eleicoes-na-ale-
manha-2013/perfil/interior/perfis-cruzados-de-merkel-e-steinbruck-
3407068.html

RITA HIMMEL & MARIA MANUEL BAPTISTA

132



“IDEOLOGIA DE GÊNERO” NA COBERTURA 
JORNALÍSTICA DO BRASIL E DE PORTUGAL: 
COMPARANDO DISPUTAS POLÍTICAS 
DISCURSIVAS1 2 

 
Juliana Inez Luiz de Souza3 
Carla Cerqueira4 
Nelson Rosário de Souza5 
Daniela Drummond6 

 
 

Introdução 
A crescente polêmica e consequente polarização sobre as questões 

de gênero e diversidade sexual (GDS) na sociedade tem sido notícia re-
corrente nos meios de comunicação em diversos países. O campo aca-
dêmico não está alheio a essas temáticas, em específico, muitas pesquisas 
destacam a mudança do enquadramento do termo “ideologia de gê-
nero”, que passa de um conceito sociológico para um instrumento po-
lítico contra as narrativas dos movimentos feministas e LGBT (Garraio 
& Toldy, 2020; Souza & Eduardo, 2020; Junqueira, 2016). O conceito 
sociológico foi elaborado e utilizado para compreender e criticar a as-
simetria de poder entre os gêneros, considerando não apenas o reflexo 
das estruturas econômicas e sociais, mas o “reconhecimento crucial da 
necessidade de compreender ‘o vínculo’ complexo ‘entre a sociedade e 
uma estrutura psíquica persistente’” (Scott, 1995, p. 79). A partir dos 
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anos 1990 passa a ser utilizado como estratégia retórica que objetiva 
deslegitimar as teorias feministas e de gênero, refutar o conceito de gê-
nero e de heteronormatividade, e contrapor políticas de gênero e LGBT, 
reafirmando as concepções heteropatriarcais de sexo, gênero e sexuali-
dade (Corredor, 2019). Ou seja, a expressão “ideologia de gênero” sofre 
uma apropriação e ressignificação enfraquecendo seu teor de resistência 
em favor de uma narrativa reacionária de anti-gênero. 

É importante notar que as pesquisas sobre os discursos de GDS, 
especificamente sobre o uso do termo “ideologia de gênero”, mostram 
que eles têm um padrão em seus argumentos e no perfil de pessoa que 
os utilizam (Garraio & Toldy, 2020; Corredor, 2019). Entretanto, 
como mostra o dossiê “Hacer y deshacer la ideología de género” (Vigoya 
& Rondón, 2017), a maioria analisa a ocorrência desse discurso em ape-
nas um país e poucos, como em Kuhar (2015), fazem a comparação 
entre países. Visando preencher essa lacuna, comparamos o uso do 
termo no Brasil e em Portugal, países selecionados por apresentarem 
proximidades como o fato de serem lusófonos, terem passado por um 
grande período de ditadura e terem reestabelecido a democracia recen-
temente (Drummond, Souza & Almeida, 2019).  

O objeto de análise desse artigo são as questões de GDS sintetizadas 
no termo “ideologia de gênero” presentes na cobertura dos jornais de 
maior circulação digital nos dois países entre os anos 2000 e 2019. As 
questões que orientam a investigação são: Como os jornais Expresso e 
Folha de S.Paulo (FSP) participam da disputa discursiva em torno da 
“ideologia de gênero”? Como os jornais enquadram esse discurso? O que 
a cobertura jornalística informa sobre o estágio das disputas de gênero 
em ambos os países? O objetivo geral é fazer uma observação longitudi-
nal e comparativa, através de uma Análise de Conteúdo quantitativa e 
qualitativa. Para isto, buscamos as produções online do jornal brasileiro 
FSP e do português Expresso. Primeiro identificamos as características 
da apresentação e uso da expressão “ideologia de gênero” pelos jornais 
com base no Livro de Códigos construído. Na análise qualitativa o foco 
esteve em observar os resultados para construir um panorama do debate 
recente nos países, respondendo aos objetivos específicos de: (i) Identi-
ficar quais os temas ou disputas políticas discursivas sobre GDS estavam 
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em pauta na sociedade e no parlamento, de cada país, no período que 
podem ter suscitado as produções dos jornais; (ii) Identificar se o en-
quadramento do termo mobilizou algum viés político discursivo, espe-
cialmente se favorável ou contrário às narrativas anti-gênero; e (iii) 
Comparar as características e resultados dos dois países para identificar 
semelhanças e diferenças relativas à mudança na utilização do termo e 
as características dos discursos de cada concepção. 

Para cumprir o que foi proposto dividimos o presente artigo em 
três partes. Na primeira, apresentamos o conceito de poder discursivo 
– na disputa por hegemonia da heteronormatividade – e o processo de 
ressignificação do termo ideologia de gênero. Na segunda, expomos os 
resultados da Análise de Conteúdo acerca das disputas discursivas de 
GDS, sintetizadas no termo “ideologia de gênero”, presentes na cober-
tura jornalística do Expresso e da FSP, e discutimos os achados quanti-
tativos e qualitativos. Por fim, apresentamos as considerações finais da 
pesquisa, com um resumo dos achados e apontamentos para pesquisas 
futuras. 

 
 

O poder discursivo da heteronormatividade e a ressigni-
ficação do termo ideologia de gênero 

Entendemos que poder é um instrumento útil na compreensão de 
resultados políticos nas relações sociais e, neste artigo, mobilizamos uma 
concepção ampliada do conceito que envolve a formação de sistemas de 
valores com a capacidade de nomear posições de sujeição e induzir com-
portamentos. Nesse sentido, o poder discursivo opera a construção de 
narrativas sobre identidades e a normalização de comportamentos. Pro-
cesso esse que também implica resistências (Foucault, 1979).  

A linguagem e os discursos sobre o sexo e a sexualidade são a pri-
meira expressão da ferramenta de dominação, legitimação e perpetuação 
da heteronormatividade (Foucault, 1988). As práticas discursivas mos-
tram as relações entre poder e discurso, social e historicamente variáveis, 
constituindo e construindo a sociedade em várias dimensões que mol-
dam e restringem a estrutura social através da linguagem (Butler, 2003). 
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Ao longo da história estes discursos são mobilizados por diversos atores, 
se formaram através de diferentes estratégias de poder e assumiram vá-
rios contornos como questão: moral, racionalidade, ‘de polícia’, educa-
cional, médica, psicológica, entre outros. O discurso é o fundamento 
do poder utilizado “numa relação social para garantir que a vontade de 
seu portador prevaleça sobre a vontade de outro (...) uma forma especí-
fica de obter do outro o comportamento desejado” (Perissinotto, 2008, p. 
32 e 33, itálico do autor). 

O poder discursivo da heteronormatividade instaura dominação 
com legitimidade nas relações sociais ao estabelecer padrões de sexo, 
gênero e sexualidade em uma estrutura hierárquica, binária e oposicio-
nal como princípio causal, universal e de normalidade (Foucault, 1988; 
Butler, 2003). A intencionalidade destes discursos está em promover a 
heterossexualidade compulsória ao restringir a produção de identidades 
em conformidade com o eixo do desejo heterossexual. Estes discursos 
são produzidos e difundidos 

 
por um sistema de significações opressivo para as mulheres, os gays 
e as lésbicas (...) são abstrações impostas à força ao campo social (...) 
efeito da realidade de um processo violento, dissimulado por esse 
mesmo efeito (...) denota um regime epistemológico historicamente 
contingente, uma linguagem que forma a percepção, modelando à 
força as inter-relações pelas quais os corpos físicos são percebidos. 
(Butler, 2003, pp. 165 e 166) 

 
O convencimento e a imposição de um padrão de comportamento 

de gênero e sexualidade acontece por meio de ameaças. Nessa lógica, 
não ter o reconhecimento social de que se cumpre o padrão heterosse-
xual causa a marginalização e a exclusão, efetiva ou simbólica, da socie-
dade por punições e perda de privilégios culturais (Louro, 2009). Nesta 
perspectiva, os padrões estabelecidos e suas representações como o ma-
chismo, sexismo, misoginia, homofobia, entre outros, foram estudados 
por diversas áreas do conhecimento e conceituados como ideologias de 
gênero ( Junqueira, 2016).  

Na década de 1990, a utilização e debate do termo gênero em do-
cumentos das Conferências da ONU marca os objetivos políticos an-
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tagônicos de dois grupos e o momento em que o termo ideologia de gê-
nero passa a ser ressignificado e utilizado como retórica e instrumento 
político de grupos conservadores e cristãos (Corredor, 2019). De um 
lado, os movimentos feministas e de diversidade que se organizaram 
para pautar questões de direitos reprodutivos, sexualidade e a integração 
do conceito de gênero na política internacional. E do outro, movimen-
tos e lideranças católicas, muçulmanas e conservadoras que apontavam 
as propostas como uma forma de apagar as diferenças entre homens e 
mulheres, promover a homossexualidade e incitar a confusão de gênero 
em crianças, sendo uma das grandes preocupações a inclusão da palavra 
‘gênero’ nos documentos finais das Conferências. O antagonismo e a 
tensão cresceram de forma escalonada, tendo seu ápice na Conferência 
de Beijing em 1995, onde os movimentos conservadores saem vitoriosos 
ao excluírem expressões de diversidade e definirem que a citação de ‘gê-
nero’ no documento, como nos anteriores, se refere apenas a mulheres, 
ou ao sexo biológico dicotômico. Assim, observamos que o poder dis-
cursivo da heteronormatividade não está circunscrito apenas a tomadas 
de decisões, mas se encontra também no processo de retirada da agenda 
pública de determinados temas, onde a “‘mobilização de viés’ na comu-
nidade, dos valores dominantes e dos mitos, rituais e instituições polí-
ticos que tendem a favorecer os interesses organizados de um ou de mais 
grupos, relativamente a outros grupos” (Bachrach & Baratz, 2011, p. 
153). Esse evento ilustra a relação de poder da heteronormatividade, 
onde seu discurso não apenas gerou efeitos sobre políticas internacio-
nais para mulheres e LGBT, como teve consequência na organização 
de um movimento anti-gênero transnacional. 

Tendo em mente estas questões decidimos analisar as produções 
jornalísticas como uma forma de visualizar a utilização da linguagem 
sobre as questões de GDS. Em outras palavras, espaço de observação 
das disputas discursivas sobre as temáticas, sendo as disputas discursivas 
“conflitos por poder inscritos nos recursos comunicacionais e mobili-
zados pelos diversos grupos para atingir suas metas” (Souza & Eduardo, 
2020, p. 223). Os discursos que usam o termo “ideologia de gênero” 
são conflitos observáveis entre preferências antagônicas e expressão do 
poder discursivo da heteronormatividade como retórica pensada na ló-
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gica de legitimação da exclusão e combate de políticas de igualdade de 
gênero e sexual que gera ‘pânico moral’ na sociedade (Corredor, 2019; 
Souza, 2017; Junqueira, 2016; Souza, 2014). 

 
 

Análise de Conteúdo das disputas discursivas da retórica 
‘ideologia de gênero’ no Brasil e em Portugal 

Os discursos operam a dominação de forma sutil, mas também uti-
lizam ameaças de ‘privações severas’ e cálculos estratégicos dos grupos en-
volvidos, formando o ‘jogo democrático’. Jogo no qual pessoas ou grupos 
tentam legitimar sua visão de mundo e política através de recursos dispo-
níveis, enquanto outros os contestam, podendo modificá-los. Um jogo 
no qual a longo prazo alguns tem vantagens sobre outros, mas que não é 
absoluto. Nesse sentido, a análise da heteronormatividade nos permite 
visualizar como a relação entre a ‘dominação’ e o ‘poder’ estão se modifi-
cando ao longo da história, ou podem ser modificadas observando as si-
tuações episódicas e conflituosas presentes nas produções jornalísticas. 

Para operacionalizar a pesquisa e cumprir seu objetivo de fazer uma 
observação longitudinal e comparativa, definimos por analisar as pro-
duções online dos jornais com maior circulação digital do Brasil e de 
Portugal. Os países foram selecionados por apresentarem proximidades, 
mas também porque os dados do Google Trends7 da busca pelo termo 
“ideologia de genero” nos países nos mostram diferenças entre eles 
quanto às disputas discursivas em tela, relacionadas ao interesse e visi-
bilidade do termo (Trends, 2020).  

Com base neste dado, justifica-se também a escolha dos jornais 
com maior circulação nos países por sua expressão de alcance nacional 
(Mídia Dados, 2019; APCT, 2019), entendendo que “as histórias ten-
dem a se espalhar verticalmente, em uma hierarquia de notícias, com 
editores em nível regional frequentemente se submetendo a esses jornais 

7  Google Trends é uma ferramenta que fornece dados dos termos buscados no site Google, o mais acessado 
no mundo, de 2004 até a data presente. A ferramenta mostra gráficos com a frequência que foram pes-
quisados em nível mundial ou em países específicos, permite selecionar categorias, o tipo de pesquisa 
efetuado e as notícias relacionadas aos termos buscados como possíveis motivos do aumento ou diminuição 
do volume de buscas.
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de ‘elite’ e aos canais de notícias, que estabelecem a agenda midiática” 
(Vimieiro, 2010, p. 89). 

 
Gráfico 1 - Ocorrência da busca no Google pelo termo “ideologia de genero” em 

Portugal e no Brasil de 2004 a 20198 
 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do Google Trends (Trends, 2020). Acesso 
em 27 abr. 2020. 

 

O primeiro passo foi fazer a busca pelas produções com o termo 
“ideologia de gênero” no site dos jornais9. Os resultados iniciais passa-
ram pelas etapas da Análise de Conteúdo de: pré-análise, exploração 
do material e tratamento dos dados. Definimos por utilizá-la como pro-
cedimento para se analisar textos e gerar inferências sobre o contexto 
social das produções, por esta ser comumente aplicada em estudos das 
comunicações (Bardin, 1995). Na etapa de pré-análise excluímos os re-
sultados do Expresso que não apresentaram o termo ou suas variações 
(ideologia do género), e da FSP os referentes: a matérias iguais, ao “Pai-
nel do Leitor” e do jornal Agora São Paulo (pertencente ao Grupo 
Folha). Mantivemos nos resultados as produções informativas10  e as 

8  Para melhorar a visualização dos dados no gráfico, os resultados iguais nos dois países em períodos con-
tínuos, principalmente os iguais a zero, foram agregados.

9  Na FSP obtivemos 384 resultados, delimitando o período de 01/01/2000 a 31/12/2019; no Expresso, 
sem delimitação de tempo, mas recortando os resultados até 31/12/2019, obtivemos 129 resultados. 

10  Classificamos as produções informativas como entrevistas e matérias, sendo esta a união de notícias e repor-
tagens, pois como aponta Bonini (2003) em muitos casos são utilizadas como mesmo gênero jornalístico.
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opinativas11 (pessoais e do jornal), tendo como base as teorias do jor-
nalismo que partilham do paradigma das notícias como construções 
sociais que contribuem com a construção da própria realidade (Tra-
quina, 2005), pois os “produtores de conteúdo midiático estão imersos 
nesse pano de fundo cultural que os transpassam e que eles também aju-
dam a construir” (Vimieiro, 2010, p. 66).  Como resultado final e cor-
pus deste trabalho temos 49 produções do Expresso e 328 da FSP.  

Para as etapas de exploração do material e tratamento dos dados, 
construímos um Livro de Códigos, com base em pesquisa anterior 
(Souza, 2017), formando os elementos para analisar as disputas discur-
sivas do termo “ideologia de gênero”, permitindo “a articulação neces-
sária para identificarmos entendimentos gerais, construídos com base 
na cultura, de forma ampla, e que se materializam discursivamente” (Vi-
mieiro, 2010, p. 57). Pela limitação de espaço apresentamos aqui algu-
mas categorias, mas para maior transparência e possíveis replicações do 
estudo disponibilizamos as tabelas completas dos resultados 
(https://bit.ly/318JLrh). 

O primeiro destaque das disputas discursivas envolvendo a retórica 
da “ideologia de gênero” está na diferença quantitativa de resultados 
entre os dois países. O jornal brasileiro apresenta muito mais resultados 
com o termo (328), do que o jornal português (49). Alguns podem ar-
gumentar que isto deve-se a diferença populacional entre os países, mas 
nossa análise dos resultados aponta para outras evidências. Como a pre-
sença na Folha de oito editoriais, todos argumentando sobre a falácia 
do termo, o que demonstra que as polêmicas tiveram grande visibilidade 
no Brasil, tendo o jornal manifestado sua opinião sobre elas, já que este 
tipo de produção é uma das formas do periódico agendar temas e prio-
ridades (Mont’Alverne, 2016). 

 
 
 
 

11  Diferenciamos as produções opinativas entre do jornal (editoriais) e pessoais (Artigos opinião, Blogs, 
Colunas, Podcasts, Resenha, Vídeo debate), pois a primeira refere-se a voz da instituição jornalística e 
as outras são expressões de opiniões pessoais de jornalistas ou pessoas convidadas.
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Tabela 1 – Tipo e ano das produções do Expresso e da FSP com o termo “ideologia 
de genero” entre os anos de 2000 e 2019 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos resultados de busca pelas produções com o 
termo “ideologia de genero” no site do Expresso (https://bit.ly/2E2Cd0s) e da FSP 

(https://bit.ly/3iPjAfd).  

 
Quando mudamos o foco para as porcentagens, percebemos seme-

lhanças entre os países que não diferem significativamente nas produ-
ções informativas e opinativas pessoais. Tendo o jornal português uma 
representatividade um pouco maior de matérias e entrevistas que o bra-
sileiro. Este mesmo padrão é percebido nas ‘Rubricas’12 – seções em que 
as produções foram veiculadas – quanto a ‘política’ e ‘seção de opinião’, 
estando as diferenças nas rubricas ‘mundo’ e ‘outras rubricas’. Estas duas 
categorias são relevantes pois o tipo e espaço onde a produção foi vei-
culada falam também dos sentidos e abordagens definidos para a ques-
tão tratada (Vimieiro, 2010). Via de regra, as produções consideradas 

12  A Rubrica’ foi classificada como: ‘Política’: relacionadas à política com referência à eleições, parlamentares, 
seus espaços e ações dentro do país, e manifestações em reações a propostas e debates políticos; ‘Mundo’: re-
ferentes a eventos e debates internacionais de outros países que não o do jornal, no mundo, ou de instituições 
com representação global; ‘Seção Opinião’: referentes as produções classificadas como ‘Opinativa Jornal’ e 
‘Opinativa Jornal’; e ‘Outras rubricas’: relacionadas à cultura, artes, música, publicidade, seminários, cele-
bridades, mídia, etc.
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como principais pelos jornais são dedicadas à política nacional ou in-
ternacional, sendo as seções especiais como opinião, esporte ou cultura 
colocadas com menor destaque (GMMP, 2020).  

Referente à rubrica ‘política’, maior resultado nos jornais, aponta-
mos que no período analisado os países passaram por processos eleito-
rais. O destaque nos resultados do Brasil são as eleições de 2016 (para 
prefeitos e vereadores) e 2018 (para presidente, governadores, senado-
res, deputados estaduais e federais) em que o termo “ideologia de gê-
nero” foi utilizado como ‘bandeira de campanha’ de Bolsonaro e de 
outras candidaturas de partidos de direita. Já em Portugal o termo apa-
rece em sete matérias sobre as eleições europeias de 2019, todas rela-
cionadas à postagem no Facebook do Patriarcado de Lisboa sobre a 
classificação dos partidos que «defendem a vida», em que um dos cri-
térios é ser contra a “ideologia de gênero”. Uma matéria é sobre a pos-
tagem e as outras seis sobre as respostas de representantes dos partidos 
citados (PCP, CDS, ‘Nós cidadãos’, Basta, PSD e PS). 

 
Gráfico 2 – Autoria e Rubrica das produções do Expresso e da FSP que apresentam 

o termo “ideologia de genero” entre os anos de 2000 e 2019 
 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos resultados de busca pelas produções com o 
termo “ideologia de genero” no site do Expresso (https://bit.ly/2E2Cd0s) e da FSP 

(https://bit.ly/3iPjAfd).  
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Na rubrica ‘mundo’, o interessante é que a maioria dos resultados 
dos jornais correspondem ao governo Bolsonaro e seu séquito. No Ex-
presso (7) duas são matérias sobre as eleições na Espanha (uma sobre a 
participação decisiva das mulheres no resultado e sobre o jornal El País 
ter sido banido da campanha do Vox) e cinco matérias sobre o governo 
de Bolsonaro e Damares Alves – ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, destaque para os títulos “Bolsonaro promete acabar 
com a ‘porcaria marxista’ nas escolas” e “Azul para os meninos e cor-de-
rosa para as meninas: o Brasil entrou numa nova era, diz ministra de 
Bolsonaro”. Na FSP (24), metade fala sobre o governo Bolsonaro (rela-
cionado à diplomacia brasileira, seu discurso na ONU e sua aproxima-
ção com o governo Trump e sua linha política). Das outras matérias 
destacamos que quatro se referem à documentos e ações da Igreja Ca-
tólica e quatro falam sobre eleições em outros países (Colômbia, Bolí-
via, Uruguai e Argentina) sendo um dos títulos “‘Bolsonara’ argentina 
defende frente anti-aborto nas eleições deste ano”. 

Em ‘outras rubricas’ o Expresso tem apenas uma postagem em blog 
sobre o lançamento de um disco pós movimento #MeToo, que fala 
sobre espaço privado e feminismo. Na Folha há mais resultados (26), 
com maior diversidade e abordando desde questões relacionadas à te-
levisão e teatro na seção F5 (8), passando por uma briga judicial (“Briga 
judicial entre professora e aluna ilustra racha político no país”) e che-
gando aos Seminários Folha sobre Exploração Sexual Infantil (2). 

Quanto a ‘autoria’ das produções, ressaltamos que a maioria das 
portuguesas são feitas por mulheres (26), sejam estas jornalistas (21) 
ou convidadas (5), enquanto as brasileiras são escritas por homens 
(175), jornalistas (123) ou convidados (52). As produções ‘sem autoria’ 
têm porcentagens próximas, com a diferença de que as do Expresso (6) 
correspondem a duas escritas pelo jornal, três de autoria da agência de 
notícias Lusa e apenas uma sem autoria. Enquanto na Folha (46) são 
majoritariamente sem autoria (41) e apenas cinco são identificadas 
como de outras agências de notícias (Agência Brasil, BBC Brasil, Ansa 
e ‘da redação, com agências internacionais’). 

Em relação ao uso do termo “ideologia de gênero” nas produções, 
os resultados do Expresso (sociológico – 2, conservador – 46, ambos – 
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1) e o da Folha (sociológico – 4, conservador – 319, ambos – 5) mos-
tram que em quase totalidade os dois países utilizam o termo no seu 
viés conservador. Esta categoria é importante, pois “os termos utilizados 
para fazer referência à questão indicam valores compartilhados cultu-
ralmente” (Vimieiro, 2010, p. 82). 

Estes resultados aliados à análise qualitativa das produções possi-
bilitam construir um panorama do debate sobre as temáticas de GDS 
no Brasil e em Portugal. A primeira evidência relevante é a diferença 
temporal do uso do termo nos países com viés conservador relativo ao 
debate de políticas de Estado. No Brasil ele surge em 2004 e é ampla-
mente usado desde 2015 nos debates dos Planos de Educação do país 
(Souza, Souza & Drummond, 2018). Em Portugal surge em 2013, mas 
apenas em 2019 ganha destaque com a ação de 85 deputados do PSD 
e CDS contra a lei aprovada que definia a obrigação do Estado em pro-
mover medidas na educação relativas ao “exercício do direito à autode-
terminação da identidade de género e expressão de género e do direito 
à proteção das características sexuais das pessoas”. Como diz o jornalista 
Aurélio Costa (Expresso, 2019) “ideologia de gênero, já tardava a en-
trada na política portuguesa desta expressão”, mas para Louçã (2019) o 
termo não se fixou na política de Portugal, porque a direita do país teve 
o ‘mal da precipitação’ e não seguiu o modelo de Bolsonaro, em que 

 
é preciso que o medo amadureça, é preciso meses, anos de medo, é 
preciso muito ódio para que o ódio se torne uma voz. E isto foi tudo 
feito à pressa, não foi? Esgrimir a ‘defesa da família’ para tentar um 
voto religioso, sugerindo o missal e o confessionário para proteger 
a família (...) é simplesmente tosco. E inventar o perigo de uma ‘ideo-
logia de género’ para criminalizar o feminismo ou o combate à ho-
mofobia (...) não é só tosco, é mesmo pateta. (Louçã, 2019, online) 

 
Ao identificar os temas em pauta na sociedade e no parlamento de 

cada país no período analisado que podem ter suscitado as produções 
dos jornais é essencial frisar que as reações políticas mais enfáticas estão 
relacionadas ao debate das temáticas em políticas educacionais. Isto de-
monstra que mesmo que esteja ocorrendo uma maior permeabilidade 
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para políticas específicas para as mulheres e pessoas LGBT, quando as 
temáticas são associadas às políticas educacionais, grupos religiosos e 
conservadores as veem como ameaças ao status quo, criando reações 
mais efetivas. A diferença está que em Portugal as reações são relativas 
à implementação da lei já aprovada, mas no Brasil se referem à exclusão 
dos termos e temáticas dos Planos de Educação e da Base Nacional 
Comum Curricular. Reações que impedem o debate e proposições para 
solucionar problemas educacionais como a homofobia, sexismo e outras 
formas de violência, discriminação e preconceito como a pedagogia da 
sexualidade (Louro, 2000) e a pedagogia do armário ( Junqueira, 2013) 
que afetam a qualidade da educação para todas as pessoas, causando 
taxas de distorção série-idade, abandono e repetência (MEC, 2009). Si-
tuação agravada para as pessoas trans, que já passam por exclusão ou 
transtornos na esfera familiar e comunitária, e nas escolas enfrentam 
obstáculos para se matricular, ter sua identidade respeitada (nome so-
cial), usar as estruturas escolares (como os banheiros) e preservar sua 
integridade física (Peres, 2009). 

As produções também tornam inequívoco que o valor comparti-
lhado culturalmente pelos países sobre o termo é o estabelecido pelo 
discurso anti-gênero. Mesmo quando utilizado por pessoas que descre-
dibilizam este viés conservador, ele é reproduzido como o sintetizador 
do debate. Esta é uma das características de destaque da utilização do 
termo, na grande maioria das produções não existe uma explicação, 
exemplificação ou argumentação sobre o termo. Como apontam outros 
estudos (Garraio & Toldy, 2020; Corredor, 2019; Souza, 2014), o 
termo é a expressão linguística de um monstro a ser combatido assim 
como outros a que está associado (marxismo cultural, comunismo, so-
cialismo, globalismo, feminismo, etc). 

 
a ideologia de gênero se tornou um grande espantalho que enfeixa 
com sua envergadura frágil na estrutura, mas potente simbolica-
mente, sentidos que passaram a identificar por derivação a esquerda 
política com corrupção moral e favorecimento a segmentos popu-
lacionais que não mereceriam habitar a nação. (...) Adjetivações que 
se desdobram em teias aparentemente desconexas, mas que com-

“IDEOLOGIA DE GÊNERO” NA COBERTURA JORNALÍSTICA DO BRASIL E DE PORTUGAL:  
COMPARANDO DISPUTAS POLÍTICAS DISCURSIVAS

145



põem, de fato, uma trama social costurada pelas linhas do temor da 
violação de valores tidos como intocáveis (heterossexualidade, se-
xualidade das crianças, família em modelo canônico, papéis de gê-
nero, questões raciais) (...) Nesse cenário, ser a favor de se discutir 
esses temas e/ou ampliar o campo dos direitos para segmentos his-
toricamente subalternizados em nossa sociedade, é colocá-los em 
risco. (Vieira Junior & Pelúcio, 2020, p. 99) 

 
O perfil das pessoas que utilizam a retórica da “ideologia de gênero” 

também é definido nos dois jornais como conservadores e cristãos, con-
firmando a relação dos discursos sobre o sexo com as definições e textos 
da igreja católica, na delimitação de ‘padrões sexuais’ aceitáveis (Fou-
cault, 1988). Em específico, parlamentares que mobilizam o viés polí-
tico discursivo contrário às temáticas não é uma exclusividade do Brasil 
e de Portugal. “Os ataques à ‘ideologia de género’ têm vindo a marcar 
os debates políticos em várias zonas do globo das últimas duas décadas, 
tendo contribuído decisivamente para determinados resultados eleito-
rais” (Garraio & Toldy, 2020, p. 130), marcando uma “ascensão de uma 
extrema direita autoritária, nacionalista e ultraconservadora” (Pelle-
grino & Miklos, 2019). Outros exemplos de parlamentares são Trump 
nos EUA, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Erdoğan na Turquia, Viktor 
Orbán na Hungria, Matteo Salvini na Itália, entre outros. Como aponta 
Ferreira (2019): “Que governos elejam inimigos da pátria e criem nar-
rativas de conspirações não é nenhuma novidade. O que há de novo é 
a entrada da retórica cristã na engrenagem”.  

 
 

Considerações finais 
Apresentamos neste artigo, através da Análise de Conteúdo quan-

titativa e qualitativa, dados sobre como os jornais Expresso e Folha de 
S.Paulo participam e atuam na disputa discursiva em torno da “ideolo-
gia de género”, o que serviu de indicativo do estágio das disputas de gê-
nero nos países que estão inseridos, Portugal e Brasil, respectivamente. 
O panorama foi construído observando as situações episódicas e con-
flituosas presentes nas produções jornalísticas sobre o debate das temá-
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ticas de GDS que utilizaram o termo “ideologia de gênero”. Os resulta-
dos sugerem que mesmo havendo diferenças quantitativas e temporais 
na presença e visibilidade do termo nos países, eles correspondem a 
apontamentos feitos em outras investigações de que o uso do termo tem 
características definidas e padronizadas no mundo. Quanto às diferen-
ças na participação e atuação dos jornais na disputa discursiva do termo 
no seu viés conservador, destacamos que a FSP apresentou mais resul-
tados, durante um período maior (surge em 2004 e ganha visibilidade 
a partir de 2015), tem oito editoriais com o termo e a maioria das pro-
duções foram escritas por homens. Já no Expresso o aparecimento do 
termo acontece apenas em 2013 tendo projeção a partir de 2019 e a 
maioria das produções são escritas por mulheres. Sobre o debate e rea-
ções políticas envolvendo o tema cabe ressaltar que nos dois países estão 
ligadas às eleições e às políticas educacionais, reforçando outros achados 
de que quando o termo é associado às políticas educacionais, grupos re-
ligiosos e conservadores as veem como ameaças ao status quo, criando 
reações negativas mais efetivas. A diferença é que em Portugal são rela-
tivas à implementação da lei aprovada de promoção de medidas na edu-
cação relativas à identidade de género, mas no Brasil referem-se, em sua 
maioria, à exclusão dos termos e temáticas de políticas educacionais. 

Os resultados apresentados aqui são parte de uma pesquisa maior 
em andamento que analisa o termo “ideologia de género” como síntese 
retórica do poder discursivo da heteronormatividade na política do Bra-
sil e de Portugal. O intuito é contribuir com a análise da heteronorma-
tividade, o que nos permite visualizar como este tipo de ‘dominação’ 
está se modificando ao longo da história, ou pode ser modificado. O 
estudo também oferece uma estrutura útil para o estudo do termo 
“ideologia de gênero” usando a Análise de Conteúdo quantitativa e qua-
litativa baseada na elaboração de um Livro de Códigos. A proposta é 
que a análise da utilização do termo possa ser replicada em outros países. 
Neste sentido, compreendemos que olhar para apenas um jornal em 
cada país pode parecer insuficiente, mesmo que se escolha os jornais de 
maior circulação. Mas, com esta estrutura, pesquisas futuras podem 
agregar mais jornais à análise, ou ainda escolher outros meios de comu-
nicação para analisar e comparar os resultados. Outra necessidade é 
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agregar o debate da interseccionalidade, refletindo como outras ques-
tões (raça, etnia, classe) atravessam, interferem ou tem consequências 
diversas no debate. 

Por fim, destacamos que o uso do termo “ideologia de gênero” é 
um tema relevante que merece maior atenção e aprofundamento em 
pesquisas futuras, já que seu uso como instrumento político gerou e 
tem gerado frutos pelo mundo. Seu uso por atores e agentes, sejam eles 
parlamentares ou não, está ligado ao desmantelamento de conquistas 
sociais, políticas e culturais, principalmente de mulheres e pessoas 
LGBT, assim como as ameaças e ataques à democracia. Como disse Bu-
tler: “Quando violência e ódio se tornam instrumentos da política e da 
moral religiosa, então a democracia é ameaçada por aqueles que pre-
tendem rasgar o tecido social, punir as diferenças e sabotar os vínculos 
sociais necessários para sustentar nossa convivência aqui na Terra” (Bu-
tler, 2017, online). 
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OS DISCURSOS DE PODER NOS BLOGUES DE 
VIAGEM DE AUTORIA FEMININA 
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Blogues de Viagem: da escrita diarística tradicional às 
novas tecnologias de informação 

No fim do século XX e no dealbar do século XXI, com a criação e 
expansão de diversas plataformas destinadas à escrita em blogues (blog-
ging) surge a necessidade de olhar para estes meios tecnológicos como 
objetos sobre os quais é possível extrair dados, colocar perguntas e pro-
duzir ciência. Com a maioria dos estudos existentes sobre a blogosfera 
a incidir sobre aspetos sociolinguísticos, é nosso objetivo estudar esta 
plataforma de comunicação como extensão tecnológica que reúne e 
concentra, assim como os diários de viagem tradicionais, inúmeros dis-
cursos que refletem e reforçam, no universo tecnológico, posicionamen-
tos que revelam relações de poder e que determinam a sedimentação e 
naturalização de conceções hegemónicas no que ao género e à exotiza-
ção do Outro diz respeito. Este breve estudo pretende ir além do estudo 
sociolinguístico que, no que aos blogues diz respeito, preconiza o es-
tudo de elementos descritivos, estatísticos ou até de algoritmos desen-
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volvidos por sistemas computacionais linguísticos (como, por exemplo, 
o Gender Genie) em que se atribuem determinados campos semânticos 
aos géneros feminino e masculino, sem questionar, politicamente, as re-
presentações de género socialmente construídas e, inclusive, reforçando 
tais posições estereotipadas de força e poder no quotidiano dos sujeitos.  

Uma abordagem a partir dos discursos de poder nos blogues de au-
toria feminina beneficia de uma análise alicerçada  no conceito de in-
terseccionalidade, na medida em que se verifica a existência de um 
conjunto de variáveis e dimensões que atravessam os discursos e as suas 
autoras e que, no seu conjunto, reflete a forma como elas se autorrepre-
sentam e exotizam o Outro. Estas viajantes não são apenas mulheres, 
reúnem em si um conjunto de informações (modalidades de viagem – 
solo, casal, família/amigos –, idade, formação, maternidade, grau de 
exotização e patrocínio do blogue) que irão ajudar a determinar não só 
o grau de opressão de que são vítimas como o grau de exotização que 
revelam os seus discursos sobre o Outro.  

 
 

Interseccionalidade: “DesMatrioskar” Opressões 
A interseccionalidade enquanto paradigma teórico foi cunhado 

pela primeira vez por Kimberlé Crenshaw, em 1989. Embora a sua pro-
posta teórica tenha surgido, em contexto jurídico, no âmbito da análise 
de questões que envolvem a exclusão e, por conseguinte, a discriminação 
racial dentro das leis de antidiscriminação nos EUA, o estudo intersec-
cional serve, transversalmente, ao estudo de várias violências que atra-
vessam os sujeitos na sua generalidade, desafiando “as limitações 
conceptuais das análises isoladas” (Crenshaw, 2019, p. 55), que habi-
tualmente encobrem e generalizam diversos graus de opressão.  

Segundo Crenshaw e Brah, “qualquer análise que não leve em conta 
a interseccionalidade será insuficiente para abordar o modo particular 
pelo qual as mulheres [Negras] são subordinadas” (Crenshaw, 2019, p. 
55), pelo que “as formações transversais de género, classe, raça, etnici-
dade, sexualidade e assim por diante, não podem ser entendidas sem re-
ferência umas às outras” (Brah, 2019, p. 42). É na intersecção e na 
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articulação de várias categorias que se (re)produzem sistemas de domi-
nação, exploração e opressão que estruturam e fortificam o sistema ca-
pitalista tipicamente neoliberal, patriarcal e falocêntrico.  Na nossa 
análise deparámo-nos com resultados que apontam para a pertinência 
do uso do paradigma da interseccionalidade quer na compreensão e re-
flexão sobre as autorrepresentações destas mulheres viajantes, quer sobre 
as heterorrepresentações que estas produzem acerca da ilha da Madeira 
e que giram em torno de categorias como género e exotismo. 

 
 

Do Outro ao Outro 
Pensar as relações de género e a exotização do Outro implica, ne-

cessariamente, pensar as relações de poder. Em pleno século XXI, somos 
ainda confrontadas(os) com uma robusta e inflexível performance e re-
presentação binária de género (Butler, 2004) sustentada por conceitos 
estáticos, conservadores e hegemónicos sobre o feminino e masculino.  

No que toca aos blogues de viagem, os papéis de género e as normas 
sociais continuam a ser baseados numa estrutura binária hegemónica 
(feminino e masculino) e a estar culturalmente naturalizados e social-
mente construídos, configurando, como veremos mais adiante, algumas 
distinções e similitudes sobre as expetativas que incidem na categoria do 
género. As dinâmicas de poder complexificam as autorrepresentações 
destas mulheres, pois além de serem viajantes pesa sobre si o ónus de um 
papel social feminino expectável pela sociedade, mas, sobretudo e muitas 
das vezes, promovido e legitimado passiva e sucessivamente pelas pró-
prias. A mulher é, assim, enquadrada, com o seu consentimento (Bour-
dieu, 1999; hooks, 2018), num papel social e identitário que a cristaliza 
em quadros de poder previamente determinados e regulatórios da sua 
sexualidade (Butler, 1990, 1993, 2004) e do seu corpo. Contudo, a abor-
dagem da categoria género, permite-nos também reconhecer represen-
tações que atuam como mecanismos contra-hegemónicos e de 
resistência às imposições de estrutura tipicamente patriarcal e falocên-
trica, ainda que representadas numa única modalidade de viagem.  
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As autorrepresentações destas mulheres trazem consequências que 
farão emergir articulações fundamentais para a nossa análise no que diz 
respeito ao género e à exotização do Outro-lugar e, essencialmente, au-
xiliar-nos a refletir sobre a posição da mulher no cerne das dinâmicas 
ou “políticas de dominação” de um sistema patriarcal, falocêntrico e ca-
pitalista enquanto agente recetor e emissor de discursos de poder 
(hooks, 2018) naturalizantes e exotizantes sobre si e sobre o Outro. 
Para Stuart Hall, a literatura de viagem constituiu um dos primeiros 
veículos de difusão de discursos de poder que contribuiu para a criação 
de uma identidade fixa e exótica do Outro, reforçando a existência de 
polos de poder entre o Oriente e o Ocidente (Hall, 1996; Said, 1990).  

O mesmo dispositivo de poder simbólico é por nós encontrado 
nos blogues de viagem quando representam uma forma exotizada da 
ilha da Madeira e/ou dos seus habitantes.  Pensar o Outro exige uma 
reflexão que, a partir dos diários de viagem, emerge diretamente das 
mentalidades e dos comportamentos que atravessam a identidade au-
toral, muitas vezes, se não sempre, fruto dos discursos e das relações de 
poder a que as autoras estão expostas.  

No caso dos territórios insulares, como a Madeira, a representação 
imagética está comumente articulada com a ideia de isolamento e auten-
ticidade (MacCannell, 1976; Baldacchino, 2006). A conceção de ilha 
gira tradicionalmente em torno da criação de um locus imbuído de um 
certo misticismo e imaginário em que subsiste a ideia do remoto, virgem, 
puro e frequentemente relacionado com o “exotismo ou mesmo [um] 
ideal paradisíaco” (Silva, 2013). Com o desenvolvimento e crescimento 
da viagem organizada e do turismo de massas nos meados do século XX 
e a sucessiva mercantilização do turismo, as regiões insulares, frequente-
mente dependentes economicamente do turismo, são associadas e ven-
didas pelo mercado como espaços exóticos, de fuga e descoberta. 

Segundo Hall (1992, 1997), Spivak (2010) e Fanon (1967), a visão 
exotizante do Outro constitui sempre uma perspetiva redutora, pola-
rizada, essencialista, estereotipada e precária e revela, em face do Outro, 
um posicionamento de poder e superioridade, menorizando-o e sim-
plificando-o na sua existência e cultura. As conceções exotizantes emer-
gem do poder que circula, marcando, fixando, classificando e 
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produzindo o Outro através de uma violência simbólica que o conserva 
hierarquicamente numa posição de subalternidade (Hall, 1996; Fou-
cault, 1998, 2006). A discussão saidiana encontra-se em estreita corre-
lação com a teoria foucaultiana poder/saber, ou seja, um discurso 
produz, neste caso em particular dos relatos, práticas de representação 
de suposto conhecimento do Outro e restringe-o a uma representação 
inferiorizante dentro das operações polarizadas de poder (Said, 1990; 
Hall, 1996; Foucault, 2006). Aliás, de acordo com a perspetiva saidiana 
(1990) e halliana (1996), as relações de poder de onde emergem a opres-
são e a exotização constroem-se em torno de polos de oposições binários 
como o ocidente/oriente, feminino/masculino, colonizador(a)/colo-
nizada(o), entre outros. Sobre estes Outros (mulher & Madeira) que 
analisamos recaem opressões neocolonistas, capitalistas e patriarcais. 

 
 

Metodologia 
Para a realização desta análise empírica exploratória, recorremos a 

uma análise qualitativa (Bardin, 2007; Guerra, 2010) quer de postagens, 
em blogues, sobre viagens de mulheres portuguesas e estrangeiras à ilha 
da Madeira, quer de secções biográficas de cada autora. A seleção dos 
blogues foi feita com recurso ao Google e à inserção de palavras-chave 
relevantes em dois idiomas (português e inglês) de forma a incorporar, 
de forma abrangente, o máximo de resultados possíveis por página e ga-
rantir a diversidade de escritoras estrangeiras, com blogues escritos em 
língua inglesa, em face da possibilidade de um aparecimento significa-
tivo de blogues de autoras portuguesas. As palavras-chave selecionadas 
foram: “blogue viagem + llha da Madeira”; “diário de viagem + Ilha da 
Madeira”; “viagem + Ilha da Madeira”; “travel blog + Madeira Island”; 
“travel diary + Madeira Island”.  

Os blogues foram selecionados até ao limite de 13 páginas de resul-
tados da pesquisa em todas as palavras-chave selecionadas, o que nos per-
mitiu a recolha de dados de 65 blogues (da autoria de 66 mulheres) de 
viagens ou blogues contendo secções dedicadas à mobilidade. Os dados 
recolhidos permitiram-nos atingir a saturação teórica e empírica 
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(Schnapper, 2000; Guerra, 2010) quer do perfil de autorrepresentação 
de cada autora, quer das inúmeras postagens existentes que descrevem a 
viagem à Ilha da Madeira e que nos permitem, na sua articulação, explo-
rar as categorias de género e exotismo e os discursos a si associados. Os 
65 blogues foram divididos em 3 modalidades de viagem (Tabela 1). 

Apesar da exotização da Ilha da Madeira atravessar todos os blo-
gues, sem exceção, verificou-se a existência de maiores ou menores graus 
de exotização. Neste estudo, na variável “Exotização” (E) deve enten-
der-se como maior grau de exotização os blogues que indiquem: a exis-
tência de mais circuitos turísticos, maior consumismo, a presença de 
designações e/ou descrições exotizantes da ilha e/ou representação exo-
tizante da população. Entenda-se como menor grau de exotização: a 
presença de menos circuitos turísticos, menor consumismo, a ausência 
de designações e/ou descrições exotizantes da ilha e/ou representação 
exotizante da população. Relativamente à variável “Patrocínio” (P), 
compreenda-se como maior grau de patrocínio os blogues que revelem 
forte presença de: ofertas ou descontos da/na viagem e/ou estadia na 
Ilha da Madeira; parcerias ou links de afiliação com plataformas de ho-
telaria, restauração ou outras empresas. Compreenda-se como menor 
grau de patrocínio os blogues que revelem uma menor presença e/ou 
ausência de: ofertas ou descontos da/na viagem e/ou estadia na Ilha da 
Madeira; parcerias ou links de afiliação com plataformas de hotelaria 
ou restauração ou outras empresas. Na sequência dos resultados obtidos, 
procedeu-se à análise de conteúdo das postagens referentes às viagens 
realizadas à Madeira que cruzou, essencialmente, as variáveis “Exotiza-
ção” (E) e “Patrocínio” (P). 

 
 

Género & Exotismo: do privado/público à invasão mer-
cantilista 

Após a organização dos dados recolhidos, seguindo um enquadra-
mento por modalidade de viagem e nacionalidade, foi possível verificar 
o predomínio de blogues não-portugueses (38) em detrimento dos de 
autoria portuguesa (28). Esta configuração confirma que o distancia-
mento ou o olhar pouco diferenciado relativamente ao destino visitado 
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propicia a escrita em blogues de viagem e constitui a razão pela qual 
não existem, por exemplo, postagens de viagens no interior da Ilha da 
Madeira de autoria madeirense. É igualmente notório que a maioria de 
blogues existentes integra a modalidade de viagem em casal (26) e o 
menor número na modalidade de viagem em família e/ou amigos (17). 

 
Tabela 1. Modalidades de viagem e nacionalidade 

 

Ao organizarmos as nossas variáveis em análise (Tabela 2) e ao ob-
servarmos a média das idades em cada uma das modalidades de viagem, 
constatámos que as viagens a solo são realizadas por mulheres mais jo-
vens (28/30 anos), sendo esta a categoria que possui maior número de 
mulheres formadas. Os dados evidenciam igualmente que as mulheres 
inseridas na modalidade de viagem em Casal e em Família e/ou Amigos 
são detentoras de um discurso público mais conservador e apresentam 
uma idade mais elevada quando comparadas com as viajantes a solo, tal 
como sinalizado por Valaja (2018). Os resultados alcançados são con-
sonantes com a literatura existente que nos indica que é mais provável 
pessoas jovens encetarem viagens a solo do que pessoas com idade mais 
avançada, uma vez que os viajantes a solo possuem traços que as definem 
como individualistas, ativas e consideram a viagem como parte funda-
mental na sua vida (Wu et al., 2011; Valaja, 2018). 

Relativamente à variável “Maternidade” (M), a maior parte das via-
jantes não possui filhos, pelo que esta dimensão, como era expectável, 
é apenas referenciada nas modalidades de viagem em Casal e com Fa-
mília e/ou Amigos. Os dados relativos à “Maternidade”, na modalidade 
a Solo, revelam uma tendência ao desvio de uma agenda cisheteronor-
mativa, conservadora e patriarcal. Os dados revelados pela variável tor-
nam-se mais interessantes e pertinentes quando cruzados com as 
variáveis Formação e Idade, indicando um menor interesse pela mater-
nidade em mulheres jovens, com formação e que viajam a solo. 

Modalidade de viagem

Nacionalidade Solo Casal Família/Amigos Total
Portuguesa 12 8 8 28
Não portuguesa 11 18 9 38
Total 23 26 17 66

OS DISCURSOS DE PODER NOS BLOGUES DE VIAGEM DE AUTORIA FEMININA

157



No que concerne às variáveis “Exotização” e “Patrocínio” são signi-
ficativos e relevantes os dados que daqui emergem. Constatou-se, de 
forma evidente, uma profunda articulação entre estas duas variáveis, na 
medida em que expressam uma relação de dependência, isto é, os blogues 
e postagens com maior grau de patrocínio revelam igualmente um maior 
grau de exotização da Ilha da Madeira e/ou dos seus habitantes. Curiosa-
mente, estas variáveis apresentam maior expressividade nos blogues de 
autoria não-portuguesa (N-PT). É evidente, através destes dados, que 
quanto maior o distanciamento relativamente ao destino, maior é a ex-
posição da viajante às estratégias político-ideológicas e mercantilistas do 
turismo, favorecendo a existência de discursos exotizantes sobre o Outro, 
o que é consistente com a literatura existente (Silveira, 2019; Silva, 2013). 

 
Tabela 2. Articulação das variáveis em análise com as modalidades de viagem 

 

 
Na ótica das representações enquadradas nas questões de género, 

a partir da obtenção de dados das secções biográficas de cada blogue, o 
foco está na forma como as viajantes se autorrepresentam e se caracte-
rizam no domínio público. Criámos três dimensões narrativas que cor-
respondem, cada uma, a uma modalidade de viagem. Na narrativa 
“Independência e Aventura”, para a modalidade a Solo (Tabela 3), ob-
servámos que as mulheres se autoidentificam ou autorrepresentam-se 
como “entusiastas”, “nervosas”, “aventureiras”, “sonhadoras”, “livres”, “in-
dependentes”, “extrovertidas”, “exploradoras”, “ávidas” e “desafiantes”. 
Estas mulheres veem na viagem a solo fatores motivacionais como a li-
berdade, performance empoderadora, possibilidade de independência 
e saída desafiante da zona de conforto (locus histórico para onde a mu-
lher foi relegada), performance enriquecedora e intensidade. 

Modalidade de viagem Solo Casal Família/Amigos

Variáveis PT N-PT PT N-PT PT N-PT
(I) Idade 28 30 38 36 32 37

(F) Formação + + – – – –

(M) Maternidade – – – – + +

(E) Exotização – + – + – +

(P) Patrocínio – + – + – +
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As viajantes a solo revelam, através destas características, uma per-
formance de género divergente da representação naturalizada e conser-
vadora da mulher (Beauvoir, 1967; Irigaray, 1976). Uma mulher que 
viaje a solo é também frequentemente fonte de perplexidade e questio-
namentos. Os nossos dados são consistentes com outros estudos efe-
tuados que indicam que as mulheres que viajam sozinha são 
habitualmente interrogadas sobre essa performance a solo, estando pa-
tente a associação da viagem feminina ao medo, ao risco e à beleza como 
fator que legitima ataques de cariz sexual (Silva, 2017). A constante 
perplexidade sobre a mobilidade dos corpos das mulheres é fruto da re-
presentação social da feminilidade que se baseia na construção estereo-
típica de uma fragilidade e vulnerabilidade que é reservada ao universo 
feminino, relegando a mulher, no jogo da distribuição do poder e do-
minação, para uma posição inferiorizante (Beauvoir, 1967).  

Com efeito, as viajantes valorizam a independência, a intensidade 
da viagem a solo, a sensação de poder e controlo dos seus destinos e as 
novas e distintas possibilidades de escolhas e caminhos de vida que re-
jeitam uma matriz conservadora e tradicional, tal como indicado pelos 
estudos de Heimtun & Abelsen (2014). 

 
Tabela 3. Narrativa e Autoidentificação na Modalidade de Viagem a Solo 

 Modalidade de Viagem Solo

Narrativa Independência &  Aventura

Autoidentificação Nervosa | Entusiasta | Aventureira | Sonhadora |Independente | Extrover-
tida | Ávida |Exploradora |Desafiante

Exemplo

(...) este blog surge do desejo de viver uma vida incomum, repleta de liberdade, independência, criati-
vidade, aventureira e excitante (Martina, DAW)

A maioria das pessoas pensa que viajar sozinha é solitário e assustador e que as pessoas que viajam so-
zinhas são tristes e solitárias (...) viajar significa liberdade, aventura, intensidade, sem distrações (...) 
viajar sozinha é ser forte e independente (...)Sinto pressão quando me perguntam “como é que uma ra-
pariga bonita, loura e de olhos azuis está sozinha?”; “como é que é possível viajar sozinha sem um na-
morado?”; “Por que razão não está acompanhada?” E respondo: “Como se fosse obrigatório na vida 
ter um companheiro”. As pessoas que viajam sozinhas não são pessoas solitárias, são apenas pessoas es-
truturadas capazes de avançar em projetos e aventuras de jorma independente ( Joëlle, WW)
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Ao contrário do que acontece na modalidade de viagem a solo, nas 
modalidades em Casal e em Família e/ou Amigos encontramos autor-
representações condizentes, que legitimam e reforçam o padrão nor-
mativo da mulher. Na modalidade de viagem em Casal (Tabela 4), cuja 
narrativa é “Paixão e Aventura”, algumas das viajantes autoidentificam-
se como “apaixonadas”, “introvertidas” e “hiperorganizadas”, além de 
existirem igualmente algumas referências à importância da “família”.  
Embora seja possível encontrar autorrepresentações transversais a todas 
as modalidades, como por exemplo, o perfil de “Exploradora” (Carva-
lho, 2019), a verdade é que imperam as visões mais conservadoras e cis-
heteronormativas nestas modalidades. 

 
Tabela 4. Narrativa e Autoidentificação na Modalidade de Viagem em Casal 

 

 
Os dados parecem indicar uma forte generificação da viagem, na 

medida em que evidenciam a existência de performances de poder que 
reforçam os papéis e as funções sociais e constituem representações le-
gitimadoras de uma função social ou papel social binário que conserva 
e cristaliza, em cada elemento do casal, o modelo patriarcal e conserva-
dor de performar o feminino/masculino. Existem mulheres viajantes, 
nesta modalidade, a quem cabem funções, dentro do processo de pre-

Modalidade de Viagem Casal

Narrativa Paixão &  Aventura

Autoidentificação Apaixonada | Família | Intrépida | Exploradora | Introvertida | Hiperor-
ganizada | Sonhadora | Aventureira | Não é aventureira

Exemplo

Nas viagens, cabe-lhe [à Marina] a preparação: desde pesquisar sobre os destinos a planear roteiros, até 
ao tetris de fazer a mala (...) cabe-lhe [ao João] a gestão orçamental e a execução (e na maior parte das 
vezes, reorganização) dos roteiros planeados. Afinal de contas, tem sentido de orientação pelos dois. Ma-
rina & João, LRATB

Ele é o motorista oficial das viagens, até porque é o único que dirige (...) é o piloto do drone (...) e ajuda 
em todos os estudos logísticos necessários para organizar o roteiro, principalmente quanto tem uma road 
trip envolvida, e é quem faz as fotos da Lily (...) [Ela é] Zero mochileira, zero aventureira, bastante fresca 
(Lily & Júlio, APV)

(...) sou introvertida (...) Escrever é uma forma de partilhar com mais pormenor as minhas vivêcias 
pelo mundo (Sofia & Paulo, VAS)
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paração da viagem, que são tradicionalmente delegadas ao universo tra-
dicional do feminino: do planeamento teórico da viagem, a escrita do 
blogue (tarefa que todas realizam sozinhas, sem exceção, graças à de-
mocratização da escrita e da viagem) até à gestão das roupas e à arru-
mação da mala.  No fundo, a mulher é relegada a um locus particular de 
dominação que surge na esfera privada e que Bourdieu entende como 
“lugares de elaboração e de imposição de princípios de dominação que 
se exercem no interior do universo mais privado” (1999, p. 4). 

Aos homens cabe a gestão orçamental, a execução, a produção de 
imagens, o mister e acesso às funções tecnológicas, campo predominan-
temente de direito masculino, e até a reorganização dos roteiros que 
foram previamente projetados pela mulher, porque, segundo uma das 
viajantes, “afinal de contas, [ele] tem sentido de orientação pelos dois” 
(Marina & João, LRATB). “O homem é Sujeito, o Absoluto; Ela é o 
Outro” (Beauvoir, 1967, p. 10) na esferas pública privada. Considera-
mos que a atribuição de tarefas técnicas e tecnológicas coloca o homem 
no poder de decisão e gestão da viagem, dotando-o e empoderando-o 
com uma força simbólica e não simbólica de que a mulher não benefi-
cia: a práxis do poder.  

Também na modalidade de viagem que integra a Família e/ou Ami-
gos (Tabela 5), dentro da narrativa “Família & Lar”, os dados sinalizam 
que as mulheres tendem a autoidentificar-se a partir do seio familiar 
(com e sem filhos) e amigos, mas, essencialmente, a partir de papéis so-
ciais tradicionais, ou seja, da articulação da sua existência com a função 
da maternidade dentro de uma sistémica heteronormativa socialmente 
pré-determinada. Saliente-se que a realização pessoal se encontra ligada 
à maternidade e ao casamento heterossexual como performances social-
mente favoráveis. Na senda de Irigaray (1993) e de Foucault (1998, 
2006, 2009), a sexualidade passa a definir o sujeito feminino dentro de 
uma rede de normatividades coercivas e de relações de poder que im-
põem, seguindo uma dinâmica de biopoder disciplinador e de dociliza-
ção dos corpos e das mentes, uma determinada ordem social e 
performance política heterossexualista do feminino (Butler, 1990).  
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Tabela 5. Narrativa e Autoidentificação na Modalidade de Viagem em Família 
e/ou Amigos 

 

Relativamente às variáveis “Exotização” e “Patrocínio” constatamos 
que os blogues patrocinados são os que indicam maior grau de exotiza-
ção da ilha. Curiosamente, o grau de exotização é maior nos blogues de 
autoria não-portuguesa em todas as modalidades de viagem, o que nos 
leva a crer que quanto maior o distanciamento da autora, maior a ten-
dência para escrever e exotizar o Outro. É nesta dinâmica de análise que 
entendemos o género como foco sobre o qual recaem discursos de poder 
socialmente construídos não só no que concerne ao Outro-mulher, mas 
também ao Outro-lugar.  

Além de recetoras, contribuindo igualmente para a manutenção 
rígida de uma estrutura patriarcal, as mulheres são (re)produtoras de 
um sistema opressor masculino que as exotiza como um Outro (Irigaray, 
1976; Beauvoir, 1967) e as torna também capazes de orientalizar o 
Outro. A par destas mulheres (Outro-mulher) que experienciam a do-
minação de uma estrutura e economia masculina e conservadora, o 
Outro-madeirense e o Outro-lugar também se constituem como “dis-
positivos de poder” (Baptista, 2005).  

Os fatores que levam à exotização da ilha e/ou dos seus habitantes 
não partem exclusivamente destas mulheres como agentes que perfor-
mam papéis socialmente construídos, neste caso, e pelo que os dados 
sinalizam, as tecnologias (capacidade de divulgação, promoção do blo-

Modalidade de Viagem Família e/ou Amigos

Narrativa Família &  Lar

Autoidentificação Mãe | Esposa | Família | Profissional | Lutadora | Realizada | Ativa | 
Líder | Sedentária | Sonhadora | Curiosa | Exploradora

Exemplo

Mariana, 32 anos, Mãe de dois pares de gémeos (...) lutadora, que se reinventa com as partidas da vida 
(...) procuro fazer a minha família feliz! (Mariana, AP)

Olá, chamo-me Corina, mãe de gémeos, esposa (Corina, PA)

Sou mulher do Troy e mãe da nossa pequena mulher Mackenzie (Shelley, W&L)

O Simon gosta muito mais das viagens quando é ele o condutor e as estradas se tornam acidentadas 
(...) O Simon produz os vídeos e as fotografias para o blogue e está também encarregado de gerir as 
contas do Twitter e do Instagram (Nina, NT)
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gue, redes sociais) também contribuem para a captura destes meios de 
comunicação, inicialmente meios de resistência ao mainstream, pelo 
mercado turístico (Volo, 2013), que promove a exotização da ilha e dos 
seus habitantes.  

No que toca ao enquadramento dos discursos de poder das viajantes 
que exotizam a ilha e/ou os seus habitantes,  produzimos um conjunto 
de categorias de narrativas que emergem predominantemente de posta-
gens de blogues não-portugueses, designadamente: “Paraíso”, “Desco-
brimentos”, “Folclore” e “Autenticidade” (Tabela 6, na página seguinte). 

Os dados apontam para a existência de narrativas exotizantes que são 
transversais a todas as viajantes, como é o caso da categoria “Paraíso” e 
“Autenticidade”. Como referido no início deste estudo, a ideia de isola-
mento dos territórios insulares encontra-se intimamente articulada com 
a ideia de autenticidade. Para Richard Butler (1993), Aitchison (2001) e 
Silva (2013), no imaginário místico e nas representações culturais dos lu-
gares, estimuladas e comunicadas pelas estruturas da indústria turística, 
subsiste a conceção de que nas ilhas se conservam e preservam, na sua 
marginalidade geográfica, a pureza, o primitivo, a ancestralidade, o ideal 
paradisíaco e a autenticidade desde o início dos tempos.  

Diante deste quadro de resgate e exposição de elementos exotizan-
tes, salienta-se que esta mística insular sinaliza uma espécie de criação 
de uma narrativa heterotópica (Foucault, 1984) explorada e financiada 
pelo marketing turístico (Aitchison, 2001), em que se assiste à objetifi-
cação e instrumentalização do Outro, num permanente e contínuo exer-
cício de poder político-ideológico dentro do jogo mercantilista e 
capitalista (Caton & Santos, 2008). Neste sentido, no cerne deste ce-
nário exotizante, subsiste a focalização de uma pretensa e artificial “es-
sência” natural e autêntica. Aliás, Stuart Hall refere que o processo de 
naturalização, neste caso do exótico, “consiste numa estratégia repre-
sentativa criada para fixar a diferença (...) e assegurar o encerramento 
discursivo ou ideológico” (1997, p. 245). 
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Tabela 6. Narrativas presentes na categoria Exotismo 

 Narrativa Exemplo

Paraíso Exótico

Este guia vai inspirá-lo a embarcar na sua própria expedição exótica a esta ilha por-
tuguesa paradisíaca (Danielle, TH)

Se é inglês e procura visitar um lugar exótico, como o Havai, mas não tem capaci-
dade económica, visite a Madeira (Lucy, FAL)
Viajei pois até à Ilha encantada (Maria, MSV)
O Havai Europeu escondido (Tara, WIT)
Apelidada de “Pérola do Atlântico” (Débora, VC)
(...) a Madeira foi fantástica e recomendamos a quem gosta de natureza, sentir o 
exótico e a boa comida (Nina, NT)
Se África e a Europa tivessem um caso amoroso, o fruto do seu amor seria algo 
como a Madeira (Eulanda, HDYTI)
A ilha é (...) considerada como o “Havai da Europa” (Paulina, POTR)
Conhecida como “O Jardim Flutuante do Atlântico”, a ilha possui inúmeros jar-
dins e parques (Marlise, MR)

Descobrimentos

Venho à Madeira na tentativa de apurar a nacionalidade desse, indubitavelmente, 
grande navegador (...) A bordo desta simulação do Santa Maria (...) o Capitão e os 
marinheiros estão trajados à época (...) levam a sério o seu papel de se fingirem à 
descoberta de novos mundos (Maria, MSV)

Folclore

 
Fonte: Viagens da Snow

Autenticidade

(...) [A Madeira] conseguiu manter a sua autenticidade (...) lugares como este são, 
cada vez mais, escassos, por isso, esperemos que consiga [Achadas da Cruz] esca-
par ao turismo em massa e consiga manter a sua autenticidade ( Jürga, FS)

Também eu me rendi à pérola do Atlântico, ainda que uma ligeira tristeza me in-
vadisse perante o grau de urbanização que encontrei (...) é arrogância esperar que 
uma ilha tão bela (...) promovida junto dos turistas, permanecesse intocada desde 
que Zarco, Vaz Teixeira e Perestrelo a descobriram, no século XV. Mas a verdade é 
que não a esperava tão moderna (Ruthia, BDM)

A Madeira não é um destino turístico de praias de areia. (...) é melhor que assim 
permaneça (...) manter escondida esta pequena pedra preciosa (...) os turistas não 
prestam atenção a este lugar, o que é ótimo, pois espero que este lugar consiga 
manter a seu aspeto selvagem e rústico, a sua natureza intocada e que não seja ví-
tima do turismo em massa (Corina, PA)
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Campanhas publicitárias de instituições públicas e privadas (en-
dógenas e exógenas), que incentivaram a procura turística da ilha a par-
tir da década de 80 do século XX, e as músicas do folclore regional são 
mecanismos que promoveram, e ainda promovem, narrativas exotizan-
tes da ilha através da exploração da representação do paraíso. Frases fei-
tas e slogans publicitários como “A Madeira é um jardim”, “Paraíso 
Tropical. Turismo de Portugal”, “Madeira, a Pérola do Atlântico”, aliadas 
à promoção da Madeira como destino de natureza, contribui para in-
tensificar a exotização e a orientalização da ilha como destino paradi-
síaco. Neste caso em particular, o conceito de autenticidade com que 
estas viajantes operam não é baseado num quadro referencial ou em va-
lores de uma dada cultura, mas num conceito de “autenticidade” explo-
rado e exaltado pelo turismo que reitera, de forma redutora, o autêntico 
ao selvagem, rústico, intocado, puro, natural e virginal (Silva, 2013). 

Outras das representações enquadradas na questão da exotização 
da Madeira são as referências, tanto em relato como em material foto-
gráfico, às narrativas dos “Descobrimentos” e “Folclore”. Neste enqua-
dramento, a Madeira é associada, numa espécie de romantismo saudoso, 
aos Descobrimentos e intensamente representada, de forma redutora, 
através do folclore regional. Aliás, isto deve-se fundamentalmente à 
mercantilização dos fenómenos folclóricos, à exotização da cultura 
(Moassab, 2012) e à cristalização e consequente essencialização do 
Outro (Hall, 1992 & 1997; Spivak, 2010; Bhabha, 1998). De acordo 
com Bhabha, nestes casos, o Outro é “objeto de desejo e escárnio, uma 
articulação da diferença [imaginada e pré-concebida], contida dentro 
da fantasia da origem da identidade” (1998, p. 106).  

Para Boorstin (1964), Turner & Ash (1975) e Aitchison (2001), 
os turistas não performam a experiência de resgate da “autenticidade” 
prometida, mas são colocados em contextos de pseudo-eventos criados 
pela indústria turística, capitalista e neoliberal que homogeneíza, com 
recurso à marketização e produção de uma diferença artificial, e contri-
bui para o consumo e (re)produção do Outro exótico. Nesta trama mer-
cantilista que convoca as viajantes à simulação e reprodução de cenários 
exóticos de descoberta imperialista, o turismo instaura uma espécie de 
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orientalismo moderno, neocolonialista ao serviço do mercado e do ca-
pitalismo desenfreado.  

A Madeira é, assim, posicionada na rota colonial e imperial marcada 
pela exaltação do discurso que remete ao período dos Descobrimentos 
e que é recuperado e reativado pela indústria turística que convida o via-
jante à exploração e descoberta. Segundo MacCannell (1976), o exótico 
constitui-se como recurso de estímulo turístico ou elemento fundamen-
tal nos mecanismos de encenação e fabricação do autêntico no interior 
de um microcosmo turístico e económico. Neste caso, as nossas viajantes 
relatam e são levadas a crer que, por diversas ocasiões, “a Madeira neces-
sita de ser explorada” (Corina, PA) e descoberta ( Jürga, FS), pois ainda 
não foi “devidamente explorada” (Rosy, RM).  

O olhar sobre o lugar codifica performances que não correspondem 
à realidade, mas que assumem uma função meramente representativa e 
denotativa. As representações fotográficas, por exemplo, estão ao ser-
viço da comercialização de um destino, assumindo uma função repre-
sentativa, económica, exótica e fantasiosa. Por conseguinte, muitos dos 
discursos reproduzidos relativamente à imagem do Outro estão em es-
treita conexão com as formas de representação e as relações de poder 
ligadas ao colonialismo, imperialismo e ao orientalismo, práticas e dis-
cursos que atravessaram a cultura ocidental em plenos séculos XIX e 
início do século XX de uma forma hegemónica. 

A Madeira não é, de facto, uma colónia portuguesa, apesar da in-
sistência incongruente e insciente de inúmeros discursos que posicio-
nam a ilha neste lugar histórico, mas uma “colónia” ao serviço e 
fortemente dependente da indústria turística, engajando em discursos 
colonialistas, aceitando, criando e reproduzindo mecanismos que con-
sideramos exotizantes e autoexotizantes. O madeirense é, assim, dimen-
sionado num microcosmo de serviço turístico e vestido com trajes 
tradicionais que o cristalizam e o difundem de forma fantasiosa e como 
subalterno (Spivak, 2010). Os madeirenses inserem-se dentro de uma 
dinâmica de subserviência, ligados unicamente ao estereótipo que os 
fixa ao servilismo e à hospitalidade.  

Quando representados fotograficamente, os madeirenses são ape-
nas registados envergando o traje “tradicional” ou trajes que remetem 
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ao período histórico dos Descobrimentos, figurinos que integram um 
processo que consideramos predatório e autoexotizante, na medida em 
que pretende satisfazer os olhos “ávidos pelo exótico” (Silveira, 2019, 
p. 19). É através do traje e das encenações históricas para a indústria tu-
rística que são acionados mecanismos de autorrepresentação exótica. 
Trata-se, no fundo, de um processo predatório necessário, alimentado 
e estimulado pelo sistema institucional (Moassab, 2012), que leva os 
próprios madeirenses à autoexotização, recorrendo a uma autorrepre-
sentação fundada na tradição e na beleza natural que representa e di-
vulga o Outro-eu como uma “identidade” fixa e essencialista encerrada 
em trajes-símbolo, na falsa ideia de “autenticidade”, atividades e em lu-
gares demarcadamente turísticos.  

Por outro lado, as viajantes não-portuguesas, não possuindo a pro-
ximidade geográfica e cultural que as viajantes portuguesas gozam, não 
se referem, ao contrário das portuguesas, a qualquer perspetiva na nar-
rativa dos “Descobrimentos”, mas estabelecem uma comparação com a 
sua mundividência de viagem ou conhecimento de causa, encetando 
processos de comparação da Madeira com o Havai, por exemplo. As in-
terpretações de um sujeito são determinadas pelo seu conhecimento do 
mundo e pelo seu contexto espácio-temporal, pelo que, quando é final-
mente confrontado com o Outro, já a sua imagem foi deformada, pré-
construída ou estereotipada por representações culturalmente 
construídas (Todorov, 1995; Baptista, 2003). Estas narrativas introdu-
zem a Madeira num quadro comparativo em que estas autoras não só 
europeízam o Havai, numa polarização de poder e superioridade, mas 
também o continente africano dentro de uma dinâmica exotizante.  

María Lugones considera que não é possível estudar o género sem 
considerar outras dimensões que contribuem para violência simbólica 
e não simbólica, que complexificam a formação do género e cooperam 
na construção de discursos de poder dentro de uma matriz capitalista e 
colonial: 

 
Entender a relação entre o nascimento do sistema de género colo-
nial/moderno e o nascimento do capitalismo colonial global – con-
siderando a centralidade da colonialidade de poder para esse sistema 
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de poder global – significa compreender de uma nova maneira a or-
ganização da vida no presente (Lugones, 2018, pp. 239-240). 

 
 

Considerações Finais 
O discurso do Outro raramente deixa de fora o discurso sobre o 

próprio (mulher) e a sua autorrepresentação. Os nossos dados revelam, 
à semelhança da literatura existente, que as viagens a solo são realizadas 
por mulheres mais jovens, que possuem mais formação e que não se en-
quadram no típico papel social feminino, ao contrário das mulheres 
que viajam nas modalidades em Casal e em Família e/ou Amigos que 
revelam uma profunda aceitação de uma matriz heterossexual e patriar-
cal, quer pelo papel assumido pelas figuras masculinas que as acompa-
nham, quer de um núcleo familiar onde assumem o papel de mães e/ou 
esposas. Verificou-se, igualmente, que os blogues que possuem maior 
grau de patrocínio são também os que mais exotizam a Ilha da Madeira 
e/ou os madeirenses, pelo que é inegável a captura e marketização destas 
plataformas pela indústria turística aliada à aceitação e participação ativa 
do Outro na sua própria autoexotização. 

Em primeiro lugar, nesta hierarquia de relações, evidenciam-se os 
discursos de poder e autorrepresentação que preterem a mulher a um 
grau de inferioridade comparativamente ao homem. As mulheres que 
viajam até à Madeira, na modalidade de viagem em Casal e Família e/ou 
Amigos, participam ativamente não só na sua própria opressão, reite-
rando papéis clássicos, binários, tradicionais e conservadores do femi-
nino, como, por outro lado, colaboram, através dos blogues, na 
exotização do Outro, numa perfeita simbiose de violências simbólicas e 
projeção de padrões sociais que se sustentam da representação e (re)pro-
dução imagética e discursiva do Outro-mulher e do Outro-folclórico.  

Em segundo lugar, assiste-se a um segundo nível de expressão dos 
discursos de poder relativamente à interiorização e (re)produção de re-
presentações exóticas sobre o Outro e que emergem da indústria turís-
tica e de modelos capitalistas e neoliberais que se infiltram, atravessam 
e permeiam os quotidianos destas viajantes. Neste sentido, o olhar sobre 

FERNANDA GONÇALVES DE CASTRO & MARIA MANUEL BAPTISTA

168



o Outro-lugar é promovido pela mercantilização turística que captura, 
através de patrocínios, o lugar da fala e planta, através da voz do Outro-
mulher, discursos uniformizadores e naturalizantes que fixam e crista-
lizam o Outro, mantendo a ilha como um Outro distante e exótico. As 
perspetivas e os enquadramentos estudados, género e exotismo, intera-
gem discursivamente na construção de narrativas de auto e heterorre-
presentação, cingindo e reduzindo estes Outros, tanto estas mulheres 
como a Madeira/os madeirenses, a dispositivos de poder dentro de uma 
extensão tecnológica de consumo (Baptista, 2005) que determina o seu 
papel e relevância no mundo. Poderão, então, estes subalternos falar?  
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BANCA DA CIÊNCIA E O ATRAVESSAMENTO 
DA DIVERSIDADE CULTURAL 

 
Catarina Michelone1 
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Introdução 
Essa investigação relata um ramo de um projeto chamado “Banca 

da Ciência na Escola”, que nasceu na Universidade de São Paulo - Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades - BRASIL (USP – EACH – 2009), 
o qual se desenvolve numa perspectiva lúdica de ensinamentos científi-
cos conectados a manifestações artístico-culturais e temas sociais por 
meio de mediações não-formais em ambiente escolar e locais públicos 
com uma bancada - ciência móvel, chamada de “Banca da Ciência”, 
atraindo a atenção das pessoas para possibilidades científicas. É funda-
mentado em propostas socioculturais, envolvendo materiais de baixo 
custo e produtos midiáticos baseados em artefatos culturais.  

Na experiência do “Banca da Ciência e o atravessamento da diver-
sidade cultural”, no campus do Instituto Federal de Salto (IFSP) as prá-
ticas de conhecimentos operam em torno da interseccionalidade 
raça-gênero-classe e identidades a partir de diferenças culturais, histó-
ricas e sociais.  Para isto, frequentamos escolas, eventos e ou projetos e 
programas sociais, com público de 11 a 17 anos, realizando oficinas, 
jogos, aulas lúdicas e brincadeiras, abordando o tema da diversidade 
cultural. 

Segundo Ortiz (1999) com uma visão universalista, definir diver-
sidade cultural oscila entre integração, diferenças, homogeneização e 

1  Aluna do 2º ano do curso de Informática integrado ao Ensino Médio do IFSP – câmpus Salto. Bolsista 
de extensão do projeto “Banca da Ciência”.  catarinamichelone.cm11@gmail.com 

2  Doutora em Estudos do Lazer, docente de Educação Física do IFSP – câmpus Salto. Integrante do 
grupo de pesquisa, ORICOLE-UFMG, LIMC-IFSP e NECO-UA. Investigadora associada da Rede 
OTIUM. cathiaalves@ifsp.edu.br  
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pluralidades. Tem-se uma figura de delírio e incoerências, uma bipola-
ridade ideológica, pois seria possível, termos de um lado o «todo», li-
gado ao totalitarismo, de outro as «diferenças», relacionadas a um 
espírito democrático.  

Deste modo, o termo diversidade se aplica as formações sociais, 
grupos indígenas, étnicos, civilizações passadas e nações. E, inclui, 
ainda, os indivíduos, movimento feminino, homossexual, negros, crise 
de identidade, distinções que qualificam as diferenças e são portadoras 
de sentidos históricos e simbólicos (Ortiz, 1999). 

Portanto, neste contexto, conceituar e operacionalizar o termo di-
versidade cultural para a Banca da Ciência, é pensar de forma ampla, 
lançando olhares para as diferenças, para as desigualdades e preconcei-
tos associadas a cultura e atravessadas pelas questões da intersecciona-
lidade de raça-gênero-classe.  

Ao considerar um processo de interdependência entre classe –raça 
– gênero, principiado no final dos anos 1970 em oposição crítica e co-
letiva a um feminismo puramente branco, de classe média e heteronor-
mativo, a interseccionalidade surge como um olhar plural para a 
diversidade de identidades com enfoque na desigualdade social (Hirata, 
2014). 

Davis (2018, 2019) afirma que raça, classe e gênero são categorias 
que devem ser consideradas em conjunto, pois, segundo ela, a classe in-
forma a raça, a raça é a maneira como a classe é vivida e gênero informa 
classe, produzindo relações mútuas e cruzadas. 

Nas práticas da Banca da Ciência tencionamos os temas: gênero, 
violências, machismo, diferenças culturais, desigualdade social, identi-
dades e raças. 

Ao avaliar a ciência, tecnologia e educação como propulsoras de 
um processo formativo e de inclusão social que norteia as ações de en-
sino, pesquisa e extensão do Instituto Federal, consideramos que iniciar 
os adolescentes e jovens discentes do próprio Instituto, da rede pública 
da cidade de Salto e de diferentes pessoas no mundo científico demo-
cratizado, possibilita reflexões não estruturadas e questionadoras de ele-
mentos que compõe o cotidiano desses jovens, de maneira que 
populariza o acesso e compreensão da ciência e tecnologia por meio de 
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práticas lúdicas, além de muitas vezes, ofertar o conhecimento fora do 
espaço e tempo escolar.  

Assim, o desenvolvimento do projeto propõe distintas formas de 
interação entre o conhecimento e sua aplicação, pautados nas questões 
da diversidade cultural, mediado por jogos, brincadeiras, exposições e 
aulas lúdicas, sempre visando conquistar a atenção dos expectadores de 
forma natural, para que assim considerem prazerosas as reflexões e crí-
ticas incumbidas na apresentação, resultando em maior interesse e di-
fusão das questões abordadas. A utilização de materiais não 
estruturados, artefatos midiáticos e artísticos que estimulem o lúdico e 
novas perspectivas são consideradas estratégias para a problematização 
dos temas e para abordagem educativa.  

Desse modo, o objetivo desse projeto é promover a educação e di-
vulgação do tema diversidade cultural e a interação dos discentes do 
câmpus com os alunos do fundamental II e ensino médio de escolas pú-
blicas, dando importância ao processo formativo e identitário desses 
adolescentes, bem como, promover espaços de construção do pensa-
mento e criação de materiais didáticos e abordagens inovadoras, cola-
borando com as possibilidades de igualdade e equidade no que se refere 
as diversidades de gênero, classe e raça. 

 
 

Metodologia e execução da ação 
O projeto opera com bolsistas e voluntários selecionados por meio 

de editais do IFSP. Ocorrem reuniões de formações semanais orientados 
pela docente de Educação Física (coordenadora do projeto), com estu-
dos de textos, vídeos, discussões e outros artefatos culturais de apoio, 
como filmes, desenhos, músicas, bem como, a criação e adaptação de 
atividades lúdicas.  

Nos encontros é proposto um tema para aprofundamento e são es-
truturadas oficinas que possam ser aplicadas em escolas e projetos so-
ciais na cidade. O projeto teve início no Instituto em Salto em fevereiro 
de 2019, tivemos a possibilidade de visitar 3 escolas estaduais, um pro-
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jeto social e receber no nosso câmpus duas escolas municipais. O aten-
dimento foi para adolescentes de 11 a 17 anos. 

Assim, os bolsistas orientados pela docente do projeto e professo-
res colaboradores, bem como, voluntários, são informados e formados 
para aplicar jogos e brincadeiras que envolvam a temática da diversi-
dade cultural.  

Nesse contexto, a partir dos Estudos Culturais, para esta investiga-
ção a estratégia metodológica escolhida foi o relato de experiência com 
a técnica de observação participante, pois foram feitos registros e dis-
cussões em grupo antes e depois das intervenções realizadas no período 
de aproximadamente um ano. Além de leituras sistemáticas sobre esse 
tema. 

 
Fundamentação Teórica 

O projeto Banca da Ciência nasce em ações de ensino de Ciências 
e expande suas fronteiras para outros temas e formas de conhecimento 
diversas, operando numa lógica da ficção científica para um contexto 
da educação discutindo a ciência em perspectiva ampla, oferecendo co-
nexões em um contexto social e possíveis futuros imagináveis (Piassi, 
2013, 2015).  O termo ‘banca’ é compreendido como um espaço socio-
cultural de difusão de saberes, enxergando as “bancas de jornal mais do 
que pontos de venda” (Piassi, Santos, Vieira, Kimura, Vizachri & 
Araujo, 2018), e sim como exposições que permitem acesso livre e de-
mocrático aos diferentes conhecimentos.  

Os processos de inovação e renovação dos conhecimentos têm vín-
culos com a cultura que é produzida e representada em torno dessa 
produção.  

Para Marcellino (2004, 2005, 2007) o processo educativo é ba-
seado na transmissão de conhecimentos, e, além disso, é fruto do reco-
nhecimento da cultura do povo. Não se pode desvincular a ação 
educativa da cultura do povo, que muitas vezes não a conhece, porque 
está distante dela.  

Dessa forma, ensinar e educar a partir da diversidade cultural re-
presenta caminhos para um novo processo educativo concretizar-se e 
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para efetivar diferentes ideias, saberes e experiências. Nesse sentido, o 
papel da escola vinculado à cultura, ao lazer e ao lúdico é formar um 
conjunto de ações que institua e fortaleça o espaço escolar como local 
de aprendizagens significativas. 

Ao olhar para a cultura como construção de significados e como 
forma de capital político, notamos que a mesma se converte em uma 
força, uma potência, à medida que os meios de produção, divulgação e 
distribuição de informação, transformam todos os setores da economia 
global, marcando o início de uma verdadeira revolução nas maneiras de 
produzir significados (Giroux, 2001).  

Ortiz (2004, p. 126) afirma que foi atribuído um “poder”, uma ca-
pacidade de interferência à cultura, ou seja, “conceber a esfera da cultura 
como um lugar de poder significa dizer que a produção e a reprodução 
da sociedade passam necessariamente por sua compreensão”.  Para o 
autor, esse “poder” se daria no sentido de que o universo da cultura pas-
sou a ser percebido e compreendido como uma “encruzilhada de inten-
ções diversas”. Ocupa um local de convergência, com movimentos e 
ritmos diferenciados entre a economia, a política, as relações sociais, 
pessoais e a tecnologia. 

Assim, consideramos a relevância de associar as práticas culturais 
com a produção de conhecimentos diversos, articulados a diversidade 
cultural. 

A diversidade atravessa as questões do capitalismo, socialismo, co-
lonialismo e da globalização. Segundo Ortiz (1999) a diversidade não 
se reduz e não se limita a algo concreto, ela necessita de um contexto, 
pois seu sentido histórico das diferenças ressignifica o seu sentido sim-
bólico, e nessa perspectiva o poder flui, não havendo dominação pura. 

Para Foucault (2003, p. 231), “na sociedade há milhares e milhares 
de relações de poder e, por conseguinte, relações de força, de pequenos 
enfrentamentos, micro lutas”. O autor aponta para movimentos que 
estão integrados numa rede de poder, que faz com que o mesmo se mo-
vimente, se desloque e seja um local estratégico de produção de discursos 
dos sujeitos, verdades, dispositivos, disciplinas, saberes e novos poderes.  

Foucault (2003, p. 231), afirma:  
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[...] o que seria do poder de Estado, aquele que impõe, por exemplo, 
o serviço militar, se não houvesse, em torno de cada indivíduo, todo 
um feixe de relações de poder que o liga a seus pais, a seu patrão, a 
seu professor, aquele que sabe, aquele que lhe enfiou na cabeça tal 
ou tal ideia? 

 
A manutenção do poder diz respeito não somente ao seu peso 

como uma força, mas o fato dele permear, produzir coisas, induzir pra-
zeres, formar saberes e gerar os discursos. Ele é uma rede próspera que 
percorre todo o corpo social para além da repressão. E ainda, Foucault 
(2015) questiona a importância de se ter a consciência de saber até onde 
o poder se exerce, por quais caminhos, alternativas e instâncias, que en-
volvem o controle, a vigilância, proibições, e coerções, pois: 

 
Onde há poder, ele se exerce, [...] ele sempre se exerce em determi-
nada direção, com uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao 
certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui. (Foucault, 
2015, p. 145) 

 
E como resistir a quem possui esse poder? É necessário compreender 

que onde há poder há também resistências, e que identificar os focos, 
denunciar, anunciar publicamente são formas de lutar, tencionar as fon-
tes de formação e informação, sendo assim, apontar quem faz e fez o que, 
designar o alvo, são formas prioritárias de inverter o poder, é um passo 
para outras lutas que fazem o poder se movimentar (Foucault, 2015). 

Nesse contexto, as relações de poder e saber operam no campo do 
lazer e atuam também nos projetos de educação não formais, como o 
Banca da Ciência, que possui um texto cultural com mecanismos pe-
dagógicos, políticos e com dispositivos que são produzidos e imprimem 
discursos verdadeiros, modos de ser, de ensinar e conviver (Alves, 2017). 

O projeto Banca da Ciência possui um currículo, uma composição 
cultural que promove conhecimentos, com divulgação de sentidos, re-
presentações e significados para uma determinada comunidade e ou 
grupo de sujeitos. 
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No que se refere ao currículo, segundo Silva (1999a e 1999b, 2000, 
2013), no âmbito das relações sociais, o currículo passou a ser enxergado 
de forma ampla em sua relação com a cultura, para além do âmbito es-
colar e administrativo. Assim, denomina-se como uma prática cultural 
produtora e representativa de significados sobre o mundo, e as coisas 
do mundo, um espaço privilegiado que pode gerar contestação, confli-
tos e negociações culturais, cenário de representações, contextos cultu-
rais diversos e, ainda, um “campo em que os diferentes grupos culturais 
constroem suas identidades”. 

Com base em Foucault (2015), compreendemos o currículo esco-
lar e não escolar como mais um dispositivo de controle, operado pelos 
poderes educacionais; um mecanismo disciplinar que historicamente 
organizava os conteúdos e conhecimentos a serem transmitidos e que 
atualmente exerce esse poder e produz diversos saberes relacionados aos 
modos de ser em diversas práticas, para além da formalidade do ensino 
regular (Alves, 2017). 

Nesse contexto, projetos, programas, atividades de contra turno es-
colar, tomam pra si os elementos do lazer e do lúdico e desenvolvem 
processos educativos baseado em práticas culturais (Alves, 2017, 2019a 
e 2019b; Alves, Baptista & Isayama, 2017). 

A educação não formal ou informal é aquela que diz respeito à so-
cialização das pessoas. É um processo que colabora no desenvolvendo 
de hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar, e de se expres-
sar utilizando-se de diferentes linguagens, a partir de valores e crenças 
de grupos que os sujeitos participam ou que pertencem. A educação 
não- formal orienta os sujeitos a se tornarem cidadãos do mundo, no 
mundo (Gohn, 2006). 

Segundo Foucault (2014) poder e saber estão envolvidos nas rela-
ções humanas, são comprometidos e constroem relações, essas relações 
foram construídas sob diferentes tipos de conhecimentos, os quais 
foram formados por processos e lutas, provocando um jogo de saber e 
poder que produz movimentos circulares, lineares e fluídos. 

No âmbito específico do lazer é importante ressaltar que atual-
mente o seu conceito (considerado de forma operacional), sofre altera-
ções ao longo das mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais; 
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suas experiências se aproximam e muitas vezes se misturam ao âmbito 
do trabalho e de outras esferas da vida e há uma gama de diversidade de 
vivências culturais  em suas manifestações (Alves, 2017, 2019a, 2019b). 

Dito isso, o projeto Banca Ciência e o atravessamento da diversi-
dade cultural é, muitas vezes, uma experiência de lazer para os estudan-
tes que recebem as oficinas, pois divulga práticas científicas lúdicas por 
meio das experiências que também contemplam o lazer (jogos, brinca-
deiras, músicas, dinâmicas) no contra turno das aulas dos alunos de en-
sino fundamental II e ensino médio de escolas municipais e estaduais. 
É um projeto que se constitui por um currículo que movimenta poder 
e saber, e é uma prática de resistência.  

Alves (2017, 2019b) identifica os currículos associados ao lazer 
como dispositivos que operam com resistências, traduzem organização 
e ao mesmo desorganização, são flexíveis, munidos de micro poderes e 
operados para manutenção ou para movimentação dos poderes e pro-
dução de saberes. O currículo do lazer é composto por conhecimentos, 
atitudes, valores e sensibilizações que traduzem e marcam uma identi-
dade, envolvido por um caráter cultural que produz saber e poder, co-
laborando para provocar e tencionar o status quo em busca de 
desnaturalizar comportamentos. 

Portanto, as múltiplas vivências de lazer, chamadas de “máquinas 
docentes”, por Giroux (2001), ou “máquinas de ensinar”, por Paraiso 
(2010), o teatro, a tv, o cinema, a rádio, a internet, os jogos, as brinca-
deiras, as danças, letras de músicas, as revistas, os jornais, as corporações 
(Disney), dentre outros, são artefatos que compõem o campo da cultura 
que, consequentemente, possuem um currículo envolvido em práticas 
de lazer que produzem modos de ser (Alves, 2019b). 

 
 

Os jogos: “Twister da diversidade” e a “Corrida de 
privilégios” e as relações de poder  

No primeiro semestre de 2019, criamos uma adaptação para o jogo 
do Twister®, denominado “Twister da diversidade”, uma estratégia para 
mediar saberes em torno de contextos distintos, com questões sobre 

CATARINA MICHELONE & CATHIA ALVES

180



mulheres, etnias e raças, esportes e geografia. O objetivo do jogo foi 
mostrar a cultura de diversos países presentes nos seis continentes 
(África, Ásia, Europa, Oceania, América e Antártida).  

Usamos esse jogo durante as intervenções para tencionar conceitos 
e preconceitos estabelecidos em torno de gênero, raça e classe, para ques-
tionar sobre os elementos culturais que são transmitidos aos alunos e alu-
nas, bem como, inquirir sobre alguns ensinamentos que são eleitos como 
mais legítimos que outros (por exemplo, conhecimentos sobre a história 
da matriz europeia são mais salientados no processo de aprendizagem do 
que sobre a história da matriz africana muitas vezes), e divulgar conheci-
mentos sobre a diversidade que diferentes sociedades dispõem. 

O “Twister da diversidade” é uma das atividades desenvolvidas pelo 
projeto que mais chama a atenção dos estudantes e que mais instiga sua 
participação, desperta o interesse da diversão e da experiência pelo lazer e 
pela brincadeira. Além disso, o jogo promove o trabalho em equipe e o 
compartilhamento de diferentes visões sobre um mesmo tema, de maneira 
que a troca de informações acontece entre os próprios alunos e alunas. 

Além desse jogo, produzimos uma dinâmica denominada “Corrida 
dos privilégios”, a fim de discutir o tema da diferença e do acesso aos pro-
cessos educativos, inclusão de minorias no mercado de trabalho e sobre 
como processos históricos fomentadores de diversos preconceitos resul-
taram e resultam até os dias atuais em condições discriminatórias, e fa-
bricam um cenário discrepante das condições de vida de diferentes 
indivíduos pertencentes a grupos étnico-raciais ou classes sociais distintas.  

Assim, essa dinâmica, visa promover reflexões sobre as desigualda-
des sociais vigentes em diversas épocas, atrelando-se ao contexto histó-
rico dos personagens cujos papeis são assumidos pelos jogadores. Para 
isso, foram elaboradas fichas contendo informações pessoais primor-
diais e um breve resumo da vida e história de cada uma das personali-
dades selecionadas para a atividade, tais fichas são distribuídas para os 
participantes e durante a dinâmica são apresentadas personalidades que 
são ou foram importantes à humanidade devido a suas contribuições 
nas lutas contra desigualdade de gênero, social e racial, corroborando, 
portanto, com os questionamentos sobre classe, raça e sexualidade.  
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Nesse sentido, o projeto Banca da Ciência que possui um currículo, 
considerado como um processo educativo não formal, aproxima-se do 
campo do lazer e dos estudos culturais, pois assumimos que o lazer é 
formado por experiências que giram em torno de manifestações cultu-
rais com expressões lúdicas que possibilitam tempo e espaço para os su-
jeitos produzirem e criarem significados.  

A partir de processos educativos no âmbito do lazer, os sujeitos 
criam condições de romper padrões estabelecidos sobre a mulher e seu 
papel, sobre os negros e negras, sobre a comunidade LGTBQIA+3 e a 
olharem para as diferenças, se reconhecerem como agentes identitários 
que desgovernam a ordem social instaurada em busca de direitos igua-
litários para todas as pessoas. 

 
 

Considerações Finais 
Notamos que durante as intervenções do projeto os alunos e alunas 

são provocados por meio dos jogos e brincadeiras a pensarem sobre a 
distribuição desigual e desarmônica de poderes entre homens e mulhe-
res, a refletir sobre a diversidade de identidades e de acesso aos processos 
educativos das diferentes pessoas. Percebemos que, neste âmbito, os 
participantes procuram assumir um certo cuidado de si e dos outros e 
outras, refletem subjetivações no sentido de terem consciência das 
ameaças à democracia e noção dos sistemas de opressão, procuram por 
meio dos diálogos e falas combater processos que foram naturalizados, 
tomando uma postura da não normalização e de indignação frente às 
situações apresentadas. 

Observamos que eles respeitam as diferenças, são contra as dinâmi-
cas de violência que as mulheres sofrem e ainda, são contra a reprodução 
histórica de papeis de gênero. Percebemos também que, ainda que haja 
divergências dos alunos e alunas perante a maneira como as desigualda-
des expressam-se na sociedade, grande parte deles e delas não tem acesso 
a um suporte, uma base, para promover discussões relacionadas aos temas 

3  Sigla atribuída a diversidade de gênero que representa um movimento político e social de inclusão de 
pessoas de orientação sexual e identidade de gênero diversas.
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que divulgamos, demonstrando-nos a expressiva importância desse pro-
jeto e a urgência de alcançarmos outros espaços e pessoas. 
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UM ESTUDO SOBRE O CLUBE DA ESCRITA 
PARA MULHERES POR MEIO DA 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 
Tatiana Carolina Lazzarotto1 
Luís Paulo De Carvalho Piassi2 

 
 

Introdução 
Em 1928, a escritora Virginia Woolf publicou Um teto todo seu, 

com uma reflexão sobre a produção literária de mulheres: de que ma-
neira a opressão do patriarcado contribuía para que a expressão de pen-
samento das autoras fosse subjugada? Já no início do século XX a falta 
de consideração reservada à escrita feminina era tema do discurso de 
Woolf, escritora renomada, autora de diversos livros. O teto próprio, 
além de um quarto próprio e independência financeira, constitui-se, na 
sua visão, a liberdade intelectual que as mulheres necessitariam para 
poder criar, escrever. Considerando o cenário atual, mais de nove dé-
cadas depois, é possível dizer que as perspectivas são melhores para as 
mulheres-escritoras? E quais são as mulheres que podem ocupar este 
espaço de reconhecimento, seja ele por meio ou não do mercado edi-
torial formal? 

No Brasil, a invisibilidade histórica e o silenciamento das mulheres 
na literatura atravessam séculos. Segundo Rita Terezinha Schmidt (2000), 
quando a literatura se constituiu como signo de valor e repositório de 
identidade de uma cultura, optou-se por um espaço que simbolizasse au-
tonomia, coesão e unidade. Dessa forma nasceram as determinações que 
produziriam o corpus oficial da literatura: o cânone literário. Até hoje o 

1  Mestranda em Estudos Culturais pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: 
tatianalazzarotto@usp.br.

2  Professor Titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP). E-
mail: lppiassi@usp.br.
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cânone, embora seja influenciado pelo multiculturalismo, admite em suas 
listas bastante restritas uma maioria de autores homens e brancos, quase 
sempre com o mesmo perfil, cujo reconhecimento se retroalimenta.  

 
Se a memória nacional é a forma mais acabada da memória coletiva, 
segundo Maurice Halbwachs, e se o cânone literário é a narrativa 
autorizada dessa memória, pode-se dizer que o resgate da autoria fe-
minina do século XIX traz à tona, de forma explosiva, aquilo que a 
memória recalcou, ou seja, outras narrativas do nacional que não só 
deixam visíveis as fronteiras internas da comunidade imaginada 
como refiguram a questão identitária nos interstícios das diferenças 
sociais de gênero, classe e raça, reconceptualizando, assim, a nação 
como espaço heterogêneo, mais concreto e real, atravessado por ten-
sões e diferenças. (Schmidt, 2000, p. 89) 

 
A tradição, sendo entendida como sistema de seleção que permite 

julgar o que é digno de ser transmitido, é, portanto, feita tanto de es-
quecimento como de memória (Birulés, 2011). Fora do sistema tradi-
cional, às mulheres, diante de uma literatura construída pela 
subjetividade masculina hegemônica, foi reservada a margem – e 
quando são incluídas preenchem uma presença de curto prazo. Não 
apenas na literatura, mas em outros meios de produção de sentido e 
produção de saber, “os trabalhos das mulheres são aceitos como ‘suple-
mentos’ a uma ordem anterior de representação e não como contribui-
ções capazes de estruturar a cena, nem mesmo de mudá-la” (Collin, 
2006, p. 189, tradução nossa).  

Para embasar essa análise no cenário brasileiro, parto dos dados le-
vantados3 por Regina Dalcastagnè sobre o perfil do escritor brasileiro. 
A pesquisa, realizada pelo seu grupo de pesquisa, da Universidade de 
Brasília (UnB), contemplou todos os romances publicados pelas três 
principais editoras brasileiras em cerca de 5 décadas (entre 1965 e 2014) 

3  Dalcastagnè publicou em 2005 o artigo “A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004”, 
um estudo sobre o perfil do escritor brasileiro e sobre quem ele escreve. Nesta pesquisa, optei em incluir os 
dados mais recentes, entre 2005 e 2014, e os dados anteriores, 1965-1990, ambos publicados de forma exclusiva 
em reportagem da Revista Cult, em 2018. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/quem-e-e-
sobre-o-que-escreve-o-autor-brasileiro. Acesso em: 02 Mar. 2020.
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e trouxe dados relevantes de quem escreve, a partir dos dados dos auto-
res, e sobre quem escreve, a partir do estudo de personagens. Serão des-
tacados aqui os dados referentes à autoria, mais especificamente nos 
dados de gênero e raça. Em 50 anos, 74% dos autores publicados foram 
homens. Mais discrepante é a homogeneidade racial: cerca de 97% des-
ses autores são brancos. Isto posto, percebe-se que um grupo privile-
giado detém o protagonismo e a principal voz dentro da autoria 
brasileira. Também se presencia um silenciamento de vozes de mulheres 
no mercado editorial – e principalmente de mulheres negras. É preciso 
acrescentar ainda que também são os autores homens brancos que ga-
nham o maior número de prêmios literários4, sendo, portanto, foco de 
maior prestígio.  

 
 

A escrita das mulheres brasileiras 
Se as autoras que produzem literatura no Brasil estão distantes no 

grande mercado editorial e se suas obras não ganham prestígio nos es-
paços de reconhecimento, é importante questionar em quais espaços 
essas mulheres produzem narrativas e como elas se articulam. Muito se 
fala em literatura como fazer solitário, entretanto, enfrentar as lógicas 
dominantes da literatura não é algo feito apenas individualmente. A ar-
ticulação se dá por meio de movimentos, associações, coletivos – ou 
seja, grupos cujos membros possuem os mesmos propósitos. Conside-
rando que o sujeito é constituído pela experiência (Scott, 1998) e per-
tencente a um todo social e cultural, de acordo com os variados grupos 
sociais dos quais participa, a escrita de mulheres se alinha aos movimen-
tos que se dedicam a derrubar barreiras e ampliar a escuta de suas vozes. 
Como afirma a teórica Gloria Anzaldúa, “mesmo se estivermos famin-
tas, não somos pobres de experiências” (Anzaldúa, 2000, p. 235).  

A respeito das publicações de grandes editoras não refletirem a di-
versidade de literatura produzida por mulheres, faz-se importante dis-
cutir quais são as tensões resultantes desse cenário. Ou seja, como as 

4  Sobre esse assunto, ver: Zilberman, R. (2017). O romance brasileiro contemporâneo conforme os 
prêmios literários (2010-2014).
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mulheres que não possuem este espaço de visibilidade garantido for-
malmente pelas editoras articulam-se para expressarem-se de forma ar-
tística e literária? As respostas são as mais diversas: autopublicações ou 
publicações independentes, seja em fanzines, revistas ou livros; saraus 
encabeçados por mulheres; as batalhas de poesia, chamadas de Slams, 
com vertentes específicas para as mulheres, como o Slam das Minas; e 
o movimento Leia Mulheres (inspirado no movimento norte-ameri-
cano Read Woman), que debate a questão da disparidade de gênero na 
literatura em várias edições autônomas, realizadas em 25 estados pelo 
país. Diante das diversas formas de expressão encontradas na cidade de 
São Paulo, a presente proposta centra-se no coletivo literário Clube da 
Escrita para Mulheres, que reúne mulheres em encontros e atividades 
de escrita periódicas há pelo menos 5 anos.  

As narrativas das mulheres participantes desses movimentos e ini-
ciativas podem ser consideradas discursos de resposta da “periferia” ao 
“centro”, produtor de sentidos, a partir de suas próprias experiências. 
Observa-se aqui os preceitos da crítica ginocêntrica apurados por Sho-
walter (1994), que situa as escritoras com respeito às variáveis da cultura 
literária, como modos de produção e distribuição, relações entre autoras 
e público, assim como as diferenças entre a arte de elite e arte popular 
e recortes de raça dentro do próprio gênero.  

O Clube da Escrita para Mulheres foi fundado pela escritora Jarid 
Arraes em outubro de 2015 e tem a proposta de estimular a produção 
literária feita por mulheres e ser um campo de discussão sobre as difi-
culdades enfrentadas no espaço formal da literatura. Dessa forma, além 
de possibilitar a prática criativa e coletiva, nos encontros também per-
meiam o enfrentamento político e o engajamento no debate acerca da 
visibilidade da produção literária de mulheres. Neste espaço, mulheres 
que escrevem ou gostariam de começar a escrever se encontram para 
praticar exercícios de escrita e trocar apoio.  

No ano de 2017, o Clube da Escrita Para Mulheres foi intitulado um 
coletivo, que, além dos encontros de escrita periódicos e gratuitos, agre-
gou a proposta de organização de eventos literários e oficinas, como a de 
autopublicação, sendo uma rede de fortalecimento às escritoras indepen-
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dentes. Na página do Clube da Escrita para Mulheres no Facebook5, onde 
é divulgada a agenda de encontros, pode ser acessada a Declaração Per-
manente de Princípios do coletivo, em que são reforçados os princípios 
feministas interseccionais e, portanto, antirracistas, além da defesa da plu-
ralidade sexual e de gênero. Também apresentam a proposta de “ir além 
da produção literária, reforçando o compromisso com a construção de 
uma literatura mais diversa, que enfrente a lógica dominante do mercado 
editorial e busque criar novos caminhos e perspectivas”. 

Neste estudo, que faz parte da minha dissertação de Mestrado em 
Estudos Culturais – ainda em andamento – busca-se avaliar este espaço 
como território que se apresenta como resposta e enfrentamento ao si-
lenciamento das mulheres e ocupação dos espaços literários. O objetivo 
é entender qual é a importância de um espaço de escrita exclusivamente 
voltado para mulheres, realizando um estudo de caso acerca da expe-
riência do Clube da Escrita para Mulheres. Para isso, é preciso conhecer 
quais são as condições demandam a criação de um espaço de escrita ex-
clusivamente voltado para as mulheres; entender quem são as mulheres 
participantes, quais são suas motivações e seus percursos e como a par-
ticipação no grupo influencia na sua experiência como escritora. Além 
disso, a pesquisa pretende identificar quais são as particularidades en-
contradas num Clube de Escrita exclusivamente frequentado por mu-
lheres, de forma a analisar a organização do coletivo. 

 
 

Escolha metodológica 
Como método de investigação qualitativa, serão combinadas duas 

metodologias: a) observação participante e b) roda de conversa me-
diada. De acordo com preceitos de Mónico et al. (2017), como obser-
vadora participante, a pesquisadora se inclui como membro do grupo 
pesquisado, o qual é informado sobre a investigação. A participação é 
ativa e tem duplo propósito: empenhar-se nas atividades proporciona-

5  https://www.facebook.com/pg/clubedaescritaparamulheres/about/?ref=page_internal. Acesso em 02 
mar. 2020.
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das e observar as atividades, com atenção explícita e lente de ângulo 
aberto de informações (Mónico et al., 2017, p. 729).  

Durante esta pesquisa, por um ano, a pesquisadora partilhou todas 
as atividades e papéis do Clube da Escrita para Mulheres em contato 
direto, frequente e prolongado, nos encontros ordinários e extraordi-
nários. Como observadora participante, há um contínuo entre a parti-
cipação e a observação, ou seja, há um duplo experimento de ser insider 
(atora social) e outsider (expectadora) de uma determinada situação. 
Da mesma forma, foram registradas não apenas as observações, mas as 
próprias experiências durante as atividades, desde que integradas ao ob-
jetivo da pesquisa. 

Por meio da coleta de dados e partindo da realidade concreta das 
participantes, em suas diferentes dimensões e interações, assim como “as 
experiências reais, as interpretações dadas a estas vidas e experiências tais 
como são vividas e pensadas” (Brandão & Borges, 2007, p. 54), essas prá-
ticas são refletidas criticamente, sem deixar de preservar os limites e ob-
jetivos da pesquisa acadêmica, além de buscar a integração com diversos 
campos científicos. 

A escolha por esse método se deu por alguns fatores: imersão na 
progressão dos eventos; ter mais condições para observar fatos e com-
portamentos in loco; obter um conhecimento mais profundo e genuíno 
do que se observasse de fora; percepção da realidade do ponto de vista 
interno ao ambiente pesquisado, além de acompanhar o grupo em todas 
as suas formações e dinâmicas, analisando suas nuances e mudanças, à 
medida que ocorrem. 

Durante a observação participante, foram utilizadas as notas de 
campo, com dados objetivos e percepções a respeito de falas e compor-
tamentos. Por se tratar de um ambiente informal e de acolhimento, não 
foram utilizados aparelhos de gravação de áudio e imagens durante os 
encontros. Sendo assim, dois pontos são destacados: o grupo se estabe-
lece como acolhida a mulheres que desejam se expressar pela escrita, 
criando para isso um ambiente que estimula ao máximo a liberdade e a 
criatividade. Muitas mulheres relatam chegar ao clube com bloqueios 
criativos e sentimento de insegurança. No que a observação participante 
se estabelece como uma alternativa à observação pura (ou observação 
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não-participante), a qual poderia coibir comportamentos ou artificia-
lizá-los. Dessa maneira, o contato pela observação participante tende a 
ser com comportamentos e falas espontâneos, que poderiam ser altera-
dos ou reprimidos na presença de “estranhos” ou em uma situação em 
que as participantes se sentissem meramente “observadas”.  

Por se tratar de público flutuante, uma vez que não há obrigação de 
participação ou controle de presença, a fim de conhecer o público – e 
medir a flutuação na participação – será aplicado ainda, durante a se-
gunda fase da pesquisa, um questionário, com questões de múltipla es-
colha, contendo perguntas sobre: idade, ocupação principal, região em 
que mora, autoclassificação de frequência, raça e orientação sexual, além 
do ano de início de participação. 

Após o primeiro ano de observação, em março de 2020, o Clube 
suspendeu os encontros em virtude da pandemia de Covid-19, sem data 
prevista para o retorno de suas atividades. Dessa forma, a segunda me-
todologia proposta - rodas de conversas – ainda não pôde ser aplicada. 
O objetivo dessas rodas será o de coletar dados e clarificar aspectos reu-
nidos durante a participação, focando em algumas questões que se re-
velaram mais contributivas para o objetivo da pesquisa. No estudo serão 
evidenciadas as categorias que emergem do discurso de suas narrativas 
e a escolha, a repetição ou a rejeição por determinados temas durante a 
coleta de dados. Dessa maneira, além das respostas das participantes, 
será avaliado, por meio da Análise de Discurso (Maingueneau, 2004) 
como o grupo de comporta durante a realização do processo. 

 
 

Algumas (in)conclusões iniciais 
O Clube da Escrita para Mulheres se apresenta como um espaço 

aberto a todas as mulheres e sua proposta é de ir além da produção li-
terária, reforçando o compromisso com a construção de uma literatura 
mais diversa, que enfrente lógicas dominantes e fortaleça novos cami-
nhos e perspectivas. Porém, durante a observação participante foi pos-
sível avaliar que não se trata de um espaço internamente homogêneo: 
há mulheres brancas, negras, de orientações sexuais diversas, naturais 
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ou não de São Paulo, moradoras de diversas zonas da cidade, com va-
riados percursos de escrita. Ao mesmo tempo, em uma leitura inicial, é 
possível dizer que no grupo participante há pontos em comum e até 
um recorte de classe, pois a maioria das mulheres presentes já ingressou 
ou concluiu um curso superior, trabalha, tem acesso a tecnologias, con-
some literatura, para utilizar apenas alguns dados de observação durante 
as apresentações pessoais das participantes.  

Também não existem mulheres transgêneros ou indígenas. Será que, 
mesmo em espaços democráticos de escrita, a literatura ainda é vista 
como condição de mulheres detentoras de privilégios? Existem outras 
singularidades que aproximam as mulheres participantes e afastam ou-
tras mulheres subalternizadas? Além disso, para essas mulheres integran-
tes, mesmo que a domesticação não pareça ser imposta, a socialização 
entre mulheres para uma prática coletiva de escrita pode ser um meca-
nismo relevante para propor o enfrentamento a essa lógica de autoex-
clusão na literatura? O Clube poderia ser considerado uma variação de 
um “teto todo seu”, assim como defendia Woolf (1991), um lugar seguro 
e para garantir a autonomia das mulheres em suas práticas literárias? 

Nas partilhas nos encontros presenciais, é comum que se ouçam 
conselhos para que não engavetem ou descartem seus escritos. Isso por-
que, embora as motivações para a participação no grupo sejam diversas, 
a maioria das mulheres que busca o Clube relata ser extremamente au-
tocrítica com sua produção, evitando expor o que escreve aos outros. 
O significado do texto literário, neste contexto, se estabelece “num fluxo 
em que tradições são seguidas, quebradas ou reconquistadas e as formas 
de interpretação e apropriação do que se fala permanecem em aberto” 
(Dalcastagné, 2012, p. 17). Observa-se, nas falas, uma forte carga sim-
bólica de obras guardadas e descartadas (autossilenciadas), antes que 
alcancem o público-leitor.  

Dessa forma, durante o acompanhamento das atividades do grupo 
foi possível perceber que, ao ter um público, ler em voz alta e receber 
um retorno quase imediato do que produziu, as escritoras desenvolvem 
uma autoconfiança maior para se intitularem escritoras e assumirem 
sua escrita – inclusive em outros ambientes fora dali. As que participam 
de clubes mistos (não exclusivos para mulheres), relatam que no Clube 
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da Escrita para Mulheres têm mais segurança para apresentar seus tex-
tos, uma vez que o espaço se apresenta como acolhedor. Porém, é im-
portante frisar que o mercado editorial ainda funciona como grande 
validador da (boa) literatura brasileira e grande parte das mulheres par-
ticipantes ainda não integram este espaço, dessa maneira, é válido ques-
tionar até que ponto o aval do grupo torna-se suficiente para que as 
mulheres se considerem e sejam consideradas escritoras e, caso não seja, 
quais são os caminhos buscados para que essas mulheres se legitimem 
ou alcancem esse tipo de reconhecimento. Esses são alguns pontos a 
serem investigados durante o andamento da pesquisa. 
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Introdução 
Sabe-se que a quantidade de idosos no mundo está aumentando sig-

nificativamente (OMS, 2005). No caso do Brasil, essa realidade não se faz 
diferente, pois esse país, segundo estimativas da Organização Mundial da 
Saúde (2005), caminha para, até 2025, ser o sexto país com a maior quan-
tidade de idosos do globo. Isso, por vez, tem convocado estudos e discus-
sões sobre a temática. Afinal, o crescimento de uma população outrora 
posta à margem a transforma agora em preocupação social (Debert, 2004). 

É interessante que Simone de Beauvoir (1970/1990), na obra A 
velhice, já nos alertava sobre o rápido processo de envelhecimento po-
pulacional. A autora, inclusive, já denunciava um silenciamento desta 
etapa da vida, a qual era associada à doença, dependência e decrepitude. 
Com isso, abriu-se espaço para, há aproximadamente 50 anos, incitar 
discussões acerca do envelhecimento e estimular reflexões a respeito da 
inserção do idoso nestas sociedades (Beauvoir, 1990). 

No entanto, se por um lado foram produzidos estigmas sobre o en-
velhecimento, por outro se faz possível ao idoso buscar desenvolver novas 
práticas em sua vida, emergindo, em alguns contextos, como alguém que 
busca o desenvolvimento de novas práticas, novas formas de lazer, novas 
possibilidades de experienciar o ócio, novas necessidades, etc. 

1  Doutoranda em Psicologia, Universidade de Fortaleza. E-mail: ericavrm@hotmail.com.
2  Doutorando em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. E-mail: welligtonbjr@gmail.com.
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Neste escopo, a OMS (2005) nos traz o conceito de envelheci-
mento ativo, que “[...] é o processo de otimização das oportunidades de 
saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida à medida em que as pessoas ficam mais velhas” (p. 13). Nesse 
contexto, insere-se a prática do exercício físico como fator de incre-
mento da autonomia, independência e qualidade de vida das pessoas 
ao longo desse processo. Afinal, para além da prevenção de doenças, a 
prática de exercícios físicos pode contribuir para novos olhares e ques-
tionamentos do sujeito sobre si e(m) sua relação com seu contexto. 

É interessante observar que, mesmo em meio a buscas por formas de 
envelhecer compreendidas como mais otimizadas e participativas, o en-
velhecimento e a velhice ainda esbarram em antigos estereótipos, e muitos 
estigmas ainda permanecem (Montefusco, 2013). Um fator que nos 
chama a atenção é que o envelhecer ocorre de forma diferente para ho-
mens e mulheres, pois “a velhice marca desigualmente, no juízo social, a 
mulher e o homem” (Le Breton, 2011, p. 23). Isso porque o destino das 
mulheres na sociedade é atravessado por discursos hegemônicos que in-
cidem sobre suas práticas e olhares sobre si, sobre o que é ser mulher, como 
deve ser seu corpo, o que esta deve pensar e como comportar-se. Entre 
estes discursos, enfatiza-se a necessidade de parecer jovial e bela, segundo 
os padrões estabelecidos em nossas culturas. Tais discursos, quando in-
ternalizados, contribuem para produzir processos de subjetivação destes 
sujeitos, segundo a imposição de uma normatividade do que é o corpo-
mulher, contribuindo assim para a produção de sofrimentos. 

Desse modo, levando em consideração este aspecto de gênero e que 
a prática de exercícios físicos apresenta relevante importância para o 
empoderamento do sujeito no envelhecimento, buscamos identificar a 
produção acadêmica acerca do empoderamento de mulheres idosas a 
partir da prática de exercícios físicos na contemporaneidade. 
 
 
Metodologia 

O presente trabalho caracteriza-se enquanto abordagem qualita-
tiva, com caráter teórico-exploratório, em que foi realizada uma revisão 
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sistemática de literatura sobre a temática apontada nas bases de dados 
Scielo, LILACS e PePsic. Com esse fim, as buscas contaram com o uso 
dos descritores “envelhecimento and contemporaneidade”, “velhice and 
contemporaneidade”, “envelhecimento and mulher”, “envelhecimento 
and exercício físico”, “velhice and exercício físico” e “exercício físico and 
idosas”. 

No que se refere ao período contemplado em tais buscas, este cor-
respondeu ao intervalo entre os anos 2007 e 2018. E sobre os idiomas 
das buscas, optou-se por português e inglês. Ressalta-se que quando dos 
resultados da pesquisa, em primeiro momento lemos os resumos de cada 
texto. Aqueles cujos resumos estiveram de acordo com a proposta e se-
guiram os critérios definidos foram selecionados e incluídos para aná-
lises mais aprofundadas. Caso contrário, consideramos a exclusão dos 
referidos textos. 

E como possibilidade de contribuir com as discussões, foram con-
sultadas produções vinculadas ao Laboratório OTIUM (Laboratório 
de estudos sobre Ócio, Trabalho e Tempo Livre), o que se justifica pelo 
fato de este ser um grupo brasileiro de pesquisa acadêmica que se destaca 
internacionalmente por seus estudos sobre o envelhecimento. 

 
 

Resultados 
Desse modo, em relação às buscas realizadas a partir dos descritores 

“envelhecimento and contemporaneidade” e “velhice and contempo-
raneidade”, estas resultaram em 32 produções ao todo. Após lidos seus 
resumos, foram selecionados 13 e excluídos 19 textos, por não terem 
relação pertinente com o tema desta pesquisa. Também foram identifi-
cadas 5 produções replicadas entre as bases de dados, as quais foram ex-
cluídas, restando um total de 8 textos finais com esses descritores. 

Já a partir do uso dos descritores “envelhecimento and mulher” e 
“velhice and mulher” foram encontradas 160 produções ao todo, que, 
após lidos seus resumos, 17 foram selecionadas e excluídas 143, por não 
terem relação pertinente com este tema de pesquisa. Também foram 
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identificadas 6 produções replicadas, as quais foram excluídas, tendo 
como resultado 11 textos selecionados. 

E com os descritores “envelhecimento and exercício físico”, “velhice 
and exercício físico” e “exercício físico and idosas” foram encontradas 
1025 produções, que, seguindo os procedimentos adotados, houve 28 
textos selecionados para análise, e os demais excluídos. Também houve 
14 produções replicadas, restando 14 para análise. 

Por fim, somadas as produções frutos de cada busca mencionada 
nas três bases de dados, obtivemos um total de 33 textos, os quais foram 
selecionados para análises. A seguir podemos observar, em detalhes, as 
informações apresentadas, referentes a estes processos. 
 

 

Figura 1. Processo de seleção dos textos com descritores relacionados a 
“envelhecimento and contemporaneidade”. 

 

Figura 2. Processo de seleção dos textos com descritores relacionados a 
“envelhecimento and feminino” 
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Figura 3. Processo de seleção dos textos com descritores relacionados a 
“envelhecimento and exercício físico”, “velhice and exercício físico” e “exercício 

físico and idosas” 
 
 

Discussão 
Segundo os resultados encontrados, desenvolvemos nossas discus-

sões levando em consideração as relações entre as temáticas que se fazem 
eixo nesse estudo. Assim sendo, discorremos respectivamente, sobre o 
envelhecimento, em específico o envelhecimento feminino na contem-
poraneidade, e envelhecimento feminino e a prática de exercícios físicos.  

 
 

Envelhecimento feminino na contemporaneidade 
De acordo com Moreira e Nogueira (2008), vivemos em meio à 

chamada pós-modernidade ou contemporaneidade, a qual, mesmo 
quando vista por diferentes enfoques, tem como característica marcante 
uma cultura midiática situada em um cenário de fortes apelos ao con-
sumo. Neste escopo, em contraposição ao aumento da população idosa 
no Brasil e no mundo, verifica-se que há uma cultura em que se apre-
goam discursos de valorização dos ideais de juventude, desde o corpo 
físico à performance e velocidade. 
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Em meio ao explicitado, o próprio idoso muitas vezes internaliza 
muitos desses discursos, contribuindo-lhes a uma sensação de vulnera-
bilidade, baixa autoestima, incapacidade e conformismo, o que contri-
bui para o aumento do mal-estar emocional nesses indivíduos (Teixeira, 
Marinho, Cintra Junior & Martins, 2015). Afinal, sabemos que o corpo 
e suas práticas são produções culturais, e que os mais explícitos ou até 
mesmo implícitos sinais de envelhecimento se delineiam atravessados 
pelos discursos dominantes. 

Particularmente em relaçao ao envelhecimento feminino, Le Bre-
ton (2011) afirma que o destino das mulheres dependeu durante muito 
tempo de sua forma fisica, conforme apregoado por discursos hegemô-
nicos. Nesse sentido, a perda da sensação de jovialidade, associada a mu-
danças corporais (como o aparecimento de rugas, a perda de massa 
muscular, o ganho de gordura, entre outras) é considerada um marco 
no corpo, delineando, de forma explícita, o início do envelhecimento.  

No caso das mulheres, outro fator marcante consiste na chegada 
da menopausa, fator que muda aspectos da realidade feminina, promo-
vendo alterações na vida sexual, em aspectos psicológicos e na aparência 
física. Esta última, em geral, fica associada à inatratividade, segundo pa-
drões estabelecidos por discursos hegemônicos, gerando baixa autoes-
tima e insatisfação de muitas mulheres com o próprio corpo (Trench 
& Rosa, 2003). 

 
 

Exercício físico e envelhecimento feminino 
Com relação ao exercício físico,  Caspersen, Powell e Christenson 

(1985) o descrevem como sendo toda atividade física planejada, estrutu-
rada e repetitiva que tem como objetivo a melhoria e a manutenção de 
um ou mais componentes da aptidão física, definida como conjunto de 
atributos relacionados à saúde ou à habilidade (Caspersen et al., 1985). 

Gomes Júnior, Brandão, Almeida e Oliveira (2015) realizaram um 
estudo que buscou analisar a compreensão de um grupo de idosos pra-
ticantes de exercícios físicos sobre os potenciais efeitos proporcionados 
pelas atividades realizadas. Os indivíduos pesquisados, em sua maioria, 
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foram incentivados a praticar exercícios físicos por recomendação de 
um profissional de saúde, por amigos ou outros participantes. Outros 
fatores motivadores relatados foram a socialização e o sentimento de 
bem-estar. De acordo com os achados da pesquisa, a prática de exercício 
físico previne as doenças desencadeadas pelo sedentarismo, além de pro-
piciar valiosos recursos sociais na terceira idade. Portanto, tem-se o en-
velhecimento ativo como um fator primordial para o prolongamento 
da vida com qualidade para idosos, uma vez que ele proporciona o afas-
tamento da dependência funcional, da falta de autonomia e de com-
prometimentos cognitivos e emocionais (Gomes Júnior et al., 2015).  

Copatti, Kuczmainski, Ferreti e Sá (2017), em revisão de literatura 
acerca da imagem corporal e autoestima em idosos, atentam para a im-
portância de o idoso conhecer bem a sua relação com seu próprio corpo, 
que envelhece, e como isso afeta sua autoestima. Outro aspecto impor-
tante evidenciado no estudo refere-se ao fato de que a população femi-
nina apresenta níveis inferiores de satisfação com imagem corporal e 
autoestima, em comparação à população masculina. Como conclusão 
da pesquisa, foi constatado o efeito positivo da prática de atividades 
e/ou exercícios físicos sobre a autoimagem e autoestima em idosos de 
ambos os sexos (Copatti et al., 2017). 

Ao avaliar a capacidade funcional e a percepção de bem-estar de 
idosas praticantes de exercícios físicos nas academias da terceira idade, 
Oliveira et al. (2016) afirmam que velhices como essas, a que chamam 
de velhice bem-sucedida, envolvem, entre outros fatores, independên-
cia, autonomia e percepção de bem-estar, e está intimamente relacio-
nado ao modo como a idosa se sente em meio a relacionamentos com 
familiares, amigos e trabalho. 

Coradini, Silva, Comparin, Loth e Kunz (2012) analisaram a sa-
tisfação com a imagem corporal entre idosas ativas, em busca de com-
preender sua visão sobre a relação do exercício físico com sua imagem 
corporal. Os dados sugerem que grande parte das idosas do estudo, que 
praticam exercícios físicos, não estão satisfeitas com sua imagem cor-
poral, visto que a maioria gostaria de ter silhuetas mais magras do que 
as que consideram ter. A maior parte das idosas relacionou sua imagem 
corporal à prática de exercícios físicos, reconhecendo os benefícios fí-
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sicos, psicológicos e sociais adquiridos pela prática, o que se reflete na-
quilo que para os discursos médicos e psicológicos se trata de um enve-
lhecimento saudável e satisfatório em relação ao corpo: prevenindo 
e/ou retardando a deterioração dos processos físicos e psicológicos (Co-
radini et al., 2012). 

Ao estudar alterações na sintomatologia do climatério em mulheres 
praticantes de exercícios físicos aeróbicos, Avelar et al. (2012) verifica-
ram que a prática regular de exercícios físicos proporciona alívio dos 
sintomas, com resultados notáveis mesmo a curto prazo. A inatividade 
física pode ocasionar piora dos sintomas e surgimento de patologias.  

Benavente, Sanchez, Sanchez, Cerezuela, Noguera e Abellan (2018) 
realizaram uma pesquisa com vistas a identificar dificuldades e motiva-
ções para a prática de exercícios físicos em mulheres acima de 65 anos. 
Os resultados apontaram que, dentre as dificuldades estão a percepção 
de saúde precária e falta de tempo livre. Ambas as circunstâncias resultam 
da obrigação de assumir o papel de cuidar, sendo representadas como 
uma imposição de gênero. Algumas mulheres manifestaram uma per-
cepção de sua saúde como ruim, o que gerou falta de autoconfiança para 
a realização de exercício físico. Observou-se também que os próprios es-
tereótipos negativos associados à velhice geram insegurança devido à 
preocupação com as próprias habilidades. E dentre as motivações para a 
prática estão relacionadas a percepção de força, necessidade de sociali-
zação e percepção de autonomia e liberdade. Por fim, estes autores per-
ceberam que as representações ideológicas do gênero são um fator 
importante que influencia as mulheres no que se refere à prática de exer-
cícios físicos, à sua decisão de exercitar-se, assim como em sua execução.  

 
 

Considerações finais 
O presente texto apresentou como objetivo identificar a produção 

acadêmica acerca do empoderamento de mulheres idosas a partir da 
prática de exercícios físicos na contemporaneidade. Com esse fim, foi 
realizada uma revisão sistemática de literatura sobre a temática nas bases 
de dados Scielo, LILACS e PePsic. 
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Este caminho nos possibilitou a identificação de 33 textos, em que 
percebemos a velhice, em nossas sociedades, ainda perpassada por estig-
mas, e o idoso percebido como alguém improdutivo, decrépito e pró-
ximo à morte. E isso contribui para a manifestação de sofrimentos destes 
sujeitos, como expressa na tentativa de negação do envelhecimento. 

Nesse contexto, as mulheres, na condição de idosas, são atravessa-
das por uma intersecção de discursos hegemônicos: os que dizem sobre 
o corpo-mulher e os que dizem sobre o corpo-velho. É o que pode ser 
percebido quando voltamos o olhar para as apreensões de idosas sobre 
seu corpo físico, visto que este corpo já não cumpre os padrões cultu-
ralmente estabelecidos para a mulher, quando jovem. Disso não apenas 
resulta, mas se explicita a busca por um corpo culturalmente idealizado 
para a mulher e, o sabemos, inalcançável, de que deriva sofrimentos, tra-
duzidos, por exemplo, em questionamentos internos e não aceitação de 
si própria, do próprio corpo e do seu processo de envelhecimento nessa 
fase da vida, refletindo em sensações de baixa autoestima, da imagem 
que apresenta sobre si própria, assim como sentir-se sem autonomia, 
sentindo-se inatrativas. 

É interessante que, a partir da prática de exercício físico, idosas apon-
tam maior sensação de benefícios, que se refletem em sensações como 
autonomia e bem-estar, assim como percepções sobre seus corpos que 
não aquelas preponderantes pelos discursos hegemônicos. No entanto, 
há casos de idosas que, ao realizar as práticas de atividades físicas, se sen-
tem insatisfeitas, pois as realizam na busca por estabelecer um corpo 
como o imposto e valorizado pela cultura, e propagado pelas mídias. 

Percebemos, dessa forma, o exercício físico enquanto prática atraves-
sada pelo poder, em que se evidenciam hegemonias e resistências. Se por 
um lado, contribui para novos olhares sobre si próprias por parte das ido-
sas, indo de encontro ao discursos culturalmente apregoados e internali-
zados sobre a velhice de mulheres; por outro, pode se fazer um caminho 
para que idosas tentem alcançar o ideal de um corpo culturalmente im-
posto, fazendo-se assim uma prática a partir da qual se fortalecem e evi-
denciam a internalização de hegemonias, de que resultam sofrimentos. 

É importante também frisar que parte dos estudos encontrados 
nesta pesquisa aponta a prática do exercício físico apenas levando em 
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consideração suas consequências biológicas e cognitivas, sem ressaltar 
questões culturais e sociais e sua importância para os processos de en-
velhecimento. Disso se sugere a necessidade de estudos mais aprofun-
dados sobre as questões que perpassam o envelhecimento feminino, 
inclusive de estes próprios saberes realizarem interdisciplinaridades. 
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Introdução 
Neste trabalho fazemos um exercício comparativo entre o primeiro 

videoclipe da história, realizado por uma mulher negra, Bessie Smith, 
grande ícone dos Blues americanos, de 1929 e um videoclipe da Adele 
de 2011. Partimos da análise semiótica de videoclipes e de algumas con-
clusões já por nós verificadas em estudos anteriores de que, por norma, 
a mensagem transmitida na letra da canção não corresponde à narrativa 
visual imagética do mesmo videoclipe. Entendemos, então, que há uma 
necessidade de dar maior relevância à letra da canção, ou seja, à mensa-
gem transmitida. Retomamos, assim, um modelo de um estudo já pu-
blicado - “A Rehab da Palavra” (Alves Pereira, 2013), onde definimos 
os três componentes de um videoclipe, por forma a perceber a impor-
tância da mensagem na palavra transmitida. Por este artigo estar in-
cluído num estudo mais amplo onde fazemos uso da técnica de 
Encoding and Decoding de Stuart Hall, como forma de tentar entender 
os processos de subjetivação dos sujeitos na visualização de videoclipes, 
retomamos alguns conceitos de Lacan, que nos são importantes, não 
só para trabalharmos as questões de género, com foco nos corpos per-
formativos, como também abrir caminhos novos para futuras investi-
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gações. Lacan defende que a língua falada, com a sua estrutura discur-
siva, pré-existe ao sujeito, ao seu nascimento, e à sua constituição psí-
quica. O sujeito só tem acesso a si mesmo numa ordem simbólica que 
o recebe sob a forma da linguagem na qual a determinação do signifi-
cante faz valer o sujeito como dividido pelo seu próprio discurso. O que 
pretendemos, no desenvolvimento da nossa investigação, é estabelecer 
uma homologia entre o nó borromeano de Lacan e o videoclipe. 

 
 

Comunicação e videoclipe 
Ao refletir sobre o impacto das mensagens veiculadas nos video-

clipes em análise, pretendemos perceber como são apresentadas as sub-
jetivações nomeadamente no que respeita às conceções de género e de 
raça, nos exemplos escolhidos. A escolha foi feita por ambos os video-
clipes serem protagonizados por cantoras mulheres, e por ambas terem 
um corpo que sai do padrão imposto pela sociedade atual, tentando 
perceber o que pode ter mudado entre a edição do primeiro videoclipe 
e o segundo, sobretudo ao nível das mensagens veiculadas. 

O videoclipe é hoje um veículo extremamente acessível e a música 
já não está separada da imagem que este veicula. A parte imagética na 
comunicação musical do videoclipe, tem sido alvo de grande exploração 
por parte das Indústrias Culturais e Criativas, fomentando a música 
como um produto mais vendável e de acesso fácil a qualquer um. Ques-
tionamos, no entanto, até que ponto este tipo de comunicação propor-
ciona momentos de ócio e de crescimento pessoal, algo expectável numa 
forma de arte, ou se, pelo contrário, é algo inebriante que entorpece o 
conhecimento e condiciona negativamente o desenvolvimento do sen-
tido crítico de autonomia e de liberdade (Alves Pereira, 2016). 

Consideramos a comunicação como um veículo privilegiado de 
pensamentos, emoções, vivências e experiências, que implicam partilha, 
dádiva e aceitação. Iremos aprofundar a temática, a partir da análise e 
comparação dos videoclipes: “Rolling in the Deep”, de Adele e, “St. 
Louis Blues”, de Bessie Smith.  

Ao longo da vida, o ser humano vai desenvolvendo as suas capaci-
dades de comunicação. Dessa forma, vai evoluindo e construindo a sua 
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própria identidade como ser humano. Quando falamos de comunica-
ção, estamos a referir-nos à capacidade de utilização de sistemas simbó-
licos, que permitam a partilha de informação entre pessoas, o que 
pressupõe processamento de interação entre dois ou mais seres, por 
meio de um código simbólico.  

Tendo em conta esta realidade, não podemos deixar de nos questio-
nar sobre até que ponto este tipo de comunicação pode ser considerado 
interação entre sujeitos, ou simplesmente uma transmissão unilateral de 
algo, cuja perceção do recetor é desconectada do transmissor. 

Com o avanço tecnológico, e consequentemente da arte digital, o 
videoclipe tem sofrido uma evolução constante, através das diversas trans-
formações de conceção, de realização e de produção. Neste contexto, o 
videoclipe é veículo musical, criador de novas tendências, nos vários as-
petos da indústria cultural, de que é exemplo a moda de vestuário, e ainda 
modelador de comportamentos e atitudes, estimulando o público a agir 
de acordo com os seus ídolos e bandas prediletas. O fenómeno crescente 
do videoclipe foi promovido pela intenção de ser utilizado como estraté-
gia de marketing, permitindo à indústria fonográfica a promoção das ban-
das e, sobretudo, o aumento das vendas dos seus produtos - CDs, DVDs 
e merchadinsing. Por isso, independentemente da evolução estética do 
videoclipe, está claro que este é financiado pela indústria fonográfica, com 
vista à comercialização de canções e CDs específicos. 

Percebemos desta forma, que a imagem passa a ser indissociável da 
música e que, com o aparecimento da Internet, e a existência de sítios 
como o YouTube, o Vimeo, o Facebook e outros, a imagem, e conse-
quentemente o videoclipe, passa a ser essencial para uma indústria em 
plena decadência, como é a indústria fonográfica. Com esta inclusão 
das plataformas online, o videoclipe permite, ainda mais, uma dinâmica 
de massificação, estando quase desvinculado da televisão. 

Podemos ainda realçar o facto de estarmos perante um produto hí-
brido, que agrega várias técnicas, que passam pelo cinema, a televisão e 
a publicidade. A ideia de consumo no videoclipe está tão arraigada, que 
as próprias imagens que o integram são construídas à medida do con-
sumo rápido, senão mesmo instantâneo. A construção desta narrativa 
é também caracterizada por uma noção de ritmo, que se carateriza pela 
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sua capacidade de impregnação. O ritmo será então um fator determi-
nante no conceito de videoclipe. A forma como as imagens e a narrativa 
se adequam ao ritmo, ou vice-versa, e a curta duração da imagem nar-
rada, traz à tona uma sensação de descontinuidade, o que se pode tra-
duzir num produto não harmonioso. 

Achamos, portanto, que esta desarmonia existente no videoclipe, 
poderá promover uma realidade estéril, de valores e princípios oscilantes, 
fazendo parte de um produto inebriante com o qual o mundo se move. 

No entanto, de acordo com Stuart Hall (1973), no seu ensaio, “En-
coding and Decoding”, para que exista comunicação, não basta existir 
um emissor e um recetor. Para ele, a comunicação no âmbito das Indús-
trias Culturais e Criativas, não se trata de um processo simples, mas sim 
de um processo complexo com lugar a muitas variantes. Com efeito, 
Hall propõe uma abordagem semiótica que parte de uma leitura epis-
temológica do processo de comunicação, o qual vai para além da simples 
ideia de manipulação absoluta do recetor no contexto das Indústrias 
Culturais. Este novo modelo de comunicação não só pressupõe um 
emissor e um recetor, como até então preconizam os modelos de com-
preensão dos fenómenos de comunicação, como introduz fatores ex-
ternos que influenciam tanto o emissor como o recetor. 

Com isto, a comunicação não se limita à transmissão de informa-
ção. Esta se afigura como um processo social que envolve a comutação 
de informação através da codificação de mensagens e tem como pre-
missa a rejeição da participação passiva do recetor, permitindo assim a 
partilha de experiências. 

Em suma, este modelo de codificação/descodificação, trouxe-nos 
recetores ativos. A inserção do contexto sociocultural na descodificação 
por parte quer do emissor, corroborando assim com a introdução do 
conceito de significante em Lacan, mas, sobretudo, do recetor, influi na 
produção e apropriação de um conjunto de códigos aquando das men-
sagens recebidas. No entanto, de acordo com Hall, a codificação pro-
movida pelo emissor é elaborada com vista à persuasão e sedução dos 
recetores, muito embora estes possam desenvolver leituras opostas, ou 
seja, explicitar comentários e considerações próprias a respeito dos as-
suntos veiculados que vão em sentido diverso daquele em que a codifi-
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cação foi produzida, expondo assim o contexto social e cultural do su-
jeito. Escrevemos e falamos a partir de um lugar e tempo particulares, 
de uma história e cultura que são específicas. Compreendemos então 
que a codificação não só faz parte do processo de comunicação como 
dá início ao mesmo; esta entende-se como um momento de construção 
da mensagem a ser veiculada, e é elaborada por meio do recetor. 

 
 

O Género nos videoclipes 
Quando nos referimos ao género, estamos a falar de papéis, este-

reótipos, valores e modelos que não são mais do que representações so-
ciais que determinam discriminações e relações desequilibradas de 
poder entre seres humanos de diferentes sexos. O conceito de género é, 
portanto, construído de acordo com as várias dimensões socioculturais, 
estruturadas, através de um conjunto de crenças e entendimentos, que 
definem comportamentos sociais, quer do homem quer da mulher. 

A conceptualização de género por parte dos jovens, não se forma 
única e exclusivamente na adolescência. Todo o contexto familiar e social 
que os envolve, desde a infância, vai contribuir, positiva ou negativamente, 
para a sua formação, também no que respeita às suas conceções de género. 
Em todo o caso, conhecer e saber lidar com esta problemática, também 
contribui para o desenvolvimento de uma identidade de género, que com-
porta crescimento, desenvolvimento e uma adequada sociabilidade. Fa-
zendo o paralelo com a teoria de Lacan, verificamos o quão importante é 
o signicante na construção da subjetivação do indivíduo. 

Nesta interação dos jovens com a problemática do género, é igual-
mente importante que eles compreendam e distingam as diferenças 
entre género e sexo. Ou seja, quando falamos de sexo referimo-nos a 
questões biológicas e quando falamos de género, referimo-nos ao grupo 
a que são atribuídas características comuns, no que respeita aos diferen-
tes papéis que a sociedade atribui ao homem e à mulher, pois “não se 
nasce mulher, torna-se mulher” (Beauvoir, 1967, p. 9). 

Observamos a existência, hoje, de uma maior consciência coletiva 
no sentido de não atribuir às questões de género a dicotomia homem-
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mulher, mas sim de transmitir valores que devem ser comuns ao ser hu-
mano, independentemente do seu sexo biológico. Estamos, portanto, 
em presença de uma significativa evolução de conceitos e mentalidades. 
Assim sendo, é expectável que, quando surgem novas tecnologias, pelo 
seu impacto social e cultural, elas contribuam positivamente para a 
construção da identidade própria de cada jovem, o que nem sempre se 
verifica ao observarmos as narrativas dos videoclipes. 

Se considerarmos que os média, hoje, são responsáveis por um 
imenso volume de trocas simbólicas e materiais em dimensões globais, 
abre-se, para a educação, um novo conjunto de problemas, numa dinâ-
mica social que exige, não só, medidas urgentes por parte das políticas 
públicas educacionais, mas, igualmente, uma reflexão mais acurada 
sobre as relações entre educação e cultura (Fischer,1999). 

Porém, ao contrário do que seria expectável, estas novas formas de 
criação de identidade – em que os discursos veiculados pelos média con-
têm um enorme efeito de transmissão da verdade –, estão seguramente 
a “interagir” de forma negativa, numa construção desacompanhada da 
identidade do jovem (salvo algumas exceções). Poderemos, portanto, 
concluir que qualquer espaço dos média, de fácil acesso aos jovens, seja 
a TV, a rádio, ou a Internet, com os seus múltiplos portais de música, 
pode ser considerado como um espaço educativo. 

Fazendo a ponte entre a problemática de género e o foco deste ar-
tigo, em videoclipes previamente analisados, podemos testemunhar 
uma construção social baseada em símbolos de abuso e violência de gé-
nero, como por exemplo o constante apelo ao erotismo e ainda à satis-
fação imediata do ser masculino, através da utilização exagerada, quase 
única, de imagens representando o corpo da mulher, completamento 
exposto, como se de um bibelô ou troféu se tratasse. Os corpos femini-
nos são hipersexualizados em comparação com os corpos masculinos. 

Ora, se pensarmos que muitos adolescentes estão com acesso ili-
mitado a este tipo de conteúdo no seu dia-a-dia, não será de espantar 
que a sua perceção de sexo e género seja completamente adulterada e 
enviesada. Em consequência, coloca-se uma questão pertinente, que 
tem a ver com a formação dos jovens, ou seja, ao reverem-se naqueles 
ídolos, e ao quererem imolá-los, poderá acontecer que os jovens entrem 
num processo de metamorfose, cujo alicerce seja a sexualidade e o sexo. 
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A canção no videoclipe 
A canção existe com a letra e a música, mas um videoclipe tem sem-

pre o acrescento da imagem e essa imagem pode ou não trazer mais in-
formação. Em estudos prévios, percebemos uma tendência para que a 
mensagem visual traga ruído e até deturpação da mensagem escrita, cau-
sando alguma dificuldade em descodificar a mensagem transmitida no 
videoclipe, como aferimos através de grupo focal e questionário a su-
jeitos em idade de alta exposição mediática, nomeadamente, a este tipo 
de conteúdo (Alves Pereira & Baptista, 2018). 

Adele destaca-se de muitas cantoras internacionais atuais pelo facto 
de fugir ao estereótipo da mulher ideal da atualidade - de estatura pe-
quena e, sobretudo, magra, que a moda tenta impor aos ídolos pop. Se 
nos debruçarmos sobre a mensagem da letra, no videoclipe Rolling in 
the Deep, Adele está com raiva porque a sua relação amorosa terminou. 
Está bastante revoltada e chega a enunciar uma vingança e a existência 
de cicatrizes ao mesmo tempo que dá a entender que, agora, é que está 
a ‘sair da escuridão’. Tendo em conta estes traços gerais da mensagem 
trazida pela letra, observa-se que a mensagem trazida pela imagem prin-
cipal do videoclipe se apresenta completamente distorcida. Há um en-
viesamento que é revelado pelo seguinte: Adele permanece do início 
ao fim do videoclipe confinada a uma cadeira, com as pernas na mesma 
posição. Acreditamos que tal se dá no desenrolar do videoclipe pelo 
facto de a cantora não ter o perfil físico de beleza imposto pela sociedade 
e, por sua vez, imposto pela indústria discográfica. 

Apesar de a execução do videoclipe estar muito bem conseguida, e 
de existirem elementos que possam demonstrar uma atitude de raiva, 
como é o exemplo da louça a ser partida, está claro o preconceito no que 
respeita aos ícones impostos socialmente e que está inevitavelmente rela-
cionado com as questões de género, representado por uma mulher ma-
goada, mas apesar disso mantendo uma postura digna e destinada a sofrer. 

Desta forma, transmite subliminarmente aos jovens a idealização 
de um ser que não existe, ou seja, uma Adele que está altamente enrai-
vecida no que concerne à mensagem da letra, mas que se mantem tran-
quila, “digna” e “em pose”, completamente contida, do início ao fim do 
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videoclipe, denunciando a ineficácia da palavra perante a imagem o que, 
no caso, é relevante já que, pela letra da canção se pode perscrutar um 
grito libertador e de afirmação da mulher. 

Pelo contrário, a cantora Bessie Smith, representa, no videoclipe, 
a personagem retratada na letra da canção, de uma mulher deixada pelo 
amante por causa de outra mulher, mais urbana e sofisticada, numa si-
tuação em que a relação amorosa terminou. No que respeita à música, 
na altura da realização do videoclipe da Bessie Smith, não havia recursos 
tecnológicos, portanto, foi realizado com a orquestra ao vivo e com coro 
e instrumentistas a intervir nas ações / imagem do videoclipe. Enquanto 
que, no caso da Adele, só aparece ela mesma, havendo uma imagem do 
baterista durante alguns segundos do videoclipe, dado que toda a mú-
sica é pré-produzida à filmagem. 

No que diz respeito à imagem, Bessie Smith também apresenta um 
corpo fora dos padrões de magreza da sociedade ocidental atual. Mas, 
enquanto que a postura da Bessie Smith é a de alguém embriagado, sem 
o domínio total das suas faculdades, a de Adele, é uma postura sempre 
digna, em pose, aparecendo sempre sentada com uma grande elegância 
numa cadeira antiga. Bessie Smith está encostada a um balcão a beber. 
Salientamos os corpos estáticos, sempre contidos e parcialmente escon-
didos – ambas, mulheres, estão contidas no seu corpo. Apesar de as can-
ções serem diferentes, a música seria incentivo suficiente à dança e ao 
movimento, no entanto, ambas as cantoras estão paradas – algo que 
não se observa necessariamente com protagonistas masculinos, mesmo 
exibindo corpulência, como são exemplo os cantores de Rap e Hip Hop.  

Continuando a análise dos elementos dos videoclipes, no da Bessie 
Smith, os membros do coro são todos magros e, todos os intervenientes 
estão à mesa do café, a fumar, algo que subentende ambiente urbano, 
de liberdade de expressividade, de encontro à imagem da mulher por 
quem foi deixada, que a letra retrata. Na Adele, os restantes interve-
nientes também são magros. O guerreiro/bailarino de negro aparece 
com grande amplitude de movimentos, fazendo um contrapondo com 
a imagem parada da cantora. 

As cantoras não aparecem nunca de corpo inteiro no videoclipe, 
sendo que Bessie Smith aparece sempre de perfil – camuflando os traços 
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negros do nariz e boca. Todos os videoclipes da Adele feitos até ao mo-
mento, são feitos sem mostrar o corpo dela, mas apenas a cara que, cu-
riosamente tem feições finas e olhos e cabelo claros, encaixando na 
perfeição no estereótipo da mulher branca ideal.  

 
 

O videoclipe como nó borromeano 
Ao refletir na questão da mensagem veiculada sob o prisma da teo-

ria lacaniana, percebemos que a letra pode ser algo determinante da 
nossa realidade, já que a palavra, moldada por uma estrutura discursiva, 
pré-existe o sujeito e a sua constituição (Lacan, 1988, p. 105). O sujeito 
é inscrito no movimento universal de um discurso sob a forma do seu 
nome próprio. Nesse sentido, a linguagem é constitutiva tanto do su-
jeito como da cultura (Vygotsky, 1987, p. 48). Considerando que a 
constante visualização destes videoclipes acontece mormente por parte 
de jovens, em processo ativo de subjetivação, reitera-se a importância 
da letra e da palavra. 

No desenvolvimento da sua teoria, Lacan demonstra que a lin-
guagem é determinante da própria condição do sujeito: “o sujeito é 
falado ainda antes do seu nascimento, portanto, o filho antes de nas-
cer já existe como elemento da linguagem” (May, 2010, p. 260). Desse 
modo, nós somos produto dos significantes – daquilo que existe à 
nossa volta mesmo antes de existirmos (Lacan, 2007).  

Por outro lado, a palavra adquire significado pela sua componente 
acústica (Saussure, 2008), o que, no contexto de videoclipe, aumenta a 
importância da palavra. Além de que, para que um corpo seja cons-
tituído e subjetivado, é necessário que o sujeito se reconheça numa ima-
gem (Lacan, 2007). Ou seja, quando visualizamos o videoclipe, 
reconhecemo-nos naquela imagem - identificamo-nos a partir do outro 
e a partir dos seus significantes - aqueles que a sociedade nos “impõe”. 
Isso significa que a descodificação do que se está a ver, vai ter infinitas 
interpretações, consoante cada sujeito, que vão interferir na razão crítica 
e nos processos de subjetivação de cada um.   

Numa perspetiva inovadora, Lacan conclui que o Homem é 
“doente” pelo significante e pelos significantes, ou seja, só através da pa-
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lavra falada (sonora) é que o sujeito pode chegar a ascender a uma ver-
dade singular (May, 2010, p. 265).   

É importante falar dos três conceitos base de Lacan que são, o real, 
o simbólico e o imaginário, representados pela sigla RSI.  

Podemos estabelecer um paralelismo entre o videoclipe, cons-
tituído pelas três componentes de letra, música e imagem, e a teoria de 
Lacan sobre a subjetivação do sujeito, pois a estrutura do videoclipe será 
muito semelhante à estrutura do Nó Borromeano simples. Veja-se nas 
imagens:  

 
 

 
As duas estruturas são idênticas quanto ao funcionamento e en-

quanto se encontram na sua formação básica. Isto é, cada componente 
pode existir individualmente, tanto no nó borromeano como no video-
clipe. Quando o nó borromeano se desfaz, as circunferências que o 
constituem permanecem intactas. Assim como no videoclipe, em que 
a letra existe separadamente da música, em que a música pode existir 
separadamente da letra e da imagem, e em que a imagem existe separa-
damente de todos os outros. Ou seja, cada componente existe indivi-
dualmente. Lacan atribui o simbólico, o imaginário e o real a cada uma 
das circunferências constituintes do nó borromeano, funcionando 
como unidade e como ferramenta apenas quando estão os três entrela-
çados. O mesmo se verifica no videoclipe, deixando de o ser se as três 
componentes não co-existirem. 
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Pretendemos desenvolver esta homologia entre a estrutura do vi-
deoclipe e o nó borromeano do RSI de Lacan, em trabalhos futuros. 
Achámos pertinente, no entanto, apontá-lo desde já. Em causa neste 
artigo, assim como noutros desenvolvidos, estão os processos de subje-
tivação do indivíduo consumidor de videoclipes e a importância de sig-
nificantes em torno de questões de género e de raça. É de suma 
importância a existência de massa crítica ativa aquando a descodificação 
das mensagens dos conteúdos como os videoclipes, de forma a que 
aconteçam os processos de subjetivação sem entorpecimentos. 

Em conclusão, tal como acontece no nó borromeano, na sua forma 
mais elaborada, onde existem brechas e lugar a outros pormenores que 
vão fazer com que a aplicação do Real, do Simbólico e do Imaginário 
(RSI) seja diferente para cada indivíduo, acreditamos que tal também 
aconteça na estrutura do videoclipe, sendo que nos propomos a aprofun-
dar esta homologia na nossa investigação e demonstrá-la futuramente.  
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A liberdade que implica pensar as questões de género, não 
a partir de um ponto de vista essencialista ou estritamente 
biológico, mas pensando-as como resultado de perfor-
mances culturais diversas, encontra-se profundamente co-
nectada com a possibilidade de vivermos em regimes 
democráticos. 
Assim, um recuo na democracia e no valor maior da liber-
dade que ela procura defender (individual e coletiva), tem 
constituído de forma quase imediata um ataque às possi-
bilidades de vivências de género diversas. O que já se sentia 
antes da pandemia, tornou-se ainda mais crítico agora 
quando assistimos, na prática e nos discursos políticos, a 
ataques cada vez mais violentos a mulheres, homossexuais, 
transexuais, etc., ataques ainda mais violentos quando di-
versas variáveis como raça, condição económica e social 
precária, idade e imigração somam marginalidade a mar-
ginalidade.
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