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Prefácio

E se vivêssemos todes Queer?

Maria De Maria Quialheiro

Como ‘mestiza’, eu não tenho país, minha terra natal me despejou; no entanto, todos os países são meus porque eu sou a irmã
ou a amante em potencial de todas as mulheres. (Como lésbica
não tenho raça, meu próprio povo me rejeita; mas sou de todas
as raças porque a Queer em mim existe em todas as raças). Sou
sem cultura porque, como uma feminista, desafio as crenças culturais/religiosas coletivas de origem masculina dos indo-hispânicos e anglosaxónicos; entretanto, tenho cultura porque estou
participando da criação de uma outra cultura, uma nova história
para explicar o mundo e a nossa participação nele, um novo sistema de valores com imagens e símbolos que nos conectam um/a
ao/à outro/a e ao planeta. 'Soy un amasamiento', sou um ato de
juntar e unir que não apenas produz uma criatura tanto da luz
como da escuridão, mas também uma criatura que questiona as
definições de luz e de escuro e dá-lhes novos significados.
Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza
(1987, pp. 707-708)

Vamos começar por imaginar que o passado que nos contaram
e a história escrita nos livros, não aconteceu exatamente como
nos foi dito! Que quem as escreveu colocou uma certa dose de ficção e lirismo de acordo com o que melhor lhe convinha, à sua
época.

MARIA DE MARIA QUIALHEIRO

Vamos começar por imaginar que se não tivesse sido dito que
havia somente dois tipos de seres humanos, determinados por somente uma parte do corpo, hoje poderíamos, independentemente
desta única parte, definirmo-nos em múltiplos seres, deste modo
então classificados, por um conjunto de comportamentos, atitudes, impulsos, afetos, com a possibilidade de sermos seres tão diferentes quanto as linhas das nossas mãos.
Vamos continuar a imaginar, seguindo esta mesma linha de raciocínio, que uma única parte do nosso corpo não é suficiente para
delimitar a que categoria de gênero uma pessoa pertencerá e, para
além disso, quem ela será. Coisas do tipo: que roupa deverá vestir,
com quem irá se relacionar, que música poderá dançar, ou que esporte lhe apetecerá jogar, não serão anunciadas antes mesmo dela
vir a este mundo. Concordas assim que, se podemos imaginar/criar
um futuro, podemos também reimaginar/recriar o passado?
Uma das autoras presentes nesta publicação, Elena Levy-Navarro, professora da Universidade de Wisconsin-Whitewater, investigadora da cultura da obesidade, nos faz uma provocação ao
dizer que olhar para a história que nos oprime, e com a qual nos
debatemos cotidianamente, pode ter um efeito positivo no presente, pois, ao fazê-lo com uma certa dose de imaginação e também consciência desse ato, podemos criar novas maneiras de
compreender o nosso passado e, por consequência, ter outras perspectivas sobre o nosso futuro.
De modo semelhante, em outro texto presente no conjunto
desta obra, a historiadora Esther Ortega Arjonilla nos incita a pensar em ingredientes alternativos para a receita estado-nação que
conhecemos e sob a qual vivemos. Ou seja, precisamos também
imaginar narrativas diferentes das que nos foram originalmente
atribuídas, para outras que abarquem nossas idiossincrasias.
Judith Butler (2010), em seus estudos a respeito da teoria de
gênero apresenta a ideia da existência de um processo pautado
pela sequência sexo-gênero-sexualidade, em que caraterísticas físicas previamente existentes, e portanto ‘naturais’, articuladas
com posteriores influências de fatores socioculturais, acabam por
condicionar os desejos desses corpos, e que estes desejos, dentro
de uma lógica normativa, deveriam estar divididos em apenas
8
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duas categorias em esquema binário: a masculina e a feminina.
Essa ideia deveria constituir a base da “ordem natural das coisas”
a ser seguida. Entretanto, a realidade não sustenta este binarismo, até porque somos seres ‘naturalmente’ desejantes, temos
autonomia e somos seres transgressores por definição.
Dentro de sua teoria, Butler reserva um olhar especial ao sujeito que está na tensão entre o que deve ser e o que realmente é.
Neste lugar do “entre”, existe um espaço de agência, ou melhor dizendo, de negociação do sujeito, que pode ou não subverter as normas que regem nossa sociedade, seja por livre e espontânea vontade
ou por fatores externos que o levam ou o coagem à transgressão.
Mas pouca diferença faz saber as razões que determinam os comportamentos e escolhas, sejam elas compulsórias ou conscientes. O
fato é que os sujeitos desviantes ou não desviantes, dissidentes ou
condescendentes, existem, e só pelo fato de existirem já é razão suficiente para que seus modos de existência sejam considerados legítimos. Não podemos nos esquecer que, os modos de existir, para
além do sistema sexo-gênero-sexualidade, também são atravessados por fatores de raça, classe e crença, elementos que irão conferir
maior ou menor grau de legitimidade a essas existências.
O sistema binário que, segundo Butler, pode ser descrito pela
teoria do alinhamento sexo-gênero-sexualidade é conformado por
códigos de gênero, ou seja, há uma espécie de cartilha de comportamentos e condutas para se performarem masculinidades e feminilidades. Segundo o escritor e filósofo Paul B. Preciado, autor
do Manifesto contrassexual: práticas subversivas de identidade
sexual (2014), estes códigos de gênero podem e devem ser passíveis de ser transitáveis por quaisquer corpos. É seguindo essa lógica outra, a subverter a binaridade, que é possível, reimaginar o
passado, propor caminhos alternativos, destituir o poder ou desestabilizar a norma, chegar ao Queer.

O que é Queer?
Guacira Lopes Louro, autora do livro Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria Queer (2004), em uma análise dos
movimentos de gays e lésbicas em seus respectivos percursos de
9
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luta por reivindicações no campo jurídico ao longo da história,
identificou a necessidade de participação, afirmação e reconhecimento por parte dos homossexuais dentro da lógica da normalidade, a fim de se inserirem nela com direitos e também deveres
iguais. Para isso, uma série de comportamentos foram codificados
para que pudessem adotar uma maior plausibilidade, isto é, propondo ações que os tornavam capazes de serem representados
como pertencentes a um grupo ou categoria identitária, no caso
adaptados à estrutura heteronormativa.
Para todos aqueles dissidentes de gênero e de sexualidades
que não cabem nessa estrutura, que não estão de acordo com as
normas e não se conformam dentro dessa lógica, restam os corpos
anormalizados ou, como Guacira Lopes Louro mesma descreve
em diferentes trechos de seu livro, aberrantes, subversivos, dissidentes: corpos travestis, racializados e afeminados, ou de lésbicas
masculinizadas, sujeitos cuja possibilidade de ocultar o estigma
não era possível. A estes, convencionou-se chamá-los de Queer.
Esta ação ofensiva de nomear o outro faz com que a ofensa
ganhe força e concretude. Sua existência passa a ser reconhecida
a tal ponto que permitiu produzir uma nova categoria e empoderá-la. Nas palavras de Butler, “Queer adquire todo o seu poder
precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com
acusações, patologias e insultos” (Butler, 2002. p. 58). Deste modo,
Queer não pode ser percebido como um simples ato de rebeldia
ou um ato de agressividade. É antes uma resposta dos sujeitos
em seus lugares de subalternidade atravessados por um conjunto
de relações sociais. As feministas negras, por exemplo, sempre
souberam muito bem sobre esse ato de empoderamento das ofensas. No poema musicado “Me gritaram negra», da artivista afroperuana Victoria Santa Cruz, fica evidente, por meio da arte,
como a afirmação da diferença dá novo significado à palavra de
insulto e pode ser também uma forma de expor a noção de normalidade à qual se opõe. Afirmar-se na diferença passa a ser uma
outra forma de luta, na qual a teoria Queer se funda.

10
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Uma teoria Queer?
No exercício da reflexão a que aqui nos propomos, a Teoria
Queer, pode ser articulada com uma proposta social, política e também estética, com o intuito de provocar estranhamentos. Expressão
que no sentido brechtiano1, muito utilizado no âmbito do teatro,
significa produzir um efeito de estranhamento e gerar um distanciamento do espectador causando, por meio dos deslocamentos do
olhar, a quebra da leitura linearizada e ilusória da cena, para,
então, poder ter uma percepção mais verossímil e menos camuflada
da realidade representada no palco. Esse conjunto de conjecturas
de que tratam os Estudos Queer não se constroem como uma teoria
tradicional, e nem poderiam. Enquadrá-los num formato linear
seria deturpar um conceito que pretende ser disruptivo.
No entanto, convencionou-se que os Estudos Queer fossem
uma “teoria” para designar um amalgamado de reflexões acerca
das práticas relacionadas com o gênero e a sexualidade dos ditos
“anormais”, ou, para melhor dizer, daqueles que não se enquadram em nenhuma categoria aceite e pautada na naturalização
do sexo. Talvez o mais apropriado seria dizer, então, que o que
existe é uma “Antiteoria” Queer, visto que seu objetivo é desmontar, desnaturalizar, desempoderar as estruturas de produção de
conhecimento sobre a sexualidade tal como as conhecemos hoje e
tidas como hegemônicas. A “Antiteoria” Queer ambiciona provocar um estranhamento das formas de pensar.
Como dizer que se trata de uma teoria se não institui, não demarca, não proíbe nem libera, não determina nem extingue, não
monta nem remonta determinadas práticas? Todas essas palavras, mesmo em seus antônimos, estão ligadas à palavras de
ordem, portanto à lógica do pensamento Queer, que está na desnaturalização do gênero e não na sua regulação ou abolição. Não
se trata de pensar por oposição e inverter os papéis hierárquicos
de dominância, mas de produzir outras lógicas e assim expandir
as possibilidades de outros modos de existir. A “Antiteoria” Queer
1

Que faz menção a Bertold Brecht, teatrólogo e dramaturgo alemão, reconhecido
pelo teatro épico e pelo efeito de estranhamento ou efeito de distanciamento proposto em sua pedagogia. Segundo ele, tal efeito retira o espectador da ilusão causada pela cena teatral convencional e o coloca em uma posição mais ativa e crítica
daquilo que se apresenta diante dos seus olhos.
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não quer se instaurar como um pensamento dominante, pois “empoderar-se dos poderes” que produziram a nossa subalternidade
seria como cair no mesmo lugar de onde estamos querendo sair.

O que estão a falar sobre o Queer?
Elena Levy-Navarro, uma das autoras já citadas e presente
nesta coletânea de textos, defende, no texto “Engordando a história queer: para onde vai a história dos gordos a partir daqui?”, o
retorno à historiografia Queer a fim de que ela possa ser percebida de modos alternativos, na tentativa de aliviar um presente
um tanto quanto opressor para todo e qualquer um que foge à
regra normativa. No bojo dessa discussão, ela inclui na categoria
Queer as pessoas gordas, que também se encontram dentro deste
rol dos excluídos.
A autora chama ainda a nossa atenção para percebermos em
que circunstâncias as palavras, e os conceitos a que se referem,
surgem e de que forma, ao longo dos anos, vão adquirindo outros
significados. A palavra Queer, que inclui grupos minoritários,
muito diferentes entre si, detém modelos de lutas e ativismos
muito próximos. Lutam contra dois modelos universais de homem
e de mulher. Para ela, “Queerizar a História é, em particular, começar a descobrir diferentes relações entre o passado e o presente”
(Levy-Navarro, 2022, p. 27). E continua: “uma certa forma de História é usada para rebaixar o não-normativo, incluindo os transgéneros, as lésbicas, os queer e os gordos" (Levy-Navarro, 2022, p.
26).
Ao guiarmo-nos por sua linha de pensamento, concluímos que
é preciso inventar outras histórias, porque no fundo não importa
muito se foi de um jeito ou de outro, o que importa é o que é, o
que existe, e se existe uma possibilidade de reescrever a história
para que ela, de algum modo, nos ampare no tempo presente. Porque não? Já que a história é algo construído para privilegiar certos grupos e interesses, que possamos construir outras, inventar,
usar a imaginação, sermos lúdicos.
No texto “Nós, Negras, sempre fomos queer”, de Esther Ortega Arjonilla, historiadora e professora na Universidade Com12
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plutense de Madrid, a autora reivindica o Queer a partir da afrodescendência omitida na produção do conhecimento Queer pelos
EUA e pelo ocidente. A autora argumenta sobre o embranquecimento da teoria Queer, tanto pela incapacidade da branquitude
em “reconhecer as experiências daqueles que se tornaram sujeitos
subalternos” (Ortega Arjonilla, 2022, p. 40), quanto pela perversidade, nada ingénua, de produzir “uma espécie de «amnésia coletiva» na forma de olhar para o passado” (2022, p. 40).
Uma das formas de resistência encontrada pela diáspora
negra foi a prática da imaginação das narrativas do passado de
forma a retificar o presente para as novas gerações e, assim, abrir
possibilidades a um novo futuro. Como uma espécie de construção
do saber, por meio dessa prática, ela tem se tornado referência
para outros campos. A genealogia Queer, que de modo semelhante
à origem da história da diáspora negra, também aparece fragmentada e de forma não linear:
«Às vezes, temos que inventar a nossa própria história» [Cheryl
Dunye]. Estes formatos, recriados a partir das negritudes, tratam
de dar conta de realidades que, não apenas, não foram contadas
(Ortega Arjonilla, 2022, p. 41) (...) [mas que], a partir dessas margens, temos de ocupar lugares que são nossos, que historicamente
foram nossos e dos quais fomos desapropriados (p. 43).

Essa reivindicação do termo Queer para a negritude, segundo
Arjonilla, também é uma forma de resistência, na medida em que
ela não reconhece na teoria hoje o seu caráter contraventor e disruptivo, alegando que há um mesmo movimento de silenciamento
das origens, um apagamento de partes das histórias que tira o
Queer das ruas e o coloca nas universidades, que ignora Stonewall2 e tece novas teorias, como a própria autora diz, branqueadas.
Silvia Federici, em seu texto “Sobre o corpo, o género e a performance”, chama a atenção para as limitações implicadas nos conceitos como o de performance, por exemplo, em que reconhece a
2

A Revolta de Stonewall refere-se a um tumulto ocorrido no bar Stonewall Inn, em
Nova Iorque, nos EUA, em 28 de junho de 1969. O evento ficou marcado pela revolta dos frequentadores do bar, em sua maioria jovens de periferia e marginalizados pelas famílias, contra as recorrentes batidas policiais que aconteceram no local.
Hoje é considerado um marco do movimento de liberação gay e de luta pelos direitos
LGBTQ+.

13

MARIA DE MARIA QUIALHEIRO

utilidade do conceito, mas vai além do reconhecimento de que é um
elemento político de luta e busca pela transformação social. Problematiza também o conceito de mulher como um termo polissêmico, sempre em movimento, em constante performance, que mais
do que um campo de luta, incorpora normas, as contestas e se redefine a cada novo movimento. Como ela mesmo refere: “Assim,
‘mulher’ definiu para nós, sobretudo um lugar particular, uma função particular na divisão capitalista do trabalho, mas também, ao
mesmo tempo, um grito de guerra, pois lutar contra essa definição
também modificou o seu conteúdo” (Federici, 2022, p. 115).
Federici propõe uma reflexão mais aprofundada no que toca
aos papéis sociais que exercemos ligados à figura da mulher, de
como estes não são capazes de nos definir enquanto um gênero
que performa um determinado modelo, apontando, igualmente,
questões anteriores que coercitivamente acabaram por nos definir. Ao acionar a ideia de Butler calcada em Beauvoir na expressão “tornar-se mulher”, por um lado mostra que ela pode vir
carregada de uma autonomia/atitude, e por outro evidencia essa
falsa escolha, colocando a divisão sexual do trabalho e as práticas
de resistência como elementos que igualmente estão presentes na
dinâmica do ser mulher.
A escritora Sara Ahmed, em seu texto “O multiculturalismo
e a promessa de felicidade”, aborda a temporalidade de passados,
presentes e futuros a partir das reflexões que associam as imagens, principalmente das mulheres, aos diferentes conceitos de
‘felicidade’, como sendo este algo a acontecer a partir de uma nostalgia do que tínhamos, que passou por nós e já não existe mais,
ou, num desejo imaginado do que terei ou quem serei para encontrar a felicidade, como se a ausência ou perda significasse o seu
oposto: a infelicidade. Esta poderia ainda ser justificada pelo fracasso da integração de povos diversos com diferentes e conflitantes desejos de felicidade.
Olhar pelo prisma das possibilidades da criação de outras
narrativas, pensando que significados atribuídos historicamente
podem ou não ser úteis para conviver com as questões atuais, é a
proposta de Ahmed ao sublinhar que os significados originais nos
ajudam a entender o que está por de trás deles. Para a autora,
14
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talvez exista uma forma mais esperançosa de abandonar parte
da história que nos foi contada, em prol de uma história imaginada e não plausível da realidade, já que não temos como recuperar a original. Queerizar a história é ter uma atitude de
resistência, uma atitude Queer para com o nosso futuro. Segundo
a autora, ambas caminham no mesmo sentido, rumo à felicidade
não superficial.
No texto de Brigitte Bargetz e Gundula Ludwig, tradução que
também integra esta obra, “Elementos constitutivos de uma teoria política feminista queer. Uma introdução”, as autoras se propõem a fazer uma espécie de mapeamento das bases das teorias
Queer, visto que elas foram sendo tecidas, segundo as próprias
autoras, de forma não linear e bastante diversificada. Este mapeamento objetiva melhor compreender as bases teóricas e usá-las
como instrumento de transformação política, na intenção de expandir a teoria para uma teoria feminista Queer, a partir das publicações do periódico Femina Politica.
As autoras apontam, no texto, para uma crescente separação
entre os estudos de sexualidade e os de gênero. Esse movimento
fez com que a política sexual encontrasse voz nos estudos Queer,
mas, por outro lado, deixaram à margem os debates sobre heteronormatividade e os estudos de género. A justificativa para essa
tendência, à luz de algumas referências da crítica racial-lésbicofeminista, está relacionada com a narrativa única da teoria Queer
do ponto de vista da branquitude, ou seja, ignorando o carácter interseccional determinados pela raça, classe social, religião e também pela nacionalidade, como contributos para “uma queerização
da produção de conhecimento e construção teórica, na medida em
que a teoria queer é um tanto desapertada do espartilho académico” (Bargetz & Ludwig, 2022, p. 91). A verdade é que à teoria
Queer são permitidas certas liberdades que outras teorias não encontram nos espaços de disputa do saber, como a academia.
A professora Michele Kahn e o professor Paul Gorski, no estudo “A evolução generificada e heterossexista do arquétipo de
professor nos Estados Unidos: implicações na equidade para professores LGBTQ e não conformes ao género”, trazem como tema
o modo como a ocorrência e o acúmulo de diferentes fatores con15
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tribuem para a manutenção de padrões sexistas e heterossexistas, que oprimem não só alunos e alunas, mas aqui também professores LGBTQ das escolas públicas nos Estados Unidos da
América. A partir da historicização da presença deste arquétipo,
termo adotado pela jurisprudência, os autores apontam caminhos
para a transformação dessas opressões no meio escolar.
Neste estudo, que pretende contribuir na luta por uma maior
equidade de gênero no âmbito educacional estadunidense, os autores fazem um chamado aos próprios professores da categoria e
também às instituições para se comprometerem nesse movimento, indicando ações legais nos campos sociais e culturais rumo
a uma transformação.
O texto de Maurizio Gallo, “Jogando capoeira. O legado da escravatura no Brasil: introdução”, talvez seja um dos que à primeira
vista traga reflexões mais distantes dos textos aqui apresentados,
pois o foco central para a reflexão desse estudo passa a ser o conflito
identitário dentro de uma mesma prática cultural. Nele o autor faz
uma dedicada descrição dos rituais da capoeira, originalmente utilizada como arma/estratégia de libertação e que, mais tarde, teve
seus significados simbólicos modificados para se tornar uma expressão da cultura afro-brasileira. A partir da leitura de Victor Turner e seus estudos em torno da performance cultural, o autor
considera que o ritual que perpassa a capoeira, simbolizado na roda
com procedimentos e sequências que envolvem o jogo, pode ser
como uma performance cultural em que nela estão representados
o drama social da luta pela liberdade dos escravizados pelos colonos
e os conflitos identitários presentes nessa prática cultural.
Gallo aponta duas formas de interpretar a sociedade e de colocar-se nela relacionada aos dois estilos de capoeira existentes
no Brasil: a capoeira Angola e a Regional, em que o primeiro é
identificado como tradicional e o segundo como o moderno. Apesar
das características que diferenciam os estilos, ambas podem se
cruzar e tomar para si as formas um do outro, visto que estão calcados na mesma matriz libertadora expressa por meio do corpo.
Isto seria então uma forma de ilustrar as possibilidades da queerização da cultura.
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Após as leituras dos textos aqui presentes, podemos considerar pensar de modo Queer sobre essas práticas. “Queerizar o pensamento” pode nos auxiliar a compreender a partir de outra
perspectiva, pensando a partir de um pluralismo de formas, tanto
para ler a sociedade quanto para inserir-se nela, a partir dos múltiplos contextos culturais pelos quais somos atravessados, colocando em perspectiva a corrente hegemônica do pensamento no
qual estamos imersos.

Considerações finais
Sabemos, há bem pouco tempo, que a história que chega até
nós, a que estudamos nos livros e nas escolas, tida como a oficial,
é fruto dos interesses de alguns, e, que por essa mesma razão, privilegia um grupo seleto de pessoas. Podemos, por analogia, imaginar que outras tantas experiências, que precisavam ser apagadas
como provas de um crime, foram queimadas, destruídas para que
as primeiras pudessem ter validade inquestionável. Como num
filme policial, detetives e investigadores, quiçá justiceiros, encontraram vestígios desse ato e trouxeram à tona uma série de peças
capazes de remontar o quebra-cabeça de uma outra história jamais
revelada. Mas ainda não temos todas as peças desse quebra-cabeça,
cabendo a nós imaginar o que houve nessas lacunas e preenchê-las
com nossas hipóteses, elucubrações, conjecturas, pedaços ficcionais
de um futuro passado.
A história que nos contam hoje em nada contribui para a “felicidade” dos não conformados à norma, dos corpos desviantes.
Ela sequer nos auxilia a compreender nossos modos de existir,
mantêm a opressão dos excluídos. Fazer emergir o lado B da história tem se mostrado uma alternativa para seguirmos com
menos peso na bagagem, rumo a um lugar que ainda não existe,
mas que com certeza não é este em que estamos.
É nesse sentido que o quinto e último volume da coleção Género e Performance: Textos Essenciais, uma iniciativa do Grupo
de Estudos de Género e Performance (GECE)/Núcleo de Estudos
em Cultura e Ócio (NECO), do Centro de Línguas, Literaturas e
Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro – Portugal, encerra
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este ciclo. O projeto cumpriu a difícil tarefa de abrir caminhos
para outros percursos dos saberes, ao disponibilizar textos de autoras e autores, que tiveram sua tradução pela primeira vez para
língua portuguesa, de modo a democratizar o acesso a temas que
se articulam com o campo dos Estudos Culturais e quiçá possibilitar um novo caminhar.
Viver à luz de uma perspectiva Queer, adotar um comportamento Queer ou ler o mundo pelos olhos Queer requer coragem,
amadurecimento e consciência, como um ato de resistência constante, duvidando e desmontando as certezas e as verdades que
nos são impostas: é problematizar, não se conformar e, nesse movimento, nos mantermos sempre caminhantes, sabendo que tudo
o que vamos encontrar pela frente será a utopia, a mesma escrita
por Galeano: “Ela está no horizonte [...] Me aproximo dois passos,
ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre
dez passos além. Por mais que eu caminhe, nunca irei alcançála. Para que serve a utopia? Para isso: para caminhar”3 (Galeano,
1994, p. 310).

Já parou para pensar: e se vivêssemos todes Queer?
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I.
Género, Corpo & Queer

1.
Engordando a história queer: para
onde vai a história dos gordos a
partir daqui?1
Elena Levy-Navarro
Tradução de Alexandre Almeida

1

Levy-Navarro, Elena. (2009). Fattening Queer History: Where Does Fat
History Go from Here? In E. Rothblum & S. Solovay (Eds.), The Fat
Studies Reader (pp. 15–22). New York: New York University Press.

Até recentemente, os estudos sobre pessoas gordas eram amplamente dominados por um interesse nas políticas contemporâneas sobre ser-se gordo. Embora esse trabalho tenha sido e
continue a ser importante, outros movimentos para a justiça social ensinam-nos que também temos de nos voltar para a história.
O voltarmo-nos para a história, se realizado de forma autoconsciente, pode dar suporte a um movimento extremamente positivo
face às pessoas gordas, ao mesmo tempo que até nos ajuda a imaginar e, assim, criar alternativas ao que às vezes parece ser um
presente demasiado opressor. Neste capítulo, utilizo o campo da
historiografia queer para sugerir algumas maneiras de como as
1

Tradução, a partir do inglês, de Alexandre Almeida (araalmeida@ua.pt). Doutorando do Programa Doutoral em Estudos Culturais, na Universidade de Aveiro
(UA). Bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (ref.
UI/BD/151280/2021). Apoio financeiro da FCT no âmbito dos Fundos Nacionais do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e comunitário através do Fundo Social Europeu (FSE). Investigador e membro do Grupo de Estudos
Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas Literaturas e Culturas
(CLLC) da UA.
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histórias podem funcionar em relação ao ativismo gordo para intervir construtivamente no nosso próprio momento histórico. Eu
compreendo que a comunidade gay e lésbica não está livre da gordofobia; na verdade, aqueles especialmente interessados em
serem assimilados são mesmo veementemente gordofóbicos. A
historiografia queer que discuto aqui abraça uma definição mais
ampla de “queer”, que é mais expressamente inclusiva de todos
aqueles que desafiam a normatividade, incluindo pessoas gordas.
A seguir, apresento o que acredito serem as duas principais tarefas das histórias de pessoas gordas. Primeiro, precisamos de histórias sobre a gordura para olhar para o passado, a fim de criticar
as construções que nos oprimem no presente. Devemos, por exemplo, dar uma história à “obesidade” para deixarmos claro que a
categoria atualmente aplicada aos nossos corpos não é natural ou
“real”. Em segundo lugar, precisamos de intervenções históricas
mais criativas para complementar as histórias genealógicas, porque, apenas estas, nos podem ajudar a imaginar novas relações
com os nossos corpos e com os corpos dos outros.
Posso começar por refletir sobre o papel que a história pode
desempenhar na criação de comunidades gordo-positivas, porque
já existe um conjunto significativo de histórias de pessoas gordas,
incluindo histórias construcionistas sobre a gordura. O interesse
recente dos Estados Unidos nesta temática é estimulado pelo pânico do corpo gordo que se instalou contemporâneamente, especialmente desde os ataques terroristas de 11 de setembro.
Burocratas e funcionários públicos apoiam-se no nosso medo e ansiedade generalizados, avisando-nos que a “epidemia da obesidade” representa a maior ameaça à segurança nacional dos
Estados Unidos. O cirurgião-geral norte-americano Koop2 denominou-a repetidamente de “terror interno” (Carmona, 2003).
Inseridas nesta atmosfera, proliferaram histórias sobre a gordura: Bodies Out of Bounds, uma coleção de ensaios que incluem
alguns tópicos históricos, editado por Jana Evans Braziel e Kathleen LeBesco (2001); Fat History de Peter Stearns (1997), Fat
Boys (2004) de Sander Gilman; e Cultures of the Abdomen(2005)
2

N.T.: Charles Everett Koop (1916-2013), militar, médico cirurgião pediátrico e membro da comissão para a saúde pública nos EUA.
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de Christopher E. Forth e Ana Carden-Coyne. Apesar da sua diversidade metodológica, estes trabalhos expõem cumulativamente até que ponto a “obesidade” é uma construção cultural. No
seu conjunto, eles constituem os pontos de partida do que deve
ser um projeto mais amplo, que forneça uma história genealógica
de conceitos opressivos, especialmente os biomédicos, como é o
caso do de “obesidade”. Assim como os estudos históricos de inflexão queer sobre a sexualidade deram uma história a conceitos
como “homossexualidade” e “heterossexualidade”, que são opressivos na medida em que são tidos como universais e trans-históricos, também as histórias sobre a gordura devem dar uma
história a constructos opressivos como “obesidade” e ao mais
amplo constructo de “saúde”. Dar a tais conceitos uma história é
considerar quando foram inventados, quando começaram a ser
amplamente atrativos e como mudaram ao longo dos anos.
Uma história da gordura deve explorar as razões pelas quais
estas categorias são emocionalmente apelativas para muitos na
nossa cultura. A categoria “obesidade” é atraente porque, desde o
início, desempenhou um papel central no reforço das relações hegemónicas de poder. Mais particularmente, a “obesidade” ajudou
a definir o que era e é ser “branco” ou “americano”, assim como
ajudou a definir o que era ser não-branco ou étnico. Esta área
ainda tem de ser explorada, embora várias histórias mencionem
brevemente a maneira como a “obesidade” ajudou a definir o não-branco, o não-ocidental e o não-americano. Como Sander Gilman
explica, o discurso racializado do século XIX distinguia entre o
biótipo de judeu e não-judeu, pelo “facto” de que o primeiro era
gordo (Gilman, 2004, p. 49). Hillel Schwartz sugere uma relação
semelhante em Never Satisfied: A Cultural History of Diets, Fantasies, and Fat (1986). O medo generalizado da “obesidade” coincidiu nos Estados Unidos com a ansiedade cultural sobre o influxo
de grupos de imigrantes, especialmente italianos e judeus
(Schwartz, 1986, p. 143). Precisamos de mais histórias sobre a
gordura para explorar a maneira como a categoria “obesidade” e
a sua contraparte invisível e não marcada, a “magreza”, servem
para garantir certas relações opressoras de poder. Que papel desempenham na definição do que é ser não-branco, pobre e estrangeiro, por um lado, e branco, de classe alta e nativo, por outro?
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Espero que eventualmente a categoria “obesidade” seja vista
como questionável por si só. Até lá, uma compreensão das deturpações sofridas por esta categoria pode ajudar a amparar-nos dentro da cultura dominante de ódio à gordura. As nossas histórias,
no entanto, nunca devem permitir que esta cultura dominante
nos defina. Como tal, também precisamos de mais histórias que
considerem as experiências desafiadoras e felizes de pessoas gordas na nossa cultura. Como observa uma escritora latina, ela vive
em dois mundos com duas compreensões muito diferentes do seu
corpo “gordo”. Enquanto uma insiste que ela é “obesa”, a outra
entende-a como “bien cuidada” ou bem cuidada (Haubegger, 2000,
p. 242; Levy-Navarro, 2005). Nas suas experiências, ela desafia
uma cultura que insiste que ela é doente e desagradável porque
é “obesa”. As histórias sobre pessoas gordas também devem ocupar-se em explorar realidades alternativas, o que podem fazer,
em parte, investigando a maneira muito diferente como o corpo
gordo pode ser compreendido por culturas não dominantes no Ocidente, bem como por culturas não ocidentais em todo o mundo.
Para explorar alternativas à nossa realidade demasiado opressiva, devemos também aprender a escrever histórias de pessoas
gordas que sejam mais imaginativas e lúdicas por natureza.
Assim, as nossas histórias queerizariam uma certa forma regulatória da história – História – que foi e é usada para excluir o não-normativo como aquilo que é inconsequente. Uma das razões
pelas quais acredito que precisamos de uma viragem para a história nos estudos sobre gordos, é porque uma certa forma de História é usada para rebaixar o não-normativo, incluindo os
transgéneros, as lésbicas, os queer e os gordos. Na cultura ocidental contemporânea, a História tem uma função reguladora que,
com muita frequência, é invisível, precisamente porque passou a
parecer natural. A teórica queer Eve Sedgwick sublinha este ponto
quando fala sobre a maneira como a História e a heterossexualidade estão imbricadas. A história garante a heterossexualidade
como norma porque se move em direção a um fim inevitável – o
“felizes para sempre” dos romances. Por este motivo, a história da
heterossexualidade é difícil de se escrever, porque “ela [a heterossexualidade] muito facilmente se mascara como sendo a própria
História” (Sedgwick, 1993, p. 111). Na cultura ocidental contem26
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porânea, a História funciona como um princípio organizador, que
privilegia certas identidades normativas em detrimento de outras.
Na verdade, pela sua lógica, certas identidades não normativas
tornam-se ultrapassadas (Jagose, 2002; Halberstam, 2005; Traub,
2002). Para resistir a uma tal história, precisamos de desenvolver
histórias alternativas que sigam uma lógica muito diferente, a lógica queer.
Queerizar a História é, em particular, começar a descobrir diferentes relações entre o passado e o presente. Os estudiosos
queer já sabem que é a natureza linear dos tempos modernos que
torna as lésbicas, os queer, os transgéneros, e, eu adicionaria, os
gordos, uma preocupação tardia. Annamarie Jagose e Valerie
Traub descrevem a maneira como o tempo linear moderno vê sempre a identidade lésbica como literalmente inconsequente, porque
ela está colocada fora dessa ordenação sequencial. A lésbica é colocada na posição do “anterior” que é suplantado para que o tão
almejado (hetero)normativo seja, "depois", alcançado. Como sugere o uso destes termos, a mesma lógica temporal é usada para
nos oprimir.
A História, que tornaria certas identidades não-normativas
não importantes, incluindo a gorda, segue uma certa lógica moderna de temporalidade, na qual o tempo é conceptualizado como
seguindo uma cadeia linear e organizada de causa e efeito. Por
esta razão, académicos dos estudos queer compreenderam recentemente que as suas histórias têm de assumir uma forma que
queerize essa lógica temporal moderna opressiva. Lee Edelman
(2004) e Judith Halberstam (2005) entendem que uma tal lógica
temporal é, por si própria, destrutiva de vidas queer, incluindo as
gordas. Tal lógica exige que nos curvemos a um futuro impraticável e utópico e, assim, descartemos o nosso passado como algo
superado e acabado. Segundo Edelman (2004), a cultura americana contemporânea é obcecada pelo que ele chama de “futurismo
reprodutivo”: nós somos forçados a tornar secundários todos os
nossos prazeres e compromissos por um futuro que nunca chega.
Edelman e Halberstam desenvolvem uma definição de queer que
incluiria todos aqueles que se recusam a curvar-se a este futurismo reprodutivo. Para Halberstam, são queer todos os que
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vivem de acordo com um “tempo queer”, que não privilegia o futuro às custas do presente e do passado (Halberstam, 2005, pp.
6–7). Implicitamente, os gordos caberiam neste grupo, justamente
por serem vistos como alguém que se recusa a viver a sua vida de
acordo com o imperativo da “saúde”. Neste sentido, as pessoas
gordas são queer na nossa cultura, exatamente por serem vistas
como pessoas a viver uma vida “sem saúde” e, portanto, uma vida
que presumivelmente desafia o imperativo de cultivar a máxima
longevidade.
O facto de essa lógica temporal ser omnipresente na cultura
ocidental contemporânea é evidente no ubíquo discurso sobre dietas. Anúncios de dietas, por exemplo, muitas vezes focam-se na
forma como a pessoa que faz uma dieta “bem-sucedida” agora
atingiu a longevidade máxima, que era, até então, uma ilusão.
Mães relatam que os seus novos corpos magros as tornam mais
enérgicas e jovens; elas brilham ao anunciar que agora viverão
bem as suas vidas futuras. No mesmo sentido, os que fazem dieta
frequentemente descrevem-se como tendo por pouco escapado da
morte quase inevitável. Frequentemente citam os seus médicos
como tendo-lhes assegurado que eles teriam morrido se não emagrecessem. Estes lugares-comuns sugerem o grau em que os gordos, assim como os queer, são vistos como aqueles que rompem a
lógica temporal da História. Eles são vistos pela nossa cultura
como recusando-se a colocar o passado como secundário em relação ao presente e, o presente como secundário em relação ao futuro. Os gordos são a própria história – isto é, eles são o passado
que deve ser dispensado, à medida que avançamos em direção ao
nosso aparentemente inevitável progresso no futuro.
Nós podemos responder a essa realidade cultural de muitas
maneiras. Alguns podem insistir, como o movimento Health at
Every Size3, que o gordo pode ser saudável. Outros talvez possam
querer participar num projeto cultural mais amplo, que queeriza
a lógica temporal linear da História. Tal história dos gordos cul3

N.T.: Saúde em Todos os Tamanhos – ação promovida, nos EUA, pela Association
for Size Diversity and Health (ASDAH) que, entre outras coisas, promove uma abordagem holística da saúde. Uma proposta que rejeita o uso do peso, tamanho ou
IMC (Índice de Massa Corporal) como marcadores da saúde e também combate a
máxima de que o peso é uma escolha.
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tivaria uma relação muito diferente com o passado, uma relação
na qual este não se considera ser um mero “antes”, que se supõe
superado e acabado. Só um compromisso criativo com o passado
permite manter-nos nos nossos compromissos emocionais e políticos do presente. A historiadora queer Carla Freccero começa o
seu livro insistindo que não seguirá a “lógica presumida de causa
e efeito, antecipação e resultado”, ou a “lógica presumida da ‘completude’ do passado” (Freccero, 2006, p. 5). Em vez disso, o seu
projeto abrange um tempo queer que desafia a lógica temporal da
História sequencial moderna. Como ela explica, “o tempo queer é
assombrado pela persistência do afeto e o imperativo ético no e
ao longo do tempo” (Freccero, 2006, p. 5). A sua história representa um respeito pelo passado, que o imperativo da História linear negaria. Ao fazê-lo, utiliza o passado para apoiar as pessoas
no presente. Uma escritora de histórias imaginativas não verá o
passado como acabado, nem tão pouco o verá como algo que deve
ser tornado servil a um futuro que nunca se vem (trocadilho intencional)4. Em vez disso, ela verá como as histórias se podem articular com o passado para remodelar o nosso presente de
maneiras mais positivas para pessoas gordas e queer.
O livro Taking Up Space oferece-nos um exemplo útil sobre a
forma como devemos brincar com o tempo (Thomas & Wilkerson,
2005). Este livro – importa referir que é um pastiche, em parte
livro de autoajuda, em parte livro de memórias, em parte análise
cultural – começa com um exorcismo da História moderna e reguladora. Thomas escreve desafiando uma lógica temporal que relegaria o seu corpo a um “antes”, que está fechado e acabado.
Enquanto Thomas conta a história da sua vida, ela cuidadosamente evita reforçar a lógica moderna da temporalidade, que é
usada para remetê-la ao silêncio. Fá-lo de forma significativa num
poema que queeriza a relação temporal direta do “antes” com o
“depois”. Eu digo de forma significativa porque isso sugere o grau
em que precisamos de usar a nossa imaginação para criar uma
história bastante diferente. Na nossa cultura, Thomas reconhece,
“Apenas os depois podem contar este conto / E eu sou uma antes /
Porque ocupo espaço” (Thomas & Wilkerson, 2005, p. 30). Ela de4

N.T.: A autora faz um trocadilho com a palavra comes, que pode significar vir, mas
foneticamente remete à gíria usada para o processo de atingir o orgasmo.
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safia essa lógica no ato simples, mas corajoso, de falar e, mais especificamente, a partir do lugar de uma “anterior”. Ela é, em alguns sentidos, o que a nossa cultura diz não se poder ser: uma
“anterior” falando de forma poderosa e desafiante para o presente.
Só por falar da sua posição como uma “antes”, ela transforma o
presente. Afinal, ela está a desafiar a lógica temporal que diz que
o passado deve sempre permanecer no antes em face de um “depois” ou, de um futuro que todos nós devemos desejar. Como Thomas proclama, “O espaço que um corpo ocupa / nada tem a ver com
o conhecimento que o corpo tem a oferecer / Os anteriores podem
contar este conto / E eu sou uma anterior” (p. 31). Apenas alguém
que tenha sido insistentemente transformado em um “anterior”
poderia contar o conto que ela está prestes a narrar.
Thomas queeriza esta forma moderna do próprio tempo. Fá-lo,
em particular, nas suas expressões entre parêntesis, como se quisesse dizer que o que importa é o que se passa nos interstícios da
modernidade. Ela emprega vários antes e depois, o que sugere
que as nossas vidas incluem vários antes e depois, que nunca
podem formar uma linha clara de causa e efeito. A sua própria
existência desmente esta lógica temporal porque ela é, da perspetiva da lógica temporal moderna, um “antes” numa cultura que
insiste que “apenas os depois podem contar este conto”. Ao falar,
ela queeriza a lógica que a silenciaria:

(Não importa que eu tenha sido uma depois
E uma antes
E outra depois
E outra antes
E uma durante.) (p. 30)
A lógica temporal linear, considera Thomas, está simplesmente errada. Isso reduziria a sua vida a uma realidade normativa e opressivamente restritiva. A sua vida, diz, é composta de
múltiplos antes e depois que são, por si próprios, mais complexos
do que muitos poderiam imaginar.
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No parêntesis seguinte, Thomas queeriza ainda mais poderosamente esta lógica temporal ao oferecer-nos um modelo de poder
que uma história lúdica pode ter ao descobrir relações alternativas com o passado. Não só a minha vida consiste simultaneamente em vários antes e depois que abrangem eventos “reais”,
mas também consiste em vários antes e depois que abrangem
tudo o que se possa imaginar. A nossa imaginação, ao moldar as
nossas vidas, nunca pode ser confinada a uma linha reta e singular. Experimentamos sempre múltiplos antes e depois, simultaneamente, porque podemos sempre imaginar outros passados e
presentes. Thomas escreve, então,

(Não importa que seja depois da minha formatura
E antes de eu ver a Antártida
E depois que aprendi a amar a mim mesma
E antes de fazer o meu primeiro passeio de balão,
E durante a minha aventura chamada viver.) (p. 31)
A imaginação cria múltiplos tempos e, ao fazê-lo, oferece múltiplas relações queer entre o suposto passado e o presente. Nem
o presente, nem o passado, podem ser singulares ou apenas um
“antes” ou um “depois”, porque continuamos a forjar novas relações entre o passado e o presente. As nossas histórias de pessoas
gordas precisam de ocupar tempos que vão além ou através do
tempo linear de causa e efeito, que atualmente é usado para nos
oprimir.
Para oferecer um exemplo dessa história criativa, quero abordar agora Ben Jonson (Herford, Simpson, & Simpson, 1925), um
famoso poeta e dramaturgo do início do século XVII. Da perspetiva da História, Jonson é um “antes” que pouco ou nada tem para
nos ensinar. Uma história da gordura cultivaria uma relação
muito diferente com este “antes”. Nas suas provocações, Jonson
fala diretamente connosco sobre formas que podem ajudar a
apoiar a comunidade gorda.
Na sua própria época, Ben Jonson foi ridicularizado por alguns por ser gordo, o que na época estava apenas a começar a ser
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entendido em termos moralistas. Ser gordo era, para a elite dominante, ser perverso, vulgar e iletrado. Um poema satírico, seu
contemporâneo, desdenha de Jonson como um “homem grande e
gordo que falava em rima”, sustentando assim que ele não era o
homem erudito de cuja reputação amplamente se ouvia falar
(Herford et al., 1925, vol. 11: p. 288, atualizado5). Outro poema
foi ainda mais cruel, como quando um escritor imaginou Jonson
a ser enforcado “por trás, como um javali asqueroso” (11: pp. 411-12,
atualizado). Eu poderia falar mais sobre a sensibilidade moralizada aqui, mas, para os nossos propósitos, devemos observar que
a sua gordura o faz ser visto como um porco morto, uma carne
“pendurada” num gancho enfiado no seu ânus. Jonson é importante para os estudos de pessoas gordas precisamente porque enfrentou esses preconceitos que começavam a surgir naquela época.
Jonson não pede que ignoremos a sua corpulência, mas ao
invés disso, exige que a reconceptualizemos em termos mais positivos. Ao mesmo tempo que faz isto, ele também fala de maneira
poderosa para nós, na modernidade tardia. Na verdade, ele opõese a um discurso desumanizador que é, no mínimo, mais opressor
para o leitor de hoje do que para aquele do início da modernidade.
Na sua poesia tardia, compilada no volume Underwood (1640) publicado postumamente, Jonson escreve sem problemas sobre a
sua corpulência. Jonson diz-nos com franqueza que tem um “rosto
rochoso”, uma “barriga de montanha”, e até mesmo detalhes
como, ele “dificilmente se aproxima / De seus amigos, a não ser
para partir cadeiras, ou para rachar uma carruagem” (Jonson &
Donaldson, 1975, Und. 9.17, 56.9–10). Pioneiro a descrever a sua
corpulência em termos de “peso”, Jonson entende que essa figura
numérica é usada para desumanizar o gordo. Para o desânimo de
muitos estudiosos, Jonson confessa ironicamente que o “seu peso
é de vinte stone menos dois pounds”, ou que ele pesa “vinte stone;
dos quais faltam dois pounds”6 (Und. 56.11, 54.12). Como devemos receber tais supostas confissões?
5

N.T.: A autora optou por atualizar na citação a grafia das palavras para o inglês
atualmente em uso.

6

N.T.: Vinte stone equivale a cerca de 127 kg, dois pounds são cerca de 907g.
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Chegamos a um exemplo de como as histórias de pessoas gordas devem cultivar um envolvimento mais lúdico com o passado.
Em particular, devemos ver como as pessoas que são desafiadoramente gordas falam diretamente ao presente de formas que nos
podem apoiar. Nós, afinal, temos maior necessidade de questionar
os números que parecem proliferar diariamente na cultura da modernidade tardia ocidental. Para nós, mais do que para as pessoas
do início da modernidade, essas estatísticas vitais passaram a ser
o que um estudioso chama de “enumerações condenatórias”, supostamente dizendo algo essencial sobre nós (Van den Berg, 1987,
p. 31). Nós, afinal de contas, somos chamados a apresentar estes
números quase diariamente, sempre que somos obrigados a informar a nossa idade, altura e peso a este ou aquele órgão do governo.
Cada vez mais, nos Estados Unidos, somos medidos, o nosso peso
é registado, o nosso índice de massa corporal é calculado pelos nossos médicos, que comunicam esses números para os nossos seguros
de saúde, e cada vez mais para as nossas escolas públicas, que
podem até mandá-los para casa em boletins de saúde. Nós, mais
do que Jonson, entendemos como alguns números podem ser prejudiciais, especialmente se já fomos rejeitados pelo seguro saúde
porque estávamos acima de um número mágico.
Jonson só pode falar connosco diretamente se respeitarmos o
passado e acreditarmos que ele tem algo a dizer-nos. Nós não podemos, como muitos teóricos fizeram, simplesmente impor esses
números às nossas construções do presente. O próprio compromisso construcionista de Jonson foi amplamente ignorado e subestimado porque os teóricos queriam ignorar a sua corpulência
ou vê-la por meio de construções modernas e patologizadas como
a “obesidade”. Através deste constructo, uma série de críticas psicobiográficas diagnosticam Jonson e presumem que ele tem uma
“personalidade obesa”. Esta conceção psicológica patologizada
pressupõe que a pessoa gorda é a imatura. Nós sabemos, pela sua
gordura, que Jonson não se tornou um adulto totalmente maduro;
ele é, afinal, vítima de um apetite insaciável associado a uma fase
oral infantil. Como Joseph Loewenstein diagnostica, “[p]ode ser
que para Jonson, como para muitas pessoas, comer seja uma defesa do ego, uma tentativa de proteger um ser fugitivo dentro de
um baluarte de carne” (Loewenstein, 1986, p. 510). Ao impor tal
33

ELENA LEVY-NAVARRO

construção patologizada a Jonson, o nosso passado apenas confirma o nosso presente, assim como serve para legitimar aquelas
formas opressivas de ser, que fazem com que certas identidades
não-normativas sejam um “antes” demasiado-perigoso. Os teóricos citam o peso dele repetidamente como prova de que ele é um
“antes” perigoso, preso num estágio imaturo de desenvolvimento
que todos devemos deixar para trás.
Uma história da gordura precisa queerizar essa relação temporal moderna entre o passado e o presente, permitindo que o passado
fale com o presente. Eu já sugeri que Jonson fala diretamente connosco ao antecipar muitos dos tipos de gordofobia que nos oprimem
ainda mais fortemente nesta sociedade burocrática da modernidade
tardia. Só posso sugerir aqui algumas das maneiras como ele o faz.
Para dar apenas um exemplo, eu insistiria que Jonson usa a sua
poesia tardia para nos oferecer uma maneira mais humanizada de
entender o “peso”. Nos dois poemas que ele escreve ao seu amigo
Sir Arthur Squib, o caixa, o tesoureiro do rei, ele exorta-o a entender
“pesado” num sentido totalmente diferente do que se encontrava
em desenvolvimento na modernidade. O peso de Jonson não tem
nada a ver com o número na balança; ele pesa o quanto os seus amigos o amam. Justamente por isso, ele exorta o seu amigo e leitor a
“pesá-lo”, não olhando para o seu mero peso morto, quantificado
pela balança, mas apreciando a sua poderosa presença viva. Como
ele aconselha, “Primeiro pese um amigo, depois toque e experimente-o também” (Jonson & Donaldson, 1975, 45: l.16). Esta estrofe, e os poemas em geral, sugerem que um “peso” mais
humanizado vem do envolvimento ativo dele com um amigo. O peso
será entendido e apreciado num sentido totalmente diferente,
quando visto de uma forma mais comprometida e humana.
Jonson oferece-nos um modelo de como uma história dos gordos pode usar o passado para ajudar a falar sobre a situação difícil
do presente. Ou seja, o passado pode ser usado para mudar o presente, aí onde compreendemos os nossos corpos gordos fora dos
termos ditados pelas categorias desumanizantes, objetivas e patologizadas como a “obesidade”. O passado ajuda-nos a reinterpretar a nossa gordura de maneiras transformadoras. Nós só
ficaremos presos num presente demasiado opressivo se impuser34
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mos a nós mesmos a lógica temporal moderna, em que o passado
supostamente acabou e em que a justiça e a alegria só podem ser
alcançadas nalgum futuro utópico. Haverá justiça e alegria suficientes agora, se usarmos a nossa imaginação para escrever histórias que se movem para além da lógica convencional do tempo.
Podemos estabelecer relacionamentos ao longo do tempo com figuras como o gordo Jonson e, ao fazer isso, criamos comunidades
baseadas numa imaginação tão grande e gorda quanto a de qualquer corpo. Com isto, criamos comunidades que nos podem apoiar
– comunidades que não são apenas gordo-positivas, mas também
criativamente queer.
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Nós, Negras, sempre fomos queer1
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Ortega Arjonilla, Esther (Mayoko). (2019). Las Negras Siempre Fuimos
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Atlântico Negro
De idas e vindas, de tráfico e trata2,
de cantos e danças de ida,
de danças e ritmos de volta,
Atlântico Negro.
Cayuco3 de espíritos e pássaros brancos,
bailam, bailam, bailam.
Nomear para aliviar a dor e voltar a rir.
Mayoko, nomear para sobreviver.
Esther (Mayoko) Ortega, 2018.
1

Traduzido do espanhol por Geanine Vargas Escobar (geanine.escobar@ua.pt), Doutoranda do Programa Doutoral em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro e
do Minho. Bolseira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Ministério da Educação (CAPES – MEC) do Brasil – Programa de Doutorado
Pleno no Exterior (Proc. nº2345/15-3), investigadora e membro do Grupo de Estudos
de Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
(CLLC) da Universidade de Aveiro.

2

N.T.: “Trata de personas” é a ação de capturar, transportar, raptar, entre outras
formas de coagir pessoas em situação de vulnerabilidade com fins de exploração.
“Trata” inclui a exploração sexual, o trabalho forçado, a escravatura ou práticas
análogas à escravatura.

3

N.T.: "Cayuco" designa uma embarcação precária de madeira ou fibra de vidro, utilizada quase sempre para o transporte de imigrantes africanos para a Europa.
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No passado mês de junho de 2019, coincidindo com os cinquenta anos da revolta de Stonewall, a minha querida irmã Iki
Yos, uma feminista negra e trans que adoro e admiro, fez-me uma
entrevista na qual me perguntou como tinha sido crescer enquanto mulher negra e lésbica em Espanha. Alguns dias depois,
vi a minha entrevista publicada juntamente com as de outras pessoas negras, dissidentes sexuais. Éramos muitas! E eram muito
mais as que, por diferentes motivos, não tinham surgido neste
conjunto visível e acessível na revista negrxs.com. Entre todas as
entrevistas, breves, em formato millennial, senti algo muito especial ao ler a de Cari McCay. Logo sonhei. Sonhei que segurava
a sua mão e caminhávamos juntas, conversávamos; poderia reconhecer quase todas as suas palavras, as suas sensações. E não
crescemos juntas, nem fomos adolescentes negras bolleras4 nos mesmos tempos e espaços, mas, foda-se, éramos a mesma. Cari e eu conhecemo-nos há pouquíssimo tempo, mas sim, entendemo-nos,
entendemos que as experiências de duas bolleras negras no estado espanhol são muito semelhantes. E estamos de acordo também sobre o que devemos falar e nomear para sobreviver, para
passar o testemunho às novas gerações de negr+s dissidentes do
sexo-genéric+s no estado espanhol. Eu acredito que estamos a
fazer o nosso trabalho, os ensinamentos de Audre [Lorde] estão
presentes em nós e naquelas que virão.
Para falar sobre negritude e dissidência sexual no estado, no
Reino de Espanha, necessitamos de fazer uma série de exercícios.
Uns exercícios que passam, em primeiro lugar, por deslocar o que
todas esperam de um relato. Num tropo necessário, temos de voltar atrás, muito atrás, no tempo, para compreender como foi construída esta ficção de estado-nação em que vivemos atualmente.
Outro ingrediente desta receita é o de se imaginar outras narrativas da nossa genealogia que sejam capazes de dar conta das raízes da nossa dissidência e, ao mesmo tempo, que nos levem a
perguntar o porquê e o como. Numa genealogia negra, os espaços
e os tempos não são lineares, como não o é a história da diáspora
afrodescendente que emerge em lugares inesperados e a milhares
4

N.T.: “Bollera” é uma expressão utilizada em Espanha para insultar mulheres lésbicas. Este termo depreciativo foi ressignificado por diversos coletivos como forma
de luta e resistência. Optou-se por utilizar o termo original.
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de quilómetros separada por esse Atlântico Negro. Escrevo este
texto em cenas que se cortam, mas que se entrelaçam em significados ocultos para aquelas que não sabem ver, que não conseguem ler as nossas almas ancestrais dissidentes.

Primeira Cena. As “políticas da desmemória” branca
do Reino de Espanha
Mas, o que tenho eu que ver com a supremacia branca?
Num congresso em que participei recentemente em Lisboa,
Afroeuropeans 2019, uma mulher branca espanhola que interpelei (em privado) pela sua atitude supremacista e arrogante perante um auditório cheio de pessoas negras, as quais ela convidou
a sair se não quisessem ouvir o que ela tinha a dizer, respondeu-me
com esta frase.
Na sua compilação Race and Epistemologies of Ignorance (2007),
as editoras Shannon Sullivan e Nancy Tuana apresentam-nos à tradição do pensamento desenvolvido sobre a ignorância. A ignorância tem sido tradicionalmente pensada como uma mera omissão
na produção de conhecimento e, portanto, um erro facilmente retificável. No entanto, se assumirmos que a ignorância não é mera
ignorância, mas que tem sido sistematicamente produzida em
oposição à produção de conhecimento, podemos entender precisamente como e porquê ela foi produzida, em que circunstâncias foi
mantida e, eu diria, as maneiras pelas quais ela se (re)atualizou
para reproduzir um papel fundamental na nossa maneira de conhecer. Quando situamos esta produção sistemática de ignorância
em relação à “raça”, somos capazes de compreender este facto que
tantas vezes nos deixa perplexos, o da ignorância absoluta dos
mecanismos e práticas racistas por parte da branquitude.
Fundamental para pensar a “epistemologia da ignorância” em
relação ao conceito de “raça” é o trabalho do filósofo afro-jamaicano Charles W. Mills, que desenvolve uma análise pormenorizada da génese do racismo como um processo de divisão racial da
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humanidade e opera como um processo ativo de subordinação,
mas também como um processo de resistência (Mills, 1997).
Quero focar a atenção no conceito de “ignorância branca”
(2007) que Mills explica e que me parece ser uma ferramenta
muito útil para pensar sobre algumas formas concretas que desenvolve esta epistemologia da ignorância. A “ignorância branca”
é esse processo complexo pelo qual a branquitude (embora não
apenas ela) é incapaz de visualizar o próprio sistema sobre o qual
assenta, é incapaz de ver e assumir a sua posição de privilégio,
bem como de reconhecer as experiências daqueles que se tornaram sujeitos subalternos. Mas, além disso, esta ignorância branca
funciona de forma perversa, produzindo uma espécie de “amnésia
coletiva” na forma de olhar para o passado, tanto no que respeita
a apagar a atrocidade que a supremacia branca significa e significou, quanto a invisibilizar as conquistas e resistências exercidas
pelas comunidades racializadas. Assim, a ignorância branca tem
um profundo impacto na configuração dos processos de memória
tanto individual como coletiva (Sullivan & Tuana, 2007).
No Reino de Espanha, esta “amnésia coletiva” adquire uma
forma específica: a desmemória histórica do Estado espanhol em
relação à sua responsabilidade no sistema colonial e esclavagista,
mas também a negação discursiva da operação de homogeneização e da “higiene racial” que se produziu na península a partir de
1492. Essa operação de branqueamento promove, por um lado, a
expulsão progressiva de diferentes populações, judia e muçulmana, que habitavam a península; por outro, promove a tentativa
de extermínio da população cigana, cujo ponto culminante ocorre
com a Gran Redada de 1749. O apagamento sistemático dos corpos negros/afrodescendentes do território peninsular também
marca, da mesma maneira, o que o filósofo camaronês Achille
Mbembe denominou de necropolítica, o regime pelo qual os estados modernos determinaram quem deveria morrer e quem tinha
a possibilidade de viver (Mbembe, 2011). Este apagamento, além
disso, incide na produção da ignorância para negar o envolvimento do Reino de Espanha no comércio de pessoas africanas, no
seu sequestro e escravização.
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Segunda Cena. Céspedes e as biomitografias situadas
Eleno de Céspedes era um corpo negr+ resistente à norma cisheterosexual; por isso foi julgado e condenado pela Inquisição.
Como dar conta das nossas histórias quando nos foi negado o
nome, a memória, o corpo no território ou no arquivo? Como dar
conta das nossas histórias quando a própria humanidade nos foi
negada?
A negritude na diáspora teve de procurar insistentemente formas imaginativas de narrar. Manter as nossas histórias vivas
através das gerações tem sido uma prática de resistência e também de imaginação em relação ao passado e futuros possíveis.
Estas formas narrativas da afro-diáspora têm sido especialmente reivindicadas e praticadas por aqueles que, para muitas,
têm sido referências na articulação de um pensamento negro
sexo-genérico dissidente e feminista. Estou a pensar em Zami
(1982), de Audre Lorde, que a própria autora define como uma
biomitografia, um relato biográfico no qual a realidade ancestral
toma corpo; a biografia, um género profundamente branco e individualista, transforma-se num relato que incorpora os contos, visões, histórias das nossas ancestrais vividas também na primeira
pessoa. Também penso na forma de contar da diretora de cinema
negra e lésbica Cheryl Dunye, em The Watermelon Woman (1996);
pergunta-se naquele filme, realizado como um falso documentário, sobre a história de uma atriz negra dos anos trinta nos Estados Unidos que aparece recorrentemente em vários filmes, mas
sobre a qual ninguém parece ter qualquer informação. A sua história parece invisível porque ela é uma mulher lésbica e negra
num relacionamento com uma diretora de cinema branca. Como
a própria Dunye, diretora e atriz protagonista deste filme, afirma:
“The Watermelon Woman é uma ficção. Às vezes, temos que inventar a nossa própria história”. Estes formatos, recriados a partir das negritudes, tratam de dar conta de realidades que, não
apenas, não foram contadas, mas que foram sistematicamente invisibilizadas, narradas a partir de lugares que nos convertem em
invisíveis.
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A história de Eleno de Céspedes foi contada como a da primeira mulher cirurgiã a ser conhecida na história da Espanha ou
também como o primeiro transexual da história da Espanha. Conhecemos a história de Céspedes5 fundamentalmente através dos
documentos que se conservaram do processo inquisitorial ao qual
foi submetido.
Sabemos que ele nasceu em Alhama de Granada por volta de
1545, sabemos que foi designado como mulher no nascimento e
que herdou da sua mãe a condição de escravo. Sabemos também
que era mourisco e que a sua mãe era escrava de Benito de Medina, esclavagista e pai biológico de Céspedes. Conta-se que o
nome Elena de Céspedes foi-lhe dado aos oito anos de idade,
quando a liberdade lhe foi outorgada e como homenagem póstuma
à esposa do seu escravizador. Posteriormente, casa-se com um
homem e tem um filho. Desempenhou vários ofícios, como a alfaiataria, e depois alistou-se nas tropas de Filipe II para lutar na
Guerra das Alpujarras contra a revolta dos mouriscos. É nesta
época que parece “adotar hábitos masculinos”; posteriormente,
mudou-se para Madrid (para a Corte) e aprendeu o ofício de cirurgião. Já em Madrid, casou-se com María del Caño e, aparentemente, a denúncia deste casamento é que o leva ao processo
inquisitorial pelo qual é condenado. Duzentas chicotadas em espaço público, exílio e trabalho forçado num hospital durante dez
anos. Nas suas alegações perante o tribunal da Inquisição, Céspedes diz que adotou o comportamento masculino porque os seus
genitais se desenvolveram nesse sentido.
Gosto de pensar em Céspedes como a primeira pessoa, de uma
genealogia que se inicia no Reino de Espanha, a resistir e a contestar o imperativo cisheteronormativo colonial. Uma pessoa de
origem mourisca, afrodescendente, que transborda tanto os imaginários da sua época quanto os atuais em termos raciais, sexuais
e de género; por isso é condenado, ao contrário de outros exemplos
5

Para um conhecimento mais aprofundado sobre Céspedes, ver: http://dbe.rah.es/biografias/134205/elena-y-eleno-de-cespedes e os trabalhos publicados de: E. Maganto
Pavón. (2007). El proceso inquisitorial contra Elena o Eleno de Céspedes (15871588). Bibliografía de una cirujana transexual del siglo XVI. Madrid: Método Gráfico. Ver também: I. Ruiz Rodríguez, A. Hernández Delgado. (2017). Elena o Eleno
de Céspedes. Un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, en la España de Felipe
II. Madrid: Dykinson, 2017.
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contemporâneos em que a dissidência sexo-genérica é permitida
sob uma bula papal, como no caso de Erauso, proveniente da família de “velhos cristãos” e pertencente a outra “classe social”.
Céspedes deveria ser para os dissidentes sexuais racializados do
Estado espanhol um símbolo de resistência, no entanto, a sua história é quase desconhecida para a imensa maioria e, desde já,
nunca lida numa sob a perspetiva racial.
Mais uma vez, uma boa prática começa por perguntar o que se
quer ocultar por trás dessa produção sistemática de ignorância e
da solidificação de uma narrativa na qual a heterossexualidade se
situa no centro do projeto colonial. O Reino de Espanha tem marcado historicamente a heterossexualidade como um projeto civilizatório colonial, tanto na colonização externa quanto interna
(peninsular). Assim, é preciso fazer uma série de exercícios que denominei como genealogias de resistência no âmbito da sexualidade.
Estes exercícios de resistência não marcam linhas de continuidade
no tempo, no entanto, aparecem como práticas que descentralizam
potentemente esta cisheterossexualidade obrigatória e colonial.

Terceira Cena. Afrografias: o queer é negro (e pardo)
O Afro é a nossa ontologia, outorga-nos a nossa política.
Nunca me defini como queer, no entanto, perante as minhas
irmãs negras e racializadas no estado espanhol, passei a ser uma
espécie de “defensora do queer”. Eu acredito que a minha busca
está em encontrar a nossa própria voz como pessoas afrodescendentes e negras dissidentes sexuais no estado espanhol. Uma voz
que se vê enriquecida, alimentada constantemente pela afro-diáspora e pelo pensamento a partir da negritude.
Um pensamento que não fala a partir da certeza do conhecimento científico, mas que balbucia a partir das margens. As margens e as fronteiras são os lugares onde sempre nos temos
encontrado e reconhecido. Acredito que, a partir dessas margens,
temos de ocupar lugares que são nossos, que historicamente foram
nossos e dos quais fomos desapropriados.
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Estamos no quinquagésimo aniversário da revolta de Stonewall, que marca, na lógica ocidental do progresso, o ponto de partida das reivindicações LGBT, das reivindicações queer. Porque,
sim, deve dizer-se que a reivindicação queer tem-se feito também
para exigir outro espaço não tão relacionado com o LGBT ou o cisgay. E, no entanto, se olharmos para o panorama de sexualidades
diversas e do próprio termo queer e a sua receção no Estado espanhol, entendemos que a partir da negritude, a partir das posições e coligações de dissidentes sexuais racializados, o queer foi
domesticado e branqueado. O queer, o de rua, neste momento, a
50 anos de Stonewall, converteu-se, no contexto espanhol, num
termo que se refere à respeitabilidade da academia branca. O
queer não ameaça, o queer não desafia, o queer é Judith Butler. E
não é assim, não pode ser assim.
Creio que é importante lutar pelos significados a partir das
nossas negritudes. Lutar pelos significados é lutar pela narrativa
que se impõe. Nesse sentido, entendo que houve a tentativa de
retirar ao queer precisamente a sua negritude, houve a tentativa
de fazer um exercício de “branqueamento” do termo e é por isso
mesmo que eu reivindico o queer como algo profundamente negro.
Nós, pessoas negras, que sempre fomos consideradas como “esquisitas” e “estranhas”, temos significado constantemente a “alteridade”. São sentidos que têm o termo queer, além de ser o
insulto em inglês relacionado com a sexualidade dissidente.
Então, nós, negr+s, sempre fomos queer. Reivindico, reivindicamos, a negritude do queer, a racialidade impregnada nos cascos
de garrafas partidas na noite da revolta; nos corpos inclassificáveis de Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, pessoas trans racializadas, negras, que estavam na origem da revolta.
No entanto, o projeto civilizatório colonial sexual, que, na sua
origem e durante séculos, tem sido um projeto cisheterossexual,
transformou-se no início do século XXI num projeto no qual a narrativa ocidental, avançada e situada no âmbito dos direitos humanos, é assumida como a narrativa dos direitos humanos da
população LGBT. Nesse sentido, o estado espanhol, o Reino de Espanha, é um lugar paradigmático desta mudança.
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No ano de 2005 foi aprovada a lei do casamento entre pessoas
do mesmo sexo, que tem sido lida como a expressão máxima no
âmbito dos direitos sexuais. Esta data significa, para mim, o início
de um novo projeto no Reino de Espanha. Significa a consolidação
do “homonacionalismo” (Puar, 2007) no Estado espanhol. Toda
uma nova narrativa de sucesso, na qual a “nação” espanhola se
sente na vanguarda europeia dos direitos humanos. Nós, negras,
sabemos o que isso implica: quando o Reino de Espanha olha para
a Europa, fá-lo tentando livrar-se de qualquer resquício de impureza racial.
Neste contexto, em 2005, escrevi, pela primeira vez, sobre a
vida na fronteira, que diria Anzaldúa (1987), uma fronteira como
um lugar onde vivíamos, aquelas que eram negras, bolleras, feministas no estado espanhol. Escrevi num livro intitulado El eje
del mal es heterosexual. Figuraciones, movimentos y prácticas feministas queer (2005). Nele, o meu artigo “Reflexiones sobre la
negritud y el lesbianismo” (Ortega Arjonilla, 2005) tentava pensar, situada e profundamente, o que significava para mim ser
uma mulher, negra, lésbica e feminista nesse contexto da crescente normatização e normalização do LGBT e da domesticação
do queer.
No ano passado, voltei a ler, a abraçar, a amar este texto e a
escrever sobre como essa experiência tem transitado, andado,
crescido comigo nestes anos. Voltei a escrever sobre negritude e
lesbianismo, agora a partir do meu corpo de negra bollera em coalizão com outros corpos da dissidência sexual racializada (Ortega
Arjonilla, 2019) e no contexto de um livro coletivo que falava de
diferentes perspetivas e arestas identitárias de mulheres afrodescendentes e negras no estado.
Tanto nas minhas reflexões de 2005 quanto nas mais recentes, penso como é esse “viver na fronteira” no Reino de Espanha.
E sinto que não é fácil. As fronteiras são lugares de morte, de
morte física, social e simbólica, de necropolítica. Transitar e habitar estes lugares é um exercício constante de resistência. Resistência ao interior das nossas comunidades e resistência à
ignorância da branquitude.
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O Afro é a nossa ontologia; isto é ameaçador para uma parte
da nossa comunidade que não consegue reconhecer a negritude
radical de uma proposta corporal anticolonial. O Afro é a nossa
ontologia, outorga-nos a nossa política; uma política corporal
sexo-género dissidente e categoricamente negra que se afirma a
partir da diferença inseparável das nossas corporalidades marcadas pela “raça”, essa categoria que nós não inventamos, mas
cujos efeitos marcam os nossos corpos desde o momento da sua
invenção. A raça, essa “categoria científica” inventada a partir do
racismo da supremacia branca. O nosso corpo político, esse lugar
a que a branquitude homonormativa tenta fazer-nos renunciar.
Esta é, na minha opinião, a revolta que está a chegar e que
desfruta do espírito de Stonewall. Nós, negras, nós, afrodescendentes, nós, racializadas aqui no Reino de Espanha, em 2019, declaramos que aqui estivemos, aqui estávamos, estamos e
estaremos com as nossas ancestrais e as nossas genealogias que
resistem e contestam a supremacia homonormativa do gay
branco, mas também as políticas cúmplices da branquitude queer
que apagou (de novo) a memória dos corpos que resistiram a partir dos espaços dissidentes. Se os corpos que moldaram a revolta
queer no Estado não são lidos numa perspetiva racializada e migrante, então o queer só se refere novamente à branquitude. É
preciso olhar de outra forma para as histórias que foram contadas
e nós temos de contar as histórias que ainda não foram contadas.
Nós reivindicamos o presente e o futuro de uma genealogia
negra, sexo-género dissidente que aparece e desaparece em diferentes temporalidades, trânsitos e latitudes desse Atlântico
Negro. Somos Céspedes, somos Sylvia Rivera, somos Marsha P.
Johnson; herdeiras de Lorde, Anzaldúa, de Cheryl Dunye ou de
Zanele Muholi.
Eu não entendia que nós, negras, sempre fomos queer até
partilhar espaços de afro-afetividade com irmãs dissidentes sexuais. Aí compreendi. Sou negra, sou queer. Mayoko entendeu e
abraçou-se a Anzaldúa antes de Butler.
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Resumo: São muitos os desafios com que se confrontam os professores da escola
pública que são lésbicas, gays, bissexuais, queer e transsexuais, ou aqueles que
são vistos como tal, ou ainda que desejam ser abertos sobre as suas orientações
sexuais ou identidades ou expressão de género. Professores que não se conformam com as normas de género ou de orientação sexual são atualmente, e histo1
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ricamente foram, alvo de perseguição, mitos urbanos e histeria geral – o que faz
parte de esforços mais amplos para normalizar a heterossexualidade e a cisgeneridade, através do desenvolvimento de um “arquétipo” distinto, relacionado
com aquilo que os professores deveriam ser. Examinamos o respetivo contexto
histórico e legal no que diz respeito ao género e à sexualidade nas escolas para
depois apresentarmos sugestões sobre como reparar os impactos persistentes
da normatividade de género e da heteronormatividade.
Palavras-chave: Professores; Género; Orientação sexual; Heterossexismo; LGBT

Os professores nos Estados Unidos, historicamente, têm sido
alvo de uma expetativa mais alta de conformidade com as normas
sociais do que o cidadão comum (DeMitchell, Eckes, & Fossey,
2009; Grumet, 1988; Hoffman, 2003). Quer se de trate de um comportamento, aparência, ou orientação, qualquer desvio das normas aceites tem sido frequentemente recebido com consequências
negativas, que variam desde repreensões verbais à perda de emprego. Em termos jurídicos, esta expetativa de conformidade é conhecida como exemplar e tem sido usada para justificar muitas
ações disciplinares e demissões de professores e professoras que
se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e
queer (LGBTQ) (DeMitchell et al., 2009).
Por exemplo, num caso de 1969 na Califórnia, o Sr. Morrison,
um professor do ensino secundário, foi demitido quando um colega revelou ao diretor que o Sr. Morrison se envolvera em condutas íntimas com pessoas do mesmo sexo. As qualificações do Sr.
Morrison para o ensino foram revogadas, com base em “inadequação moral” (Morrison, 1969). Quase 30 anos depois, em 1997, um
grupo de pais em Utah fez pressão para que a licença de ensino
de uma professora chamada Sra. Weaver fosse revogada. A Sra.
Weaver era professora de psicologia e uma treinadora de vólei
premiada, mas os pais alegaram que ela violava as leis sobre a
sodomia e que, enquanto professora lésbica assumida, não poderia ser um modelo positivo (Florio, 1997). Estes e outros casos são
produto de uma adesão implícita a um protótipo de professor arquétipo, moldado através da feminização do ensino e da ideologia
patriarcal e heterossexista na qual está inserido.
Neste ensaio exploramos a história, a evolução e as consequências deste protótipo e como ele tem sido usado para perpetuar o se50
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xismo e o heterossexismo nos Estados Unidos, prestando uma atenção particular ao seu impacto junto dos professores LGBTQ. Reconhecemos que, apesar de um corpo de estudos emergente abordar
as experiências de professores LGBTQ (veja-se, por exemplo, DeJean, 2004; Gorski, Davis, & Reiter, 2013), a maior parte da investigação sobre homofobia e heterossexismo em contexto educativo
foca-se na experiência do estudante. Além disso, o heterossexismo
e a opressão de género impostos aos professores, e codificados, quer
de forma explícita nas políticas escolares, ou mais implicitamente
na cultura escolar, têm um impacto que se estende para além dos
professores e atinge os alunos não-conformes. Trata-se, essencialmente, de uma camada adicional de heteronormatividade, ou da
normalização da heterossexualidade e da demonização de qualquer
outra orientação ou identidade sexual.
Começamos por apresentar uma história “generificada” do ensino, que é a raíz a partir da qual emergiu a noção prototípica de
“professor”, feminizada e heteronormativa. Prosseguimos depois
para uma revisão da jurisprudência do arquétipo feminizado e heteronormativo e analisaremos o seu impacto nos professores
LGBTQ. Nessa revisão, abordamos os efeitos sobre os professores,
assim como preocupações mais gerais sobre o clima escolar que
afeta tanto os professores LGBTQ quanto os estudantes LGBTQ,
porque as políticas e as práticas escolares mais amplas, mesmo que
não tenham os professores como alvo explícito, podem enviar uma
mensagem sobre como a instituição valoriza ou não determinadas
pessoas. Concluímos com a partilha de algumas das maneiras pelas
quais essas condições opressivas podem ser removidas das escolas.
Ao examinarmos a história e a atual aplicação do arquétipo, notamos que a sua criação e aplicação, como a evolução de qualquer
tipo de normalização de identidade, não é um processo linear e explícito. A análise de um protótipo do arquétipo não é um processo de
conectar uma instância a outra de maneira linear, mas um processo
de análise de padrões e condições ao longo da história. Não apresentamos nenhum exemplo como, por si só, evidenciando o arquétipo e
os seus efeitos. Em vez disso, apresentamos o padrão e a soma das
condições que descrevemos como o cruzamento da evolução do arquétipo padrão e dos seus efeitos sobre os professores LGBTQ.
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Observamos também que a normatividade de género e a heteronormatividade são geralmente policiadas através de alguns
dos mesmos mecanismos de formulação de normas ou de uma sua
sobreposição (Lugg, 2003; Shields, 2008), tornando difícil discutir
qualquer um deles com um nível de sofisticação significativo sem
considerar o outro. Neste espírito, discutimo-los como forças sobrepostas, que informam sobre uma construção generificada e heteronormativa do professor arquétipo. Ainda assim, como são
componentes únicos de identidade em torno dos quais giram formas únicas de opressão, mesmo que interligadas, reconhecemos
que é importante explicar como usamos cada termo.

Uma história normativa de género e heteronormativa
dos professores dos Estados Unidos
A maioria das profissões é generificada pelo menos até certo
ponto. Com frequência, a descrição dos empregos é subtilmente,
ou até mesmo intimamente, associada a expetativas de género.
Contudo, poucas profissões são tão generificadas e tão escrutinadas publicamente nos Estados Unidos quanto a profissão docente.
O professor protótipo é uma mulher heterossexual. De facto,
em 2012, 76% dos professores eram mulheres (Departamento de
Educação dos Estados Unidos, 2015). Isto talvez torne difícil imaginar que, a certo ponto da história Puritana dos Estados Unidos
colonizados, ensinar era considerado um domínio dos homens. Por
exemplo, embora o tipo de escolaridade nas colónias variasse devido à concentração de diferentes grupos religiosos, diferenças de
classe e países de origem comuns, a educação segregada e diferenciada por género era comum em todo o lado. A proporção de
professores homens variava de acordo com a região durante o período colonial do país, mas em todos os lugares onde se encontravam colonos, o ensino formal era dominado por homens. Na Nova
Inglaterra, por exemplo, considerava-se dever do pai ensinar os
filhos a ler e a escrever (Mintz, 2004). De acordo com Mintz, no
Massachusetts, o Tribunal Geral ordenou que os pais fornecessem
formação espiritual aos seus filhos. Muitos dos manuais de educação infantil durante esse período eram direcionados aos homens
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em vez de às mulheres. No final do século XVII, algumas escolas
não obrigatórias já estavam oficializadas, graças ao famoso Old
Deluder Satan Act de 16472, que exigia a criação de escolas de
gramática para rapazes em cidades com 100 ou mais famílias.
As raparigas recebiam pouca educação formal nos Estados
Unidos colonizados, durante os séculos XVII e XVIII (Woody,
1929). Algumas frequentavam “escolas para damas” – estruturas
educativas informais, muitas vezes levadas a cabo por mulheres
em casas privadas. Se a família fosse rica o suficiente, poderia empregar uma governanta para ensinar línguas, costura e desenho
às raparigas. A falta de uma educação generalizada para mulheres
contribuiu, naturalmente, para a falta de professoras mulheres.
Então, no início do século XIX, a Revolução Industrial e as crescentes populações de imigrantes começaram a transformar o país.
As mulheres brancas engrossaram cada vez mais as fileiras da docência, enquanto os homens brancos encontraram oportunidades
mais lucrativas nas fábricas em expansão (Sugg, 1978).
O movimento da Escola Comum ganhou ímpeto na década de
1830, quando os reformadores defendiam uma maior influência governamental na educação. O movimento baseava-se na noção de
que as crianças, – na maioria dos contextos, apenas crianças Brancas –, nos Estados Unidos deveriam ser educadas de acordo com
“crenças, aspirações e valores” comuns (Gutek, 1995, p. 456). Horace Mann, advogado e legislador, tornou-se o primeiro Secretário
da Educação dos Estados Unidos em 1837. Defendeu a entrada das
mulheres na profissão docente (Urban & Wagoner, 2014).
À medida que as escolas se tornaram mais padronizadas, começou também a institucionalização das expetativas do papel de
género nas escolas. As escolas tornaram-se centralizadas, inspiradas nas fábricas que floresciam durante a Revolução Industrial.
A meta era educar o maior número de crianças possível, com a
2

N.T.: O "Old Deluder Satan Act", de 1647, (em português, "Ato do Velho Enganador
Satanás") é uma de um conjunto de leis, conhecidas como as Leis Escolares de Massachusetts, que estabeleceram as bases de um sistema de ensino público na Colónia
da Baía de Massachusetts. Formalmente designada por Lei Escolar Geral de Massachusetts de 1647, o normativo deve o seu nome a uma expressão constante na
frase de abertura do texto da lei: “Sendo um dos principais projetos daquele velho
enganador Satanás, afastar os homens do conhecimento das Escrituras (...)”.
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menor quantidade possível de preparação de professores e financiamento estatal. Além disso, o rápido crescimento populacional
do século XIX, impulsionado em grande parte pelo número crescente de imigrantes, aumentou o sentido de urgência de legisladores e líderes religiosos para equipar as escolas com professores
que pudessem inculcar a moralidade Protestante “Americana”
(Tyack, 1974).
Mann (1841), juntamente com outras figuras proeminentes,
como Catherine Beecher, fez lobby em apoio às professoras mulheres, argumentando que elas tinham uma moral mais pura, que
eram professoras e educadoras naturais, e que eram dotadas de
um tipo de zelo missionário: por outras palavras, que elas eram
perfeitamente adequadas ao ato de ensinar. As mulheres contratadas como professoras recebiam tão pouco quanto um terço do
salário dos professores homens, o que as tornava mão-de-obra
mais barata (Beecher, 1846; Clifford, 2014; Hoffman, 2003; Richardson & Hatcher, 1983). A popularização da entrada das mulheres Brancas na docência coincidiu, também, com o auge do que
veio a ser conhecido como o culto da domesticidade e da verdadeira feminilidade, um tipo de ideologia de classe média e alta
Branca, construída sobre papéis de género bem definidos:
• Os homens trabalhavam fora de casa, na esfera pública,
e eram responsáveis por sustentar financeiramente as
suas famílias. O mundo lá fora estava cheio de perigos e
tentações, e as mulheres, enquanto sexo mais fraco, deviam ser protegidas desses perigos e tentações.
• O domínio das mulheres era o lar, a esfera privada. Elas
estavam encarregues de cozinhar, limpar e criar os filhos. As suas oportunidades para se tornarem professoras cresceram à medida que as pessoas começaram a
ver as escolas como extensão do lar – parte da esfera
privada ao invés da pública.
• Era esperado que as mulheres seguissem os quatro pilares da verdadeira feminilidade: piedade (ou zelo religioso), pureza (particularmente no sentido sexual),
domesticidade e submissão (ou obediência ao homem)
(Strober & Gordon, 1986; Sugg, 1978; Welter, 1966).
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Começando na década de 1820, no seguimento da Revolução
Industrial, esta feminilidade ideal interagia, enformava reciprocamente e reforçava as noções de masculinidade e forças do patriarcado que permeavam todos os aspetos da vida, incluindo os aspetos
vocacionais e, como resultado, o ensino (Hoffman, 2003; Richardson
e Hatcher, 1983). Blount (1996, 1998, 2004, 2006), cuja investigação documenta como as escolas tentaram policiar a identidade sexual e de género, explica como, à medida que o ensino mudou do
domínio dos homens para o domínio das mulheres, os homens desviaram a sua atenção para a procura de domínios mais masculinizados – poderosos, prestigiados e rentáveis – como a administração
escolar, cimentando ainda mais os papéis de género hegemónicos
que se mantêm até hoje no sistema escolar dos Estados Unidos.
Mais especificamente, estas posições eram acessíveis aos homens
Brancos, não aos homens não-brancos. Além disso, o desenvolvimento da legislação escolar, estadual e federal, serviu para manter
o ideal missionário, puro, sob o qual a entrada das mulheres na
educação foi sancionada, e uma estreita vigilância dos papéis tradicionais de género, onde se espera que o aspeto e o comportamento
de mulheres e homens reflitam o seu sexo biológico (i.e., se alguém
nasce mulher, esse alguém deve parecer e comportar-se de forma
feminina e sentir atração por homens). Qualquer desvio, tal como
a atração pelo mesmo sexo, fosse real ou percebida como tal, ou
aparência de género não-normativo, era punido.
Outra dinâmica generificada que se tornou mais popular durante o final do século XIX e que contribuiu de maneiras explícitas e implícitas para o professor arquétipo foi a tendência das
escolas Brancas em contratar apenas mulheres solteiras como
professoras. Alguns administradores receavam que as mulheres
demonstrassem uma lealdade comprometida se fossem casadas.
Eventualmente, e em particular nas áreas urbanas, criaram-se
programas habitacionais para acomodar o crescente número de
mulheres solteiras que eram professoras (Blount, 2000). Muitas
mulheres professoras partilhavam casa.
Então, durante o final do século XIX e início do século XX, alguns investigadores começaram a associar a “solteirona” ao lesbianismo, levando ao que Blount (1996) chamou de ameaça
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lésbica. A comunidade científica da época produzia artigos que levantavam preocupações sobre as condições “antinaturais” e os riscos para saúde, associados ao “desvio” das mulheres que
coabitavam. Estas associações de mulheres que são solteiras e o
lesbianismo foram ainda instigadas pelo estudo de Davis, em
1929, sobre as experiências sexuais de mulheres casadas e solteiras. Davis descobriu que pelo menos metade das educadoras mulheres solteiras experienciara relações emocionais intensas com
outras mulheres. Este estudo, acoplado ao movimento de higienismo mental, que se preocupava com as consequências negativas
que o estatuto de “solteirona” teria sobre as mulheres – os supostos sintomas incluíam mau humor, colapsos nervosos e amargura
– começou a desconstruir a preferência por professoras solteiras
(Blount, 2000). Quando, após a Segunda Guerra Mundial, a escassez de professores aumentou a procura de profissionais do ensino, as proibições ligadas ao casamento foram eliminadas, mas
impuseram-se com firmeza as necessidades e justificações para
policiar a sexualidade e identidade de género dos professores.
Os homens que não confirmaram as suas identidades de género, ou pelo menos a maneira como se apresentavam no domínio
do género, eram encarados por muitas pessoas como sendo gay, tal
como acontece hoje. De acordo com o psicólogo G. Stanley Hall
(1908), os homens masculinos “adequados” tornar-se-iam afeminados ao trabalhar em conjunto com tantas mulheres. Waller
(1932, p. 143) também contribuiu para essa crença, afirmando que,
dentro do grupo de professores não casados, que não cumpriam o
seu “destino biológico no casamento”, há um grande grupo “cuja
vida sexual é frustrada ou perversa” e “muitas vezes de forma
consciente e geralmente com as melhores intenções, levam os problemas sexuais para dentro das escolas, e transmitem atitudes
anormais aos seus alunos”. O comportamento “adequado” (hegemónico) do papel de género, seguindo normas dominantes de género, tornou-se assim primordial para as capacidades dos
professores garantirem e manterem o emprego e evitarem as hostilidades da heteronormatividade e do heterossexismo.
Por volta da mesma altura, a publicação de Comportamento
sexual no homem humano (Kinsey, Pomeroy & Martin, 1948) aju56
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dou a consolidar a noção de ameaça homossexual. No seu estudo,
Kinsey e os seus colegas revelaram que pelo menos metade dos
homens entrevistados sobre o seu comportamento sexual admitiu
sentir-se atraído, até certo nível, por outros homens. Embora o
estudo de Kinsey sobre o comportamento sexual masculino e o estudo seguinte sobre o comportamento sexual feminino tenha tornado a sexualidade mais visível no discurso público, também
ajudou a estimular o pânico em torno da homossexualidade nas
décadas de 1940 e 1950. Eskridge (1997) referiu-se a esta era
como o apartheid do armário, explicando:
O armário tomou forma como uma resposta aos três enigmas
legais nas décadas de 1940 e 1950: o crescente uso da orientação sexual como categoria reguladora importante, que contribuiu para um discurso obsessivo sobre orientação sexual das
minorias; a insistência dos republicanos legais para comandarem o aparelho estatal para caçar e destruir minorias desviantes, especialmente homossexuais, contrariada pela insistência
dos libertários legais de que homossexuais deveriam ser deixados em paz; e os desejos contraditórios dos homossexuais de se
esconderem por trás das barricadas libertárias tradicionais e
ao mesmo tempo mostrarem-se mais inclinados a tornar a sua
presença reconhecida na cultura pública republicana (p. 706).

Estes “problemas” refletiam as expetativas rígidas para homens e mulheres no contexto da educação e polarizaram ainda
mais os seus posicionamentos generificados. Na Flórida, durante
esta altura, por exemplo, um comité legislativo especial determinou a expulsão de professores gays e lésbicas, levando a mais de
60 despedimentos (Graves, 2007; Harbeck, 1992). De acordo com
Blount (2006), estas condições criaram pressão em muitos indivíduos em posições atípicas para o seu papel de género, tal como
era o caso de mulheres que ocupavam cargos administrativos nas
escolas, os quais acentuaram cuidadosamente os traços característicos do estereótipo de género a fim de evitarem discriminação.
Durante a década de 1960 e seguintes, a legislação e os movimentos sociais complicaram ainda mais as expetativas relativamente à identidade sexual e de género dos professores. As Revoltas
de Stonewall em 1969, onde homens gay responderam ao assédio
policial constante no bar Stonewall Inn no bairro Greenwich Vil57
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lage, em Nova Iorque, representam o mais famoso momento emblemático para o movimento dos direitos LGBTQ nos Estados Unidos. Esta e outras formas de desobediência civil estimularam o
desenvolvimento de várias organizações de direitos LGBTQ por
todo o país (Carter, 2004), contribuindo para o progresso gradual
em direção à justiça LGBTQ, que continua ainda hoje.
A visibilidade dos interesses LGBTQ cresceu de maneira positiva em algumas escolas devido ao trabalho de ativistas e de organizações como a Rede de Educação de Gays, Lésbicas e
Heterossexuais (GLSEN)3, que foi formada em 1990 para aumentar a consciencialização nas escolas e aliviar a homofobia e o heterossexismo. Outras organizações influentes são a Lambda Legal,
estabelecida em 1973, e a Campanha para os Direitos Humanos,
fundada em 1980. Estas organizações, entre muitas outras, têm
feito avançar os direitos LGBTQ dentro e fora do contexto educacional. Muitos educadores LGBTQ e educadores de género não-conforme continuam, no entanto, a ser implícita ou explicitamente forçados para dentro do armário, e quando os educadores
‘se assumem’, correm com frequência risco de discriminação em
níveis consideráveis (DeJean, 2004; Paparo & Sweet, 2014). De
facto, os padrões para a feminilidade e a masculinidade dentro de
uma profissão feminilizada como a docência parecem ainda mais
rigidamente dicotomizados, como é evidente no policiamento da
sexualidade, que é frequentemente monitorizada para manter a
conformidade com a aparência normativa de género. As mulheres
devem ser “vistas” como mulheres e devem sentir-se atraídas por
homens. Como se confirma através da jurisprudência, mais explorada na próxima seção, os educadores que se desviam das normas
masculinas e femininas tradicionais são punidos.
Através das condições complexas desta história social, as expetativas tradicionais de identidade de género e de identidade sexual foram construídas em escolas enraizadas na história colonial
Branca, de formas que, apesar de receberem uma atenção crescente em algumas comunidades, fomentaram ambientes escolares
propícios à normalização da cisgeneridade (quando a identidade
de género se alinha, no sentido estereotipado, com o sexo bioló3

N.T.: Gay, Lesbian, and Straight Education Network (GLSEN).
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gico) e da heterossexualidade e à associação de outras identidades
de género e identidades sexuais entre os professores como desviantes. Elas geraram o protótipo da schoolmarm4 bem como as
características da pureza e da moralidade Protestantes, que lhe
são atribuídas e associadas, hegemonicamente, com a cisgeneridade e a heterossexualidade. Estas condições foram aplicadas social, cultural e politicamente numa grande variedade de formas,
desde ambientes de trabalho hostis (Rudoe, 2010) ao silenciamento de preocupações sobre o heterossexismo e mesmo em debates sobre diversidade (Clark, 2010). Mas elas também têm sido
reforçadas pela noção legal do arquétipo.

Jurisprudência e legislação no arquétipo heteronormativo e género-normativo
Para entender como os professores LGBTQ da escola pública
são imaginados na lei, é útil examinar o contexto no qual eles são
vistos. Os professores são cidadãos que operam num espaço que
é direta e intimamente conectado com a comunidade através dos
estudantes que eles ensinam. Enquanto cidadãos, mantêm os
seus direitos, mas de uma forma limitada, restringidos pelo facto
de trabalharem na esfera pública e predominantemente com menores. Os professores das escolas públicas são funcionários públicos, bem como cidadãos privados; quando cruzam os limites da
escola, os seus direitos diminuem, mesmo que as expetativas em
relação à sua pessoa aumentem. Espera-se que os professores acatem os costumes da comunidade e que sejam punidos quando não
o fazem. As expetativas da comunidade para os professores transcendem as qualificações para o ensino.
A legislação dos Estados Unidos relacionada com a identidade
de género e a orientação sexual é uma manta de retalhos de leis
contraditórias, incluindo bolsas progressistas de aceitação e direitos e poços profundos de pudor e repressão vitoriana. Apenas
4

N.T.: ‘Schoolmarm’ é um termo sem tradução direta para português, que começou
por designar uma mulher professora, especialmente em contextos rurais nos Estados Unidos, e que pode ser usado para descrever “uma mulher vista como cerimoniosa, rígida e de maneiras bruscas” (Dicionário Lexico) ou “uma pessoa que exibe
características atribuídas aos professores” (Dicionário Merriam-Webster).
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14 estados e Washington DC possuem políticas de não discriminação nos seus sistemas escolares e apenas 19 estados e Washington DC possuem leis anti-bullying. Em 36 estados, os educadores
podem ser demitidos por serem ou parecerem LGBTQ, e em 31
estados os professores LGBTQ (assim como os alunos LGBTQ)
possuem poucos ou nenhuns recursos para se protegerem contra
o bullying heterossexista ou generificado (Campanha de Direitos
Humanos5, 2015). As escolas ignoraram de modo notório o bullying heterossexista e generificado, mesmo quando apresentavam
políticas amplas contra o bullying, o que tem contribuído para o
suicídio de jovens LGBTQ e de género não-conforme. Só em setembro de 2010, nove jovens cometeram suicídio devido a bullying
homofóbico ou transfóbico: Tyler Clementi, 18 anos; Billy Lucas,
15; Harrison Chase Brown, 15; Cody J. Barker, 17; Seth Walsh,
13; Felix Sacco, 17; Asher Brown, 13; Caleb Nolt, 14; e Raymond
Chase, 19 (Nash, 2010). Embora não haja um registo específico
de um grande número de suicídios entre os professores LGBTQ,
a falta de respostas para estas questões ao nível institucional, estadual ou federal envia uma mensagem sobre o seu valor.
Em alguns casos, os programas anti-bullying foram extintos
por administradores e conselhos escolares, porque abordavam explicitamente a identidade sexual e a identidade de género (Waas
& Roland, 2012), deixando os professores e os alunos LGBTQ vulneráveis. Por exemplo, o ex-Governador Mitt Romney tentou interromper a distribuição de uma publicação de Massachusetts, o
Guia de prevenção para o bullying, porque continha as palavras
"bissexual" e "transgénero" em passagens sobre o assédio. Foi finalmente publicado em 2008, quando Romney já não era governador. Outros estados, como o Illinois (McDermott, 2012),
encerraram os programas anti-bullying por mencionarem questões LGBTQ. Organizações conservadoras, como a Associação
Americana da Família, a Missão América, a Foco na Família e a
Americanos pela Verdade sobre a Homossexualidade, tentam
muitas vezes promover o medo, criando a perceção de que os programas anti-bullying, que abordam o assédio e o preconceito relacionados com a identidade sexual e de género, assim como as
escolas que apoiam as Alianças Gay-Hétero ou outras iniciativas
5

N.T.: Human Rights Campaign, 2015.
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que abordam a generificação e o heterossexismo, favorecem uma
“agenda gay” (Pessoas a Favor do Estilo de Vida Americano,
20126) remetendo para a “ameaça lésbica”, anteriormente discutida, e ajudando a cimentar a heteronormatividade.
Apesar de em 26 de junho de 2015 o Supremo Tribunal dos
Estados Unidos ter legalizado o casamento entre pessoas do
mesmo sexo, persistem muitos obstáculos legais. Os professores
LGBTQ, e os cidadãos LGBTQ em geral, não têm a proteção de
uma lei federal. Os estados oferecem graus variados de proteção
contra a discriminação (Campanha de Direitos Humanos7, 2015).
Ainda recentemente, em abril de 2015, 35 estados e Washington
DC apoiavam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contudo
apenas 18 estados e Washington DC proíbem atualmente a discriminação no emprego e na habitação com base na orientação sexual e na identidade de género. Em alguns estados, como o Texas,
casais do mesmo sexo não se podiam casar e existia uma emenda
constitucional que restringia o casamento a um homem e uma
mulher. O Texas não oferece leis de emprego, residência, anti-bullying ou escolares contra a discriminação LGBTQ. No entanto,
outros estados estão gradualmente a caminhar no sentido de políticas mais equitativas. O Kansas, por exemplo, apoia as adoções
parentais do mesmo sexo (mas não a adoção de segundos filhos
ou de enteados a casais do mesmo sexo) e tem leis que facilitam
as mudanças de género nas certidões de nascimento e cartas de
condução, mas não possui uma política estadual direcionada à
discriminação relacionada com a orientação sexual e a identidade
de género, dentro ou fora das escolas. Da mesma forma, tal como
em muitos outros estados, o Idaho não possui leis anti-discriminação LGBTQ em vigor em relação à habitação, emprego, crimes
de ódio ou bullying, mas apoia a adoção e o casamento de casais
do mesmo sexo (Campanha de Direitos Humanos8, 2015).
No âmbito nacional, houve um esforço mais visível para aprovar a Lei Antidiscriminatória no Emprego (ENDA)9, a qual protegeria as pessoas LGBTQ, incluindo professores, da discriminação
6
7
8
9

N.T.: People for the American Way, 2012.
N.T.: Human Rights Campaign, 2015.
N.T.: Human Rights Campaign, 2015.
N.T.: Employment NonDiscrimination Act (ENDA).
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no emprego. Os seus apoiantes têm tentado fazer aprovar esta lei
em quase todos os Congressos desde 1994. A ENDA foi finalmente
aprovada no Senado em 2013, mas ainda tem de ir a votação na
Câmara dos Representantes.
Numa nota mais positiva, o cenário legal está a mudar lentamente. A 12 de junho de 2012, a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego (EEOC)10 determinou que os trabalhadores
transgénero estão protegidos pelo Título VII da Lei dos Direitos
Civis, de 1964. O Título VII é uma lei federal que proíbe a discriminação no emprego com base em sexo, raça, cor, origem nacional
e religião. Além disso, o Gabinete de Direitos Civis do Departamento Educacional dos Estados Unidos anunciou em 2014 que a
cláusula de não discriminação da lei de direitos civis do Título IX
de 1972 se estenderia a reivindicações relativas à discriminação
com base em identidade de género ou indivíduos de género nãoconforme. Estas decisões podem vir a ter um impacto significativo
em questões que afetam os trabalhadores transgénero, incluindo
professores, tais como códigos de vestuário, acesso a casas de banho
e a capacidade legal (em oposição à social ou cultural) de fazerem
a transição abertamente.
No entanto, frequentemente, nos Estados Unidos uma verdadeira mudança demora demasiado tempo a seguir o lastro das decisões legais. Como as leis que protegem as pessoas LGBTQ são
relativamente recentes, os estudos sobre como estão a ser seguidas ou aplicadas são insuficientes. Contudo, considerar outras
formas de opressão fornece uma melhor perceção sobre o fenómeno dos ajustes lentos às decisões legais. Por exemplo, 10 anos
depois de se promulgarem mandatos nacionais para terminar a
segregação racial nas escolas (Brown versus Conselho de Educação, 195411), menos de 3% das crianças afro-americanas do Sul
dos EUA frequentavam escolas integradas. Vinte anos depois,
pouco mais de metade das crianças afro-americanas estavam em
escolas integradas, um lembrete de que as leis isoladas não vão
mudar as condições sociopolíticas (Orfield, 2005). Além disso,
quando as identidades LGBTQ se cruzam com outras identidades
10

N.T.: Equal Employment Opportunities Commission (EEOC).

11

N.T.: Brown versus Board of Education, 1954.
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menos privilegiadas, tal como ser uma pessoa não-branca (Bowleg, 2013; de Vries, 2015; Singh, 2013), não-cristã (Kugle, 2013),
refugiada, imigrante ou com deficiência (Alessi, Kahn, & Chatterji, 2016), múltiplas camadas de discriminação complicam as
mudanças e deixam-nas estagnadas.
Ironicamente, embora não existam leis federais destinadas a
proteger os indivíduos LGBTQ em geral, ou especificamente professores, em 1998 o Presidente Clinton assinou a Ordem Executiva 13087, que proíbe a discriminação com base na orientação
sexual da força de trabalho civil federal. Embora o governo federal não determine proteções de emprego para a população LGBTQ
em geral, optou por proteger os seus próprios funcionários.
Mesmo nos distritos ou estados escolares onde os professores
LGBTQ têm proteções laborais, não há garantia de que não sejam
demitidos por razões heterossexistas ou sexistas, frequentemente
sob o pretexto de outras preocupações. Em 2013, o conselho escolar de Gresham-Barlow, no Oregon, recusou-se a renovar o contrato do Diretor Tom Klansnic. Klansnic reivindicou que esta
decisão foi tomada por ele ser gay, afirmando (como citado por
Knapp, 2013): “Achei muito interessante que isso tenha acontecido exatamente quando me divorciei e exatamente quando me
assumi e contei aos meus amigos e comecei a dizer à minha família que era gay. E contei à minha esposa e ao meu filho” (¶ 3). O
conselho não comentou as razões para a demissão, mas chegou a
acordo fora do tribunal após Klansnic ter apresentado queixa formal. Laura Jane Klug, uma professora substituta transgénero do
sudeste do Texas, foi retirada da sala de aula em 2014 após queixas dos pais. Entre as preocupações referia-se que ela era “obscena”, que os estudantes podiam fazer perguntas inapropriadas,
e preocupações sobre onde iria ela à casa de banho. A escola atribuiu-lhe outras tarefas fora da sala de aula. Outro caso em Minneapolis envolveu a professora Carla Cruzan, que argumentou
que a escola violou a sua liberdade religiosa e criou um ambiente
de trabalho hostil, baseado em discriminação sexual, quando permitiu que Debra Davis, uma bibliotecária que se identifica como
transgénero, usasse a casa de banho das mulheres. Embora o tribunal tenha decidido contra Cruzan, este caso ilustra as indigni63
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dades que os funcionários transgénero continuam a enfrentar devido à ignorância e à discriminação de colegas e pais (Cruzan versus Sistema da Escola Pública de Minneapolis, 2001)12.
Quando os professores LGBTQ são demitidos pela sua orientação sexual ou identidade de género, o despedimento é frequentemente disfarçado com termos como conduta imoral ou
depravação moral, e os administradores ou conselhos escolares
interpretam o que esses termos significam e como são operacionalizados nas práticas de empregabilidade (DeMitchell et al.,
2009), contribuindo assim para a manutenção do arquétipo de género e a identidade sexual conforme. Esta situação não é diferente
das disposições dos códigos escolares referentes aos clubes estudantis, na medida em que os administradores podem reservar-se
o direito de abolir um clube se este causar uma “perturbação” na
escola. Estas são decisões subjetivas, informadas por combinações
de normas de género e identidade sexual predominantes, opressão estrutural e o desejo por parte de algumas escolas e agrupamentos de evitar polémicas. Os casos acima mencionados, que
envolvem o Sr. Morrison e a Sra. Weaver, exemplificaram estes
tipos de rejeição e como o heterossexismo, sexismo e transfobia
abrem caminho para a noção de arquétipo que é usada para consolidar estas opressões no sistema legal. Os estudantes também
são afetados por estas decisões, uma vez que as decisões enviam
mensagens claras sobre como as escolas entendem as pessoas
LGBTQ. Se os seus professores são punidos por violar as normas
vigentes de género e identidade sexual, os estudantes podem facilmente concluir que os grupos de indivíduos fora das normas
não são dignos de serem tratados equitativamente na escola e na
sociedade.
Os professores que implícita ou explicitamente foram demitidos por serem LGBTQ e que não tiveram nenhuma proteção nos
seus contratos escolares ou sob as leis estaduais confiaram principalmente em duas cláusulas das emendas da Constituição dos
Estados Unidos para argumentar os seus casos. A primeira é a
Cláusula de Proteção Igual da Décima-quarta Emenda, que
afirma que “nenhum estado deve fazer ou aplicar qualquer lei que
12

N.T.: Cruzan vs Minneapolis Public School System, 2001.
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reduza os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados
Unidos; nem qualquer estado deve privar qualquer pessoa da
vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal; nem
negar a qualquer pessoa dentro da sua jurisdição a igual proteção
das leis”. A segunda é a Cláusula da Liberdade de Expressão da
Primeira Emenda, que afirma que “o Congresso não deve fazer
qualquer lei a respeito do estabelecimento da religião, ou proibir
o exercício livre da mesma; ou diminuir a liberdade de expressão,
ou de imprensa; ou do direito das pessoas se reunirem pacificamente e de fazerem uma petição ao governo para reparação de
queixas”. Como mostrado no Apêndice A, estes argumentos têm
ajudado em alguns casos, mas não em todos. Para ilustrar, os tribunais decidiram pelo requerente em Jantz versus Muci (1992),
Weaver versus Distrito Escolar de Nebo (1998), Lovell versus Distrito Escolar de Comsewogue (2002) e Lawrence versus Texas
(2003), com base na Décima Quarta Emenda, mas em nenhum
dos outros casos13.
A liberdade de expressão dos professores é uma área confusa
da lei. Por um lado, são concedidas algumas proteções aos professores contra a censura no que diz respeito às questões curriculares, tal como o direito de ensinar a teoria da evolução. Por outro
lado, são frequentemente censurados quando ensinam sobre questões LGBTQ. Alguns Estados têm até promulgado o que tem sido,
opressivamente, denominado por leis “No Promo Homo”14 (McGovern, 2012). Atualmente os estados de Utah, Arizona, Oklahoma,
Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, e Dakota do Sul têm essas
leis em vigor. Por exemplo, as leis do Arizona afirmam que “nenhum distrito deve incluir nos seus cursos de estudo instruções
que: 1. Promovam um estilo de vida homossexual 2. Retratem a
homossexualidade como um estilo de vida alternativo positivo 3.
Sugiram que alguns métodos sexuais são métodos seguros de sexo
homossexual” (Legislatura do Estado do Arizona, s.d). Mesmo nos
estados que não possuem leis que censurem explicitamente a discussão ou a inclusão de questões LGBTQ ou de identidade de género, os educadores e os estudantes continuam a lutar contra a
13

N.T.: Jantz vs Muci (1992), Weaver vs Nebo School District (1998), Lovell vs Comsewogue School District (2002) e Lawrence vs Texas (2003).

14

N.T.: Não Promover a Homosexualidade.
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censura, pois as escolas têm relutância em abordar o que julgam
ser tópicos polémicos. Em muitos casos, estas condições permeiam
toda a cultura escolar, afetando não só a capacidade dos professores expressarem as suas identidades abertamente, mas também
o currículo, as ofertas extracurriculares e a voz do aluno.
Recentemente, por exemplo, uma menina de 11 anos na Flórida foi informada pela sua professora do ensino básico de que
não poderia fazer um discurso sobre direitos gay. A professora
disse-lhe que ela tinha de escolher um novo tema porque poderia
ofender os colegas de turma e sugeriu que abordasse a igualdade
racial ou de género. Após os pais levarem a questão ao agrupamento escolar, a decisão foi revertida (Lambert, 2015). Embora
possa parecer que esta experiência tenha sido direcionada apenas
aos estudantes LGBTQ, também pode ser vista como um sintoma
de uma cultura mais abrangente que desvaloriza todos os membros LGBTQ de uma comunidade escolar e que policia a expressão
da identidade, tantos dos alunos como dos educadores.
A Califórnia é o único Estado cujo Código Educativo inclui um
currículo LGBTQ. Seguindo a passagem do SB 48, a Lei Fair, Accurate, Inclusive, and Respectful Education (FAIR)15 de 2011
(posta em vigor em 2012), as escolas são obrigadas a incluir nos
seus cursos de ciências sociais “os papéis e contribuições de... americanos gay, lésbicas, bissexuais, e transgénero... para o desenvolvimento económico, político e social da Califórnia e dos Estados
Unidos da América, retratando com ênfase particular o papel destes grupos na sociedade contemporânea” (SB 48, ¶ 1). Não conseguimos encontrar estudos sobre os efeitos da Lei FAIR nas
atitudes e no clima escolar, mas estudos anteriores indicaram que
onde as questões LGBTQ são incluídas ou discutidas nas escolas,
os estudantes LGBTQ relatam sentir-se mais seguros (Russell,
Kostroski, McGuire, Laub, & Manke, 2006). Os estudantes
LGBTQ também relatam sentir mais segurança quando existem
Alianças Gay-Hétero nas escolas (Kosciw, Greytak, Palmer, &
Boesen, 2014) e políticas LGBTQ inclusivas (Kull, Kosciw, &
Greytak, 2015). Embora não tenhamos tido acesso a pesquisas
que façam esta reivindicação específica, é possível que o apoio ins15

N.T.: Lei Educação Justa, Rigorosa, Inclusiva e Respeitadora.
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titucional a currículos fortes e outras atividades sancionadas,
bem como a políticas relacionadas com a orientação sexual e a
identidade de género, ajudem a criar condições culturais, ou talvez reflitam as condições culturais existentes, que tornem mais
fácil aos professores não-conformes rejeitarem a pressão para se
ajustarem ao arquétipo, pelo menos em algum grau.
Claro que, quando se trata de equidade, a cultura institucional
é moldada não só pela maneira como as pessoas marginalizadas
são tratadas, mas também pela forma como as pessoas responsáveis por essa marginalização são tratadas. Jerry Buell, um professor de História da Florida, escreveu no Facebook após o casamento
entre pessoas do mesmo sexo ser legalizado em Nova Iorque:
Quase vomitei... Agora mostraram dois homens a beijar-se. Se
lhe querem chamar união, façam favor. Mas não insultem o casamento de um homem e uma mulher atirando tudo para dentro
do mesmo saco... Deus não será gozado. Quando é que este pecado se tornou aceitável? (como citado em Padgett, 2011, ¶ 2).

Embora o agrupamento escolar o tenha afastado de início, tiveram de readmiti-lo mais tarde, porque o agrupamento argumentou que o seu discurso estava protegido (Padgett, 2011). O
discurso livre é protegido quando se atua enquanto cidadão privado sob a Primeira Emenda, assim como no histórico caso de
1968, quando um professor do ensino secundário de Illinois, o Sr.
Pickering, foi demitido após escrever uma carta para um jornal
criticando as ações de financiamento do Conselho de Educação.
Pickering (1968) voltou a tribunal, alegando que os seus direitos
com base na Primeira Emenda tinham sido violados, e ganhou.
O tribunal fundamentou que, embora os professores sejam funcionários públicos (representando a escola), eles também são cidadãos privados e mantêm os direitos da Primeira Emenda.
Porém, independentemente de os professores LGBTQ ou de género não-conforme “saírem do armário” ou não, dentro ou fora do
ambiente escolar, eles estão suscetíveis a repercussões (Bower &
Klecka, 2009; Rudoe, 2010). Os professores heterossexuais e cisgénero não enfrentam este dilema, a menos que se assuma que
são LGBTQ ou outro tipo não-conforme, uma condição que, mais
uma vez, consolida o estabelecimento do arquétipo.
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A maioria dos professores LGBTQ e de género não-conforme
continua a trabalhar no que Eskridge (1997) designou por “apartheid do armário”, como:
um regime no qual os homossexuais eram segregados da sociedade civilizada, não fisicamente, mas psíquica e moralmente.
Desde que eles confinassem as suas expressões e ações a um
armário de proteção mútua, foi prometido aos homossexuais
um regime de “separação, mas igualdade”, a tolerância dos liberais e a proteção legal contra os caçadores de bruxas (p. 707).

O autor explica ainda: «Embora o agente de polícia anti-homossexual possa mais tarde ser mantido sob controlo pelo juiz ou
advogado que respeitem “o armário”, o juiz ou o advogado estão limitados na sua capacidade de impedir o agente de polícia de se
envolver em assédio, em primeiro lugar» (p. 772). Apesar de a legislação poder ajudar a manter as administrações escolares e as
políticas comunitárias sob controlo, tem limites no que respeita a
impedir que aconteçam a discriminação e o assédio. É limitada na
sua capacidade de remodelar as culturas institucionais heterossexistas e heteronormativas, que continuam a permear todos os aspetos da escola pública nos Estados Unidos (Prettyman, 2007).
Assim, mesmo quando alguns casos legais tenham eventualmente
favorecido os grupos marginalizados, tal terá acontecido, muitas
vezes, apenas após anos de repercussões psicológicas, emocionais
e financeiras. Mais uma vez, embora o arquétipo opressivo possa
ser legalmente revogado, a pressão para ser conforme permanece.
De acordo com DeMitchell et al. (2009), está a começar a
mudar o uso do conceito do arquétipo pelos tribunais para provar
a incapacidade dos professores. Mais e mais tribunais estão a exigir que as escolas carreguem o fardo de provar que a orientação
sexual, identidade ou expressão de género dos funcionários prejudicam a sua capacidade para ensinar com eficácia. Esta parece,
pelo menos potencialmente, ser uma mudança promissora, colocando o ónus da responsabilidade na instituição para que forneça
provas, além da não conformidade dos professores, de que eles
são inaptos para ensinar. Infelizmente, na maioria dos contextos,
muitos dos danos são provocados assim que se levantam questões
relativas ao desempenho dos professores, quando essas questões
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são vinculadas ao género ou identidade sexual dos mesmos. Nesse
sentido, será importante descobrir como, ou se, estas mudanças
legais têm impacto na noção social, cultural e institucional do professor arquétipo. Entretanto, um compromisso com a equidade
requer que os educadores com espírito de justiça trabalhem ativamente para mudar atitudes sociais, culturais e institucionais
relativas à identidade sexual e de género.

Desconstruir a noção de arquétipo: cultivar escolas
equitativas
Desconstruir a noção de arquétipo e avançar em direção à
equidade de género e LGBTQ para os professores envolve enfrentar a hegemonia heterossexual e interromper os modelos tradicionais de género no âmbito cultural, social e institucional
(Prettyman, 2007). Esta é uma tarefa complexa por várias razões.
Por exemplo, está enredada no fundamentalismo religioso, que
molda as normas de moralidade que continuam a sangrar para a
vida secular nos Estados Unidos e nas suas escolas públicas (Finlay & Walther, 2003; Sapp, 2013). Além disso, no domínio institucional, devemos abordar algumas questões como políticas
laborais e trabalhar em direção à proteção legal dos professores
LGBTQ e de género não-conforme, mas estas mudanças não serão
eficazes nem mesmo aplicadas se as atitudes individuais e as culturas institucionais permanecerem estáticas. Em terceiro lugar,
a investigação mostra que, no geral, os programas de educação
de professores preparam inadequadamente os atuais e os futuros
educadores na criação de ambientes escolares equitativos para
educadores, estudantes, e membros da família que sejam LGBTQ,
quer omitindo do currículo por completo as preocupações relacionadas com a identidade de género e a orientação sexual, incluindo
estas preocupações apenas em conversas que não visam a opressão institucional (como em conversas sobre “bullying”), quer efetivamente cultivando os preconceitos que os estudantes carregam
com eles para dentro dos programas (Gorski et al., 2013).
Nesta secção, desafiamos os educadores, ativistas da educação
e ativistas LGBTQ e da justiça de género a encarar estes desafios
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e a dedicarem-se a apagar a noção opressiva e hegemónica do arquétipo, juntamente com as implicações do padrão arquétipo que
historicamente tem causado estragos nas vidas de muitos professores LGBTQ e de género não-conforme. Demasiadas vezes, os movimentos para este tipo de mudança baseiam-se em suposições não
históricas de que as escolas mudam ao mesmo ritmo que a sociedade e as condições socioculturais da atualidade (Rury, 2004), o
que pode criar uma complacência indevida em relação às condições
existentes da desigualdade educacional. Os desafios que apresentamos aqui baseiam-se num firme entendimento das condições
presentes e das histórias por trás delas. É nossa intenção que
sejam abordagens para a mudança, que podem ser usadas em conjunto com os desafios legais contínuos para políticas e práticas heterossexistas, sexistas e trans-opressivas que permeiam as escolas
públicas e deterioram as condições de trabalho dos professores.
O processo começa com o reconhecimento e a desconstrução,
não só da noção de género normativa e heteronormativa do professor arquétipo, mas também com qualquer tentativa, ainda que
implícita, de marginalizar os professores de qualquer identidade
(ou identidade presumida), através da normalização ou de identidades e modos de estar privilegiados.

Liderança a tomar a liderança
Demasiadas vezes, o ónus da mudança cultural institucional
problemática nas escolas é passado da liderança para comités de
diversidade relativamente impotentes, para pessoas que se voluntariam para assumir os papéis de especialistas em diversidade
além das suas funções no ensino ou até mesmo para os estudantes, através dos clubes dedicados à diversidade. Embora a mudança cultural possa ser um fenómeno ascendente e requeira
frequentemente organização por parte de pessoas que não possuem o poder das posições de liderança, os esforços para a mudança nas escolas são muitas vezes prejudicados por líderes que
se recusam a assumir uma posição pública em questões que
podem ser encaradas como controversas (Wright, 2010). Os líderes educativos, e particularmente aqueles em posições de poder,
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devem desempenhar um papel preponderante no apagamento do
arquétipo heteronormativo e género-normativo, desafiando publicamente mensagens, políticas e práticas heteronormativas e género-normativas (Levin-Epstein, 2015). Os líderes educacionais
devem ter a noção de que as escolas que implementaram Alianças
Gay-Hétero, um currículo mais inclusivo e políticas abrangentes
contra o bullying e o assédio mostraram melhorias rumo à equidade LGBT (Kosciw et al., 2014; Kull et al., 2015; Russell et al.,
2006). Mas, como os itens nesta lista ilustram, estes esforços não
são, por si só, suficientes.

Analisando a política, a prática e a tradição
Mesmo quando os professores LGBTQ e de género não-conforme não são demitidos ou criticados publicamente por coletivos
de pais, continuam a ser frequentemente alvo de formas explícitas
ou implícitas de preconceito e discriminação (DeJean, 2004; Paparo & Sweet, 2014). Os mais insidiosos remanescentes do arquétipo heteronormativo e género-normativo, que podem criar uma
pressão consistente e desgastante para que estes professores se
conformem com o padrão arquétipo, são muitas vezes ocultados
de forma subtil nas políticas, práticas e tradições escolares. É por
isso que não é suficiente responder apenas ao bullying ou à discriminação explícitos (Aiden, Martson, & Perry, 2013; Monk,
2011). Em vez disso, devemos analisar criticamente as maneiras
pelas quais o padrão arquétipo está incorporado nas políticas,
práticas e tradições da escola.
É importante lembrar, ao fazê-lo, que mesmo as políticas e
práticas hostis para os estudantes LGBTQ ajudam a criar, por extensão, a cultura normativa na qual os professores existem e vice-versa. Por exemplo, os códigos de vestuário explícitos para
professores ou as expetativas implícitas sobre o seu vestuário, que
são aplicadas com base no sexo presumido dos professores, em vez
de nas suas identidades ou expressões de género, comunicam normas socioculturais a todos os membros da comunidade escolar
(Sausa, 2005). É importante lembrar, também, que não podemos
atenuar a opressão, por exemplo, ao ignorar estas normas cultu71
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rais e ao colar autocolantes a anunciar um «Espaço Seguro» nas
portas das salas dos professores que tentam criar um ambiente
acolhedor para estudantes e colegas LGBTQ e de género não-conforme ou ainda ao oferecer desenvolvimento profissional anti-bullying. Apagar as normas prejudiciais requer um exame sério dos
valores que servem de base à cultura da instituição, mesmo que o
façam apenas de formas implícitas (DePalma & Atkinson, 2009).

Linguagem de género inclusiva e não heteronormativa
Uma das formas mais insidiosas em que a normatividade de
género e heteronormatividade são reafirmadas é através da linguagem generificada e heteronormativa, tanto na comunicação
oficial quanto na casual (Leaper & Bigler, 2004). Todas as formas
de comunicação, desde websites e documentos escolares oficiais
ao currículo e memorandos da equipa de trabalho, deveriam usar
uma linguagem género-inclusiva e não heteronormativa. Existem
formas implícitas através das quais a heterossexualidade é normalizada nessas comunicações? Existem imagens que representam as pessoas em papéis de género tradicionais? É utilizada uma
linguagem binária (ex: gay/hétero) de formas que ignoram a fluidez e a complexidade da identidade sexual e de género?16

Desenvolvimento profissional para além do bullying
A linguagem é profundamente socializada e muitas vezes reflete de forma clara os valores numa organização. Como resultado,
é possível que se demore muito tempo a ressocializar pessoas para
práticas linguísticas diferentes, e geralmente as pessoas resistem
a mudar a sua linguagem. Assim, embora seja importante trabalhar no sentido de mudar a linguagem em si, desafiando as pessoas a usarem uma linguagem mais inclusiva, estas mudanças
devem ser informadas pela evolução na ideologia organizacional
e individual. Isto requer desenvolvimento profissional.
16

Podem ser encontradas orientações para o uso da linguagem em: http://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms.
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Infelizmente, o desenvolvimento profissional relacionado com
preocupações LGBTQ tende a focar-se em sintomas interpessoais,
como o bullying, em vez de nas ideologias que resultam nesses sintomas (DePalma & Atkinson, 2009). A fim de criar ambientes mais
equitativos para professores de género não-conforme e LGBTQ, o
desenvolvimento profissional deve focar-se menos no bullying ou
em abordagens simplistas à competência cultural e mais na literacia para a equidade (Gorski, 2016; Gorski & Swalwell, 2015). A
literacia para a equidade é uma abordagem ao desenvolvimento
dos professores que é projetada para equipar os educadores com o
conhecimento e as competências que precisam para reconhecer,
responder a e reparar desigualdades. Primeiro, cultiva a capacidade de reconhecer até mesmo as formas mais subtis de preconceito e desigualdade – a capacidade de ver as condições em que os
educadores estão condicionados a não ver, particularmente nos
casos em que somos parte do grupo dominante. Foca-se, de seguida, em aprender como responder ao preconceito e à desigualdade no imediato. Por exemplo, como é que eu, enquanto educador,
responderia se ouvisse um colega a usar linguagem género-normativa ou heteronormativa? Por fim, a literacia para a equidade
é projetada para equipar os educadores com o conhecimento e as
competências para reparar o preconceito e a desigualdade a longo
prazo, abordando as causas subjacentes, bem como ajudar a
mudar as dinâmicas culturais da escola que fizeram com que um
colega pense que seria apoiado na sua visão heteronormativa
(Gorski & Swalwell, 2015). Várias organizações nacionais e internacionais oferecem workshops ou conjuntos de ferramentas que
abordam tanto as dimensões estruturais como as dimensões interpessoais relacionadas com as questões LGBTQ, incluindo a
Rede de Educação para Gays, Lésbicas e Héteros (GLSEN)17; a
Campanha de Direitos Humanos (CDH); a Região Europeia da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo (ILGA)18; o Espectro de Género; e o Centro Nacional para
Igualdade Transgénero (NCTE).19
17

N.T.: Gay, Lesbian, Straight, Education Network (GLSEN).

18

N.T.: European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Em Portugal, esta instituição adotou o nome de Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo.

19

N.T.: National Center for Transgender Equality (NCTE).
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Queerizando os programas de educação para professores
Os programas educativos para professores e administradores
têm o potencial de ajudar a quebrar o ciclo de apatia e ignorância
no que diz respeito ao heterossexismo e sexismo nas escolas. Deveriam fazer um trabalho melhor a educar os futuros professores
e administradores em questões para além da metodologia instrutiva, o currículo e a gestão escolar, e infundir mais cursos relacionados com a equidade educativa. Contudo, um estudo sobre as
ofertas de cursos em 302 programas educativos para professores
descobriu que aproximadamente 75% não oferecem cursos de educação multicultural ou equidade educativa (Neumann, 2010).
Além disso, na sua análise dos cursos de formação multicultural
de professores, Gorski e Goodman (2011) verificaram que 41.46%
não incluíam qualquer menção à orientação sexual. É evidente
que, a fim de preparar adequadamente os professores e os líderes
escolares, os educadores de professores também precisam de desenvolvimento profissional no que diz respeito à orientação sexual
e identidade e expressão de género.

Conclusão
A marginalização contínua de professores LGBTQ e de género
não-conforme é facilitada, em parte, por forças sociais e culturais
que definem expetativas heteronormativas e género-normativas
para todos os membros das comunidades escolares. Embora as
lésbicas e os gays, enquanto indivíduos, estejam a ganhar lentamente uma maior proteção em algumas partes da sociedade dos
Estados Unidos, as culturas escolares implícitas e explícitas permanecem, em média, hostis para os professores que não estão em
conformidade com o arquétipo género-binário e heteronormativo.
Certamente, em alguns contextos regionais, as condições estão a
melhorar. Ainda assim, esta noção do arquétipo encontra-se enraizada numa longa história e num obstinado presente de políticas e práticas escolares, distritais, estaduais e federais, implícitas
e explícitas, e não pode ser aliviada sem esforços visíveis para reconhecer a sua força e reverter o seu impacto heterossexista e
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opressivo de género. O objetivo deste ensaio foi pormenorizar esta
história e este presente, ajudando a delinear parte do contexto
sociopolítico da desigualdade escolar, de modo a que nós próprios
e os colegas que se comprometem com a equidade educativa fiquemos melhor preparados para abordar estas questões com vigilância e profundidade.
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Apêndice A
Seleção de casos e incidentes LGBTQ

Pickering versus Conselho
de Educação (1968)
Illinois

Um professor do Ensino Secundário escreveu uma
carta a um jornal, criticando as ações de financiamento do Conselho da Educação e foi demitido.
Pickering processou e ganhou, alegando que os
seus direitos da Primeira Emenda foram violados.

Alguns estudantes foram suspensos por usar braçadeiras que protestavam contra o envolvimento
Tinker versus Des Moines
dos Estados Unidos na Guerra do Vietname. Os es(1969) Iowa
tudantes processaram e venceram, com base na
violação dos seus direitos da Primeira Emenda.
O Sr. Morrison foi denunciado ao superintendente
Morrison versus Conselho como sendo gay. As suas qualificações de ensino
foram revogadas devido à “inadequação moral”, deEstadual de Educação
corrente de uma conduta sexual com o mesmo sexo
(1969) Califórnia
limitada não-criminosa.

Gaylord versus Distrito
Escolar de Tacoma (1975)
Washington

Um aluno abordou o vice-diretor e disse que pensava
que o Sr. Gaylord era gay. Quando confrontado, o Sr.
Gaylord admitiu que era gay e foi demitido por esta
razão. O tribunal decidiu que “era uma escolha imoral e que o conhecimento público deste facto prejudicaria o seu relacionamento com os alunos e a
comunidade e que os professores gay e lésbicas não
poderiam ser um modelo de conduta”. O documento
de opinião dissidente1 afirmava, no entanto, que ser
gay não é impedimento para a competência.
1

N.T.: No original, “dissent”. No sistema judicial dos Estados
Unidos, este termo designa um documento que contém a opinião
de um ou mais juízes que não concordam com a opinião maioritária do tribunal sobre o caso em julgamento.

O Sr. Ancafora foi retirado da sala de aula porque,
de acordo com o superintendente, não revelou que
era membro de uma organização gay, ter um professor gay não fornece um bom modelo para os estudanAncanfora versus Conselho
tes, e porque o seu caso foi tão divulgado que o seu
de Educação (1974)
regresso seria demasiado polémico. Ele lutou entre
Maryland
1971 e 1974 e, embora os tribunais tenham concordado que lhe foi negado um julgamento justo e que a
sua orientação sexual não diminuiu o seu desempenho como professor, ele nunca foi readmitido.
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Burton versus Distrito
Escolar de Cascade
Colegial Union (1975)
Oregon

Rowland versus Distrito
Escolar Local de Mad
River (1985) Ohio

Bowers versus Hardwick
(1986) Georgia

Jantz versus Muci (1992)
Kansas

Gerry Crane e o Byron
Center (Michigan, 1996)
Michigan

Peggy Burton, uma professora não-titular, foi demitida “por causa da sua imoralidade por ser homossexual praticante”, conforme a cláusula estadual
que dizia que os professores poderiam ser demitidos
por “imoralidade”. O Tribunal de Recurso do 9.º Circuito manteve a decisão de lhe garantir uma indemnização por demissão indevida mas recusou-se a
readmiti-la apesar de não haver evidências de que
a orientação sexual da professora tivesse um impacto negativo no desempenho das suas funções.
Um tribunal federal de recurso apoiou a decisão do
sistema escolar de Ohio de demitir uma conselheira
de orientação, a Sra. Rowland, após ela dizer a uma
secretária e a vários professores que era bissexual.
Eles rejeitaram a questão da liberdade de expressão da Sra. Rowland e a sua reivindicação de proteção igualitária.
O Supremo Tribunal dos EUA preservou uma lei de
sodomia da Geórgia, que criminalizava o sexo oral
e anal privado e consensual, quando aplicado a
gays e lésbicas. Esta decisão foi posteriormente revertida em Lawrence vs Texas (2003).
Jantz foi recusado para um emprego de professor no
Kansas porque o diretor, Cleofas Muci, alegou que
Jantz tinha “tendências homossexuais”, embora
Jantz nunca tenha dito que era gay, e, além disso,
ser casado e ter dois filhos. O tribunal decidiu a
favor do requerente com base na 14.ª Emenda.
O professor de música da escola de Byron Gerry
Crane e o seu parceiro decidiram fazer uma cerimónia de compromisso. Quando a notícia do evento
se espalhou pela comunidade, os pais exigiram que
ele fosse demitido. Ele não foi demitido, mas foi investigado e monitorizado. Depois de o ano letivo
terminar, concordou em receber o salário de um
ano, benefícios de saúde e uma carta de recomendação para sair em silêncio. Em 1997, Gerry morreu de ataque cardíaco, que se pensa ter resultado
da constante ansiedade e stress sofridos. Tinha 33
anos (Tanis, 2015).

Glover alegou que foi demitido depois de ter sido
visto numa festa de mãos dadas com outro homem.
Glover versus Conselho de Ele alegou que foi discriminado com base no seu géEducação do Distrito
nero, orientação sexual e a raça do seu parceiro. O
Escolar Local de
tribunal decidiu que as credenciais de um professor
Williamsburg (1998)
podem ser revogadas por conduta não profissional
Califórnia
(Código Educacional da Califórnia 13202) somente
se for demonstrado que isso se manifesta na incapacidade de ensinar.
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Weaver versus Distrito
Escolar de Nebo (1998)
Utah

Cidadãos do Distrito
Escolar de Nebo versus
Weaver (1997)Utah

Murray versus
Agrupamento Escolar
Unificado de Oceanside
(2000) Califórnia

Kavanaugh versus
Agrupamento Escolar
Unificado de Hemet,
(2000) Califórnia

Wendy Weaver perdeu o seu posto como treinadora
de vólei depois de a escola descobrir que ela era lésbica. O tribunal considerou que um agrupamento
escolar não podia impedir os professores de discutir
a sua orientação sexual: se os professores heterossexuais podiam, o mesmo aconteceria com os professores LGBT. O tribunal sustentou que o
agrupamento escolar violou a Primeira e a Décima
Quarta Emenda no caso da Sra. Weaver.
Um grupo de pais tentou (e falhou) fazer com que
a licença de ensino da Sra. Weaver fosse revogada,
alegando que ela estava a quebrar as leis de sodomia e que “uma professora abertamente lésbica
era, por um lado, inadequada para ser um modelo
de conduta e, por outro, de participar como cidadã
plena".
A Sra. Murray, uma professora de biologia premiada no Agrupamento Escolar Unificado de
Oceanside, foi a tribunal devido aos anos de assédio
por parte de colegas com base na sua orientação sexual e por lhe ter sido negada uma promoção. O tribunal decidiu a seu favor com base no estatuto de
não discriminação da Califórnia.
O Agrupamento Escolar Unificado de Hemet permitiu que os pais removessem os seus filhos da sala
de aula da Sra. Kavanaugh porque ela era lésbica.
O comissário do emprego emitiu uma ordem para
parar de atender a esses pedidos, declarando que
eram discriminatórios.

Uma professora lésbica processou as autoridades esLovell versus
colares por não abordarem o assédio que ela havia
Agrupamento Escolar de
enfrentado por parte dos alunos devido à sua orienComsewogue (2002) Nova
tação sexual. O tribunal decidiu a seu favor com
Iorque
base numa reivindicação de proteção igualitária.
Lawrence versus Texas
(2003) Texas

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu
que as leis de sodomia eram inconstitucionais.

Krolikowski (2013) Nova
Iorque

O professor veterano Mark Krolikowski, revelou
ser transgénero aos seus empregadores em 2011,
depois de um pai reclamar continuamente sobre o
seu aspeto “feminino”. Recentemente, ele requereu
uma ação judicial afirmando que a escola e o seu
diretor, Leonard Conway, violaram a lei com o seu
despedimento. O Sr. Krolikowski foi rotulado como
“pior do que gay” (Basu, 2013, p. 24).

83

4.
Elementos constitutivos de uma
teoria política feminista queer.
Uma introdução1
Brigitte Bargetz & Gundula Ludwig
Tradução de Rita Himmel

1

Bargetz, B. & Ludwig, G. (2015). Bausteine einer queerfeministischen
politischen Theorie. Eine Einleitung. In Femina Politica, Nº24 (1) (pp.924). URL: http://dx.doi.org/10.3224/feminapolitica.v24i1.19248

Há 25 anos surgiu Gender Trouble (1990) de Judith Butler, o
livro que acabaria por ser desafiador, a nível da teoria de género,
para os estudos de género e central para o estabelecimento dos
Estudos Queer. São tomadas, pela presente edição, como ponto
de partida não apenas esta data simbólica, como também a circunstância emblemática de, há dez anos, ter surgido a primeira
edição da Femina Politica sobre políticas queer. Tomamos estas
datas como um convite a refletir sobre o decurso de debates feministas queer passados e, aprendendo com eles, continuar a desenvolver a teoria política feminista queer.
Mas, o que torna a teoria política numa teoria política feminista queer? Embora não possamos nem queiramos responder, de
forma alguma, conclusivamente a esta pergunta, queremos, em
seguida, trazer à discussão alguns elementos de uma teoria femi1

Traduzido do alemão por Rita Himmel (rita.himmel@ua.pt), Doutora em Estudos
Culturais pela Universidade de Aveiro. Investigadora e membro do Grupo de Estudos Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas Literaturas e Culturas
(CLLC) da Universidade de Aveiro.
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nista queer. O fio condutor, neste processo, é o nosso pressuposto
de que as teorias constituem instrumentos para compreender, criticar e, em última instância, também poder mudar as sociedades.
A teoria política feminista queer deve, portanto, ser capaz de contribuir para aprimorar a análise da(s) sociedade(s), o (estatuto
de) Estado, as relações de poder e dominação, inclusões e exclusões, contradições e paradoxos e de continuar a estimular o pensamento sobre política, crítica e utopias.
Tendo em conta que entendemos as teorias como expressão e
resultado de lutas, queremos, primeiramente, para uma teoria
política feminista queer atual, indagar acerca das suas bases de
conhecimento, perscrutá-las na procura do que foi rejeitado e perdido, e continuar a pensar sobre esses traços. A partir daí, lidamos
com os conceitos centrais da teoria política feminista queer, ao
abordarmos, em primeiro lugar, a heteronormatividade e, depois,
subsequentemente, as perspetivas queer sobre a estatalidade (nacional). Concluímos que as considerações teóricas queer podem
mudar não só os objetos, mas também o modo da crítica na teoria
política.

Arquivos queer: expandir espaços do conhecimento
Na introdução da Femina Politica “Política queer. Análises,
Crítica, Perspetivas”2, Antke Engel, Nina Schultz e Juliette Wedl
colocam a questão de “como se pode apresentar a teoria queer,
sem que Judith, sexo, género e desejo partilhem entre si as primeiras linhas” (Engel, Schulz & Wedl, 2005, p. 9). As autoras referem-se, desta forma, ao desafio de a teoria queer só poder
atender às suas próprias pretensões, quando também as suas histórias de origem forem escritas de forma aberta, não linear e diversificada. No entanto, o facto deste projeto nem sempre ser
executado, e, em vez disso, a genealogia da teoria queer ter sido
frequentemente desambiguada e apresentada como uma narração linear – quanto mais não seja ao longo das formações hegemónicas de poder-saber dentro da produção de conhecimento
académico –, constitui uma das críticas mais constantes no cerne
2

N.T.: No original, "Queere Politik. Analysen, Kritik, Perspektiven".
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da teoria queer. Seguidamente, gostaríamos de nomear algumas
destas tendências de desambiguação e consequente estreitamento
do arquivo feminista queer e que nos parecem centrais na perspetiva da teoria política. Elas referem-se, em primeiro lugar, ao
contexto social e geográfico do conhecimento queer, em segundo
lugar, aos pontos de partida conceptuais para trabalhos de investigação feministas queer críticos, e, em terceiro lugar, aos contextos político-teóricos da produção de conhecimento queer.
Gloria Anzaldúa criticava, em 1991, que são lésbicas e gays
brancos de classe média quem “produz teoria queer e, geralmente,
as suas teorias criam abstrações sobre nós, pessoas queer
racializadas. Eles controlam a produção do conhecimento queer no
meio académico e nas comunidades ativistas” (Anzaldúa, 1991, p.
251). Deste modo, foi produzido um mito de uma origem branca da
teoria queer (cf. Seidman, 2002, entre outros) através da
invisibilização de at_ores/rizes, lutas e bases de conhecimento nãobrancos (Haritaworn, 2005). De igual modo, nesta forma de
produção de conhecimento, foram negadas conexões de processos
de racialização e sexualização, e, consequentemente, foi ocultada a
forma como o dispositivo da sexualidade heteronormativa está
articulado, constitutivamente, com as relações racializadas de poder
e dominação (cf. McClintock, 1995, entre outros). Contra esta
política de conhecimento, no final dos anos 90, Phillip Brian Harper,
Anne McClintock, José Esteban Muñoz e Trish Rosen enfatizaram
a importância de abordagens antirracistas e pós-coloniais: “(A)
teorização de sexualidades divergentes oferecida pela crítica queer
contemporânea, o questionamento da raça e etnicidade levado a
cabo no cerne dos estudos pós-coloniais e a teoria crítica da raça
estão entre os desenvolvimentos recentes mais significativos na
análise social e crítica cultural. Enquanto que os melhores trabalhos
nestes campos têm enfatizado que os seus objetos de estudo não
podem ser compreendidos isoladamente uns dos outros, as
ramificações críticas deste facto mantiveram-se, ainda assim, em
grande medida, por explorar.” (Harper, McClintock, Muñoz &
Rosen, 1997, p. 1). Esta ignorância e o branqueamento da história
de origem da teoria queer também são interpretados por Jin
Haritaworn, em No Início era Audre Lorde. Branquitude e evasão
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de poder na história de origem queer3 (2005), como um discurso
“evasor de poder” (p. 23), que leva a que “pessoas relativamente
dominantes (possam) escapar à responsabilidade” (p. 33). Para
Haritaworn, a consequência epistemológica consiste na circunstância
de esta história de origem da teoria queer embranquecida ser
“baseada numa ideia de modernização, que a progressividade queer
só pode assumir a partir de uma origem dominante” (p. 33).
A persistência da problemática de um “centro” ocidentalbranco na teoria queer tem sido apontada, aliás, em relação não
só ao posicionamento social, como também geográfico, nomeadamente, por académic_os/as queer que trabalham sobre políticas
sexuais e queer na Europa Central e Oriental. Assim, Robert
Kulpa, Joanna Mizielińska e Agata Stasińska problematizam a
universalização de um “cânone” teórico queer, que, afinal, foi
criado principalmente nos EUA e na Europa Ocidental4. Este falso
universalismo é questionável, uma vez que ele não só nega particularidades e heterogeneidades locais e temporais, como também,
no sentido de uma temporalização da diferença, a ordena num eixo
temporal linear, no qual os EUA e a Europa Ocidental são construídos como “avançados”, e a Europa Central e Oriental representadas como desviantes do mesmo e, portanto, como “atrasadas”
(Kulpa, Mizielińska & Stasińska, 2012; cf. Kulpa & Mizielińska,
2011). Contra esta tendência, os autores formulam as suas preocupações da seguinte forma: “Como consequência desta (re)produção de conhecimento hegemónica ocidental, lidamos com o
pressuposto de que a teoria queer deve ser idêntica em todo o
lado.” (Kulpa, Mizielińska & Stasińska, 2012, p. 126).
Para além destas linhas uniformizadoras, que apenas têm em
conta, de forma insuficiente, os posicionamentos geográficos e sociais da produção de conhecimento queer, é possível determinar
uma outra tendência restritiva na genealogia da teoria queer, pre3

N.T.: No original, Am Anfang war Audre Lorde. Weißsein und Machtvermeidung
in der queeren Ursprungsgeschichte.

4

Neste ponto, queremos enfatizar que também a transferência de conhecimento
queer entre os EUA e a Europa Ocidental, em relação a efeitos dominantes e, portanto, restritivos ou de desvanecimento, também deve ser problematizada, assim
como é necessário refletir sobre lutas políticas locais, quanto aos seus respetivos
significados para a teoria e produção de conhecimento feminista queer.
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cisamente na relação entre a teoria feminista e a teoria queer.
Quando Gayle Rubin propôs, em 1984, em Thinking Sex, a separação analítica da teorização entre género e sexualidade, para voltar a reuni-los posteriormente, ela formulou este projeto à luz de
debates feministas vivos, que, contudo, apenas lidavam marginalmente com a sexualidade:
As ferramentas conceptuais feministas foram desenvolvidas
para detetar e analisar hierarquias baseadas no género. A teoria feminista tem algum poder explicativo, na medida em estas
coincidem com estratificações eróticas. Mas, à medida que os
assuntos se tornam menos os do género e mais os da sexualidade, a análise feminista torna-se enganosa e, muitas vezes, irrelevante. O pensamento feminista, simplesmente, carece de
ângulos de visão que consigam abranger completamente a organização social da sexualidade. (...) A longo prazo, a crítica do
feminismo à hierarquia de género tem de ser incorporada numa
teoria radical do sexo, e a crítica da opressão sexual deve enriquecer os feminismos. Mas, tem de ser desenvolvida uma teoria
e política autónomas, especificamente da sexualidade (Rubin,
1984, p. 170).

Três décadas depois, é possível constatar que, de facto, uma
reivindicação, isto é, uma teoria radical da política sexual, encontrou a sua expressão em diversos trabalhos da teoria queer. Contudo, a segunda exigência, ou seja, a reunificação da teorização e
crítica da sexualidade e de género, foi abordada cada vez menos
ao longo das últimas décadas (cf. Klapeer, 2014; Wagels, 2013). A
possibilidade de a crescente “divisão de trabalho entre estudos
queer e de género” (Wagels, 2013, p. 28), devido a pontos de partida conceptuais e relações de poder diferentes – sexualidade ou
género – torna-se, por vezes, uma via epistemológica e político-teórica de sentido único, está, de acordo com a nossa avaliação, relacionada com uma terceira desambiguação na genealogia da teoria
queer. Esta afigura-se no facto de, especialmente, na e através da
receção de Gender Trouble (Butler, 1990), trabalhos lésbico-feministas que lidam, ao mesmo tempo, com relações de poder e dominação sexuais e de género terem sido colocados em segundo plano.
Deste modo, designadamente, os trabalhos de Christine Delphy
(1996) e Monique Wittig (1992) mal entraram no arquivo queer.
No entanto, isto também remeteu para a margem do debate a
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questão de como a heteronormatividade está articulada com as relações de género patriarcais, e como não só corpos-sujeitos generificados, mas também corpos-sujeitos generificados diferentemente
posicionados e hierarquizados, são produzidos de forma poderosa
e violenta. Estes trabalhos lésbico-feministas foram adiados,
quanto mais não seja por causa da crítica pós-estruturalista de
que eles “ainda” partem de figuras político-identitárias como “a
lésbica”. No entanto, é questionável, se não precipitado e rapidamente desconsiderado, que, designadamente, Monique Wittig na
sua crítica da “mente hétero” (Wittig, 1992) não utiliza “a lésbica”
como figura identitária, mas, como sublinha Christine Klapeer,
“como posicionamento e «existência» socioculturais e/ou políticos
específicos” (2014, p. 32).
Com esta rejeição extensiva de trabalhos materialistas lésbico-feministas, a incorporação socioteórica da heteronormatividade e a ligação teórica entre heteronormatividade e capitalismo
foram, ao mesmo tempo, marginalizadas dentro da construção da
teoria política queer. Autoras como Wittig e Delphy explicitamente combinam a sua crítica do binarismo de género heteronormativo com uma crítica à formação social patriarcal e capitalista,
visando, desta forma, contribuir para uma teoria social crítica e
expandir os seus instrumentos de crítica do género. Assim, Wittig
desconstrói, não só o binarismo de género, e conceptualiza “a categoria do sexo” como “categoria política que funda a sociedade
enquanto heterossexual” (Wittig, 1992, p. 5). Na realidade, ela
concebe a categoria política “sexo” como fundamento para relações
de exploração e dominação capitalistas-patriarcais:
A categoria sexo é o produto de uma sociedade heterossexual
que impõe às mulheres a obrigação rígida da reprodução da “espécie”, isto é, a reprodução da sociedade heterossexual. A reprodução compulsória da “espécie” pelas mulheres é o sistema
de exploração no qual a heterossexualidade se baseia economicamente. A reprodução é essencialmente esse trabalho, essa
produção das mulheres é alvo de apropriação pelos homens.
Deve incluir-se aqui a apropriação de trabalho que é associado,
“por natureza”, à reprodução, criação de crianças e tarefas domésticas. Esta apropriação do trabalho das mulheres é efetuada da mesma forma que a apropriação do trabalho da classe
trabalhadora pela classe dominante. Não se pode dizer que uma
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destas produções (reprodução) é “natural”, enquanto que a
outra é social (p. 6).

O facto de estas abordagens marxistas-feministas à crítica da
heteronormatividade terem sido, durante muito tempo, relegadas
para segundo plano deveu-se, portanto, a um sequestro teórico-político e epistemológico, de acordo com o qual as abordagens desconstrutivistas e marxistas-materialistas não seriam compatíveis.
Se, de uma perspetiva pós-estruturalista, havia, nomeadamente,
uma suspeita geral face ao essencialismo político-identitário, da
perspetiva materialista era criticada a redução das relações aos
discursos e o privilégio desconstrutivista do cultural face ao social.
Na sua contribuição Problema(s) Lésbico(s): o esquecimento
da teoria queer e o significado das ‘clássicas’ lésbico-feministas
para outras versões e visões de queer/ização5, Christine Klapeer
(2015), aborda alguns traços da crítica racial lésbico-feminista
sobre heteronormatividade e relações de género, baseada nos trabalhos de Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Monique Wittig e
Adrienne Rich. Desta forma, ela conecta não só com o segundo aspeto de Rubin, especificamente uma teoria e crítica social feminista queer, mas, além disso, também contribui para a
heterogeneização da teoria queer. Para além disso, o artigo esclarece que o confronto com os trabalhos de Lorde, Anzaldúa, Wittig
e Rich, enquanto crítica racial lésbica queer, também pode contribuir para uma queerização da produção de conhecimento e
construção teórica, na medida em que a teoria queer é um tanto
desapertada do espartilho académico e, para além disso, os corpos
e as experiências xamânicas são considerados seriamente como
fontes de conhecimento.

Perspetivas da teoria do poder: heteronormatividade
e heteronormalização
O conceito de heteronormatividade de Michael Warner, que
este introduziu em 1991, transformou-se, desde então, sem dú5

N.T.: No original, Lesbian Trouble(s): Queere Theorievergessenheit und die Bedeutung lesbisch-feministischer‚ Klassikerinnen‘ für andere Versionen und Visionen von
Queer/ing.
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vida, num dos conceitos básicos da teoria queer. Warner designa
como heteronormatividade a lógica de ordem sexual que estrutura “o género, a família, as noções de liberdade individual, o Estado, o discurso público, o consumo e o desejo, a natureza e a
cultura, a masturbação, a política reprodutiva, a fantasia racial
e nacional, a identidade de classe, a verdade e a confiança, a censura, a vida íntima e a exposição social, o terror e a violência, os
cuidados de saúde e as normas culturais profundas no que concerne à sustentação do corpo” (Warner, 1991, p. xiii). Para uma
teoria política feminista queer, que, em conexão com Rubin, quer
abordar o traço de uma teoria da sexualidade radical, há duas
questões que estão ligadas à discussão de Warner: Qual é, exatamente, o papel da sexualidade? Ela é o objeto, o ponto de partida
ou o limite de uma conceptualização da heteronormatividade? E
como deve, subsequentemente, ser entendida a heteronormatividade, em termos da teoria do poder? Engel, Schultz e Wedl propõem, na sua introdução ao Femina Politica, em 2005, que se
entenda a heteronormatividade enquanto “categoria crítica do domínio”, de forma a que “a sexualidade não tenha de ser nem ponto
de partida, nem ponto central da análise, mas que a sua eficácia
constitutiva para a subjetividade e para o social seja visível”
(Engel, Schultz & Wedl, 2001, p. 11f.). David Eng, Judith Halberstam e José Esteban Muñoz argumentam, de modo semelhante, na introdução do caderno What’s Queer about Queer
Studies Now?, da revista Social Text, quando sublinham que a sexualidade não pode ser colocada no centro dos estudos queer (Eng,
Halberstam, Muñoz, 2005, p. 4). Seguiremos, então, estas duas
sugestões, infra, e daremos uma vista de olhos aos debates teóricos queer dos últimos anos.
Cathy Cohen (1997), no seu artigo Punks, Bulldaggers6, and
Welfare Queens7, apela a que se conclua radicalmente a premissa
6

N.T.: Bulldagger é um termo pejorativo usado para designar “uma lésbica muito
masculina, que frequentemente carrega um significado mais racial do que alguns
dos seus sinónimos bulldyke, bulldiker e diesel dyke” [“Bulldagger”. Encyclopedia
of Sex and Gender: Culture Society History. Retirado de Encyclopedia.com].

7

N.T.: Welfare Queens, que significa literalmente “Rainhas da Segurança Social”, é
um termo depreciativo usado nos Estados Unidos da América para designar mulheres que, alegadamente, se aproveitam de apoios sociais. Segundo Patricia Collins, a imagem “perniciosa” (2000, p. 80) foi promovida por Ronald Reagan, na
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teórica queer sobre o poderoso devir da(s) sexualidade(s), de modo
que a sexualidade não possa ser compreendida independentemente dos processos de racialização, de classização e generificação, nem enquanto categoria primária da teoria queer, uma vez
que ambos voltariam a introduzir uma visão ontológica da sexualidade que a teoria queer tenta, precisamente, frustrar:
Pela sua conceção de um espectro amplo de possibilidades sexuais, a teoria queer contrasta de forma direta com as tendências normalizantes da sexualidade hegemónica, que se baseia
em ideias de identidades e comportamentos sexuais estáticos e
estáveis. Dentro da teorização queer, entende-se que o sujeito
sexual é construído e encontra-se contido em práticas de categorização múltiplas e regulação que marginalizam e oprimem,
sistematicamente, os sujeitos definidos como desviantes e “outros”. E, na melhor das hipóteses, a teoria queer concentra-se e
torna centrais não apenas a natureza socialmente construída
da sexualidade e das categorias sexuais, mas também dos graus
variáveis e locais múltiplos de poder distribuídos em todas as
categorias da sexualidade, incluindo a categoria normativa da
heterossexualidade (Cohen, 1997, p. 438f).

Cohen, portanto, reclama uma compreensão multidimensional da sexualidade para a teoria queer, e, com isto, critica também
as abordagens e perspetivas, nas quais se torna vigente um entendimento binário de género, fixo e identitário sobre a sexualidade, através da centralização da linha divisória traçada entre a
heterossexualidade e a homossexualidade. A sua proposta de conceptualizar a heteronormatividade com base num entendimento
queer interseccional pretende capturar os entrelaçamentos subtis
entre poder e sexualidades. Cohen demonstra isto ao perguntar
qual é o papel que assumem, numa análise de poder de uma perspetiva teórica queer, “as vidas de mulheres – em particular mudécada de 80, sendo que a welfare queen designa “uma mulher negra, de classe trabalhadora, altamente materialista, dominadora e sem homem. Contando com
apoios sociais públicos, as welfare queens contentam-se em receber o dinheiro ganho
arduamente pelos americanos, que pagam impostos, e permanecer casadas com o
Estado. Assim, a imagem da welfare queen demonstra os esforços para usar a situação das mulheres negras da classe trabalhadora como um sinal de deterioração
do Estado” (Collins, 2000, p. 80). [Collins, P. H. (2000). Black Feminist Thought:
Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. Londres e Nova Iorque: Routledge].

93

BRIGITTE BARGETZ & GUNDULA LUDWIG

lheres racializadas – que beneficiam de apoios sociais, que podem
encaixar-se na categoria de heterossexuais, mas cujas escolhas
sexuais não são percecionadas como normais, morais ou merecedoras de apoio estatal” (p. 442). Na sua resposta, ela deixa claro
que a sexualidade, enquanto força estruturadora dos sujeitos e
da sociedade, opera não só sobre a divisão binária entre hetero e
homossexualidade, como ainda desenvolve o seu poder de forma
muito mais complexa. Para a conceptualização da heteronormatividade, isto significa entendê-la não como uma estrutura monolítica de poder (p. 452), mas como um continuum, no qual a
heteronormatividade é, igualmente, produzida e estabilizada “heterossexuais do lado (de fora) da heteronormatividade” (p. 452)
racializados, classizados e generificados.
Também Jasbir Puar considera, em Terrorist Assemblages
(2007), que um entendimento da heteronormatividade que coloque no centro a sexualidade, não será capaz de capturar as políticas sexuais atuais nos EUA. As políticas sexuais baseiam-se,
por vezes, no uso de regulamentos liberalizados em relação a determinados modos de vida lésbicos e gays ao serviço de políticas
homonacionais, através das quais, e, nas quais, são produzidos,
principalmente, muçulmanos “outrizados”. De forma semelhante,
Silvia Posocco clarifica, nos seus trabalhos sobre bio e necropolítica, que a “queeridade”, atualmente, não pode ser entendida com
uma compreensão de poder que se baseie numa contraposição dicotómica entre heterossexualidade e homossexualidade:
Uma consequência da mudança para um registo teórico biopolítico e necropolítico é precisamente o desprendimento da “queeridade” de um dos seus referentes-chave, isto é, “gays e
lésbicas”. A queeridade (...) conota aqueles cujos corpos são marcados por tecnologias racializadas e sexualizadas, e produzidos
através dos dispositivos de raça e sexo orientados para a morte,
incluindo a morte social (Posocco, 2014, p. 84).

Estas propostas para não pensar a heteronormatividade, nem
a partir de uma sexualidade posicionada no centro, nem a partir
de um mecanismo dicotómico de poder, apontam para a necessidade de repensar o conceito de normatividade. Na senda das reflexões de Michel Foucault sobre a teoria do poder, tal como
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expostas nas suas aulas sobre governamentalidade, podemos argumentar que a heteronormatividade opera não só como normatividade, mas também através de técnicas de normalização.
Foucault distingue, nos seus trabalhos sobre a teoria da governamentalidade, três técnicas de exercício do poder: A lei provém de
uma norma preexistente, que divide o permitido e o proibido; para
este efeito, Foucault sugere o conceito de normatividade. O modo
de funcionamento da disciplina é designado por normação. Também aqui o ponto de partida é uma norma estabelecida, que faz
distinções claras e rígidas entre normal e anormal (Foucault, 2004,
p. 89f.). A normalização passa por uma tecnologia de poder que
não parte de uma norma binária, mas que produz, primeiramente,
a normalidade (Foucault, 2004, p. 91). A técnica de normalização
consiste em “procurar reduzir as normalidades mais desfavoráveis, mais desviantes em relação à curva normal, geral, reduzi-las
a esta curva normal, geral” (Foucault, 2008, p. 82)8. Desta forma,
é superada a disposição dicotómica entre o permitido e o proibido,
uma vez que a normalização parte de um valor médio, a partir do
qual são definidos o aceitável e os seus limites. Para a conceptualização da heteronormatividade, é possível, então, argumentar,
que as sexualidades, os corpos, os desejos e os géneros são não apenas efeito da normatividade, mas também da normalização. A heteronormatividade não é apenas criada e assegurada através de
uma demarcação binária entre heterossexualidade e homossexualidade. Na verdade, a inclusão de determinadas formas de homossexualidade, assim como o posicionamento de algumas formas de
heterossexualidade nas margens da heteronormatividade, e a
marginalização, perseguição e exclusão de determinados modos
de vida heterossexuais, racializados, classizados, generificados,
também são parte da heteronormatividade. Isto torna-se particularmente evidente nas sociedades ocidentais contemporâneas, nas
quais as políticas sexuais são caracterizadas por uma “homonormatividade” (Duggan, 2000, p. 92) e um “homonacionalismo”
(Puar, 2007). Vista desta forma, a heteronormatividade deve ser
sempre conceptualizada também como heteronormalização (cf.
8

N.T.: Tradução retirada de: Foucault, Michel (2008). Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). (Trad. de E. Brandão). São Paulo:
Martins Fontes.
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Ludwig, 2015). Isto não significa, contudo, que a heteronormalização substitui a heteronormatividade: pelo contrário, ambas existem, lado a lado, e também interagem entre si.
Adicionalmente, parece adequado compreender a relação
entre normatividade e normalização como sendo mutável. Em
2002, Antke Engel introduziu, no debate sobre a teoria queer, um
estímulo, importante e amplamente recebido para descrever alterações de políticas sexuais. Assim, ela sugere que se parta de
uma simultaneidade de técnicas de poder normativas rígidas e
flexíveis (Engel, 2002). A “normatividade rígida, que organiza o
espaço social através de classificações e exclusões” (Engel, 2002,
p. 204), existe aliada à “normalização flexível, que segue o padrão
da integração nas relações sociais existentes, e, através do mecanismo da individualização, cria novas hierarquias e desigualdades sociais” (Engel, 2002, p. 204). Género e sexualidade são,
portanto, considerados maleáveis, mas, ao mesmo tempo, o rígido
binarismo de género mantém-se em vigor, na forma de “normas
jurídicas (Código do Registo Civil ou a Lei Transsexual9), dogmas
religiosos (proibições de homossexualidade proclamadas do púlpito), atos burocráticos (rotulação de género e estado civil em formulários) ou generalizações éticas sobre uma “vida boa” ou o “bem
comum” (materializadas em Constituições, decisões políticas, práticas administrativas ou ações quotidianas)” (p. 75).
Impõe-se a teorização da heteronormatividade de uma forma
que possa suportar as alterações permanentes das relações entre
a normatividade rígida e a normalização flexível, no que se refere
9

N.T.: A chamada “Lei Transsexual” (“Transsexuellengesetz”) é um diploma legal vigente na Alemanha, desde 1981, que regula os direitos das pessoas trans na República Federal. Até à decisão do Tribunal Constitucional, em 2011, que o declarou
inconstitucional, existia uma norma, neste diploma, que exigia a realização de uma
cirurgia genital para alterar formalmente o registo de nascimento. “A permanência
e irreversibilidade do género percebido de uma pessoa transexual não podem ser
medidas pelo grau de adaptação das suas características sexuais externas ao género percebido por meio de intervenções cirúrgicas, mas devem ser determinadas
por quão consistentemente a pessoa transexual vive no seu género percebido e se
sente à vontade nele” (Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 3295-07, de 11 de janeiro
2011). Também foi introduzida, desde 2018, no Código do Registo Civil alemão, a
possibilidade, para pessoas intersexo, crianças, às quais “não pode ser atribuído
nem o sexo feminino nem o masculino” (§22, Personenstandsgesetz), de registar o
género como “diverso” ou omiti-lo.
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às alterações das técnicas de poder, que são observáveis desde
então, e que empurram, para segundo plano, as formas rígidas de
normatividade, ao mesmo tempo que técnicas de normalização
flexível também comprometem o antigo bastião do binarismo de
género, como demonstram as regulamentações legais no Código
de Registo Civil e na Lei Transsexual, na Alemanha.
Além disso, Sushila Mesquita chama a atenção para um
ponto adicional, que é relevante para as teorizações mais recentes
sobre a heteronormatividade. A autora problematiza o facto da
tese da justaposição entre a normatividade rígida e a normalização flexível – apesar do ganho acrescentado de conhecimento –
ser analiticamente insatisfatória, uma vez que ela ainda parte de
uma “divisão entre normatividade e normalização, dos modos de
funcionamento de normas jurídicas e normalizadoras, respetivamente” (Mesquita, 2012, p. 46). Desta forma, o “entrelaçamento
sistemático e simultâneo” (Mesquita, 2012, p. 46) da normatividade e da normalização não poderia ser tido em conta. Mesquita,
portanto, não defende que “heteronormatividade e normalização,
ou as normas normativas e normalizantes, tramitam (...) lado a
lado”, mas, pelo contrário, que os mecanismos de normalização se
desenvolvem “parcialmente a partir de pressupostos de base heteronormativos” (Mesquita, 2012, p. 46). A heteronormatividade
e a normalização encontram-se, assim, numa relação de referenciação, na qual a primeira não representa a técnica de poder exclusiva, mas também não pode ser ocultada enquanto formação
de enquadramento.

Perspetivas teóricas queer sobre a estatalidade (nacional)
Quando, na Femina Politica, 2005, Monika Mayrhofer, Heike
Raab, Adrian de Silva e Ilka Quirling abordaram, de diferentes
perspetivas, a heteronormatividade e a estatalidade, entraram
num território novo no contexto de língua alemã, e contribuíram,
assim, para que também aqui a “queerização do Estado” (Duggan,
1995) não deixasse nenhum “espaço vazio na teoria e investigação
queer” (Raab, 20015, p. 59). Estes trabalhos demonstram como a
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estatalidade (nacional) é profundamente baseada em premissas
heteronormativas, e, ao mesmo tempo, participa na ordenação da
sociedade de uma determinada forma, através da sexualidade.
Também aqui, investigações recentes deixaram claro que a relação entre estatalidade (nacional) e heteronormatividade/heteronormalização não só é extremamente mutável, como também é
suportada por técnicas de poder subtis, e que não é teoricamente
produtivo partir de dicotomias – tais como, por exemplo, de Estado versus políticas teóricas ou de opressão de Estado versus desejo queer (cf. El-Tayeb, 2012; Eng, 2003; Posocco, 2014; Puar,
2007, entre outros).
Em Freedom with Violence, Chandan Reddy analisa políticas
sexuais atuais nos EUA, que, em nome da “tolerância” e “progressismo”, salvaguardam legalmente determinados modos de vida
homossexuais, enquanto, ao mesmo tempo, são aproveitadas para
formas de demarcação face a grupos populacionais não-brancos,
não-ocidentais. Com a sua pergunta sobre a origem atual do desejo dos Estados ocidentais pelo desejo das “suas” lésbicas e dos
“seus” gays (Reddy, 2011, p. 193), Reddy demonstra que o desejo
tem de ser concebido como parte das políticas estatais. Neste sentido, os trabalhos pós-coloniais de teoria queer têm demonstrado
que os Estados nacionais ocidentais também se basearam, desde
o início, em políticas de desejo, nas quais a sexualidade representava uma articulação central: os sujeitos e a população como um
todo não apenas foram governados através de políticas sexuais,
como, na verdade, os sujeitos foram transformados em “bons_as”
cidadãos_ãs heterossexuais, através de políticas sexuais heteronormativas. Ao mesmo tempo, desta forma, a pertença ao EstadoNação foi implementada com base na sexualidade e no desejo.
Para tal, foi essencial, por muito tempo, uma heteronormatividade rígida que, ao mesmo tempo, servia como uma demarcação
colonializante e racializante face a populações não-brancas, nãoocidentais. Ann Stoler sustenta, assim, que os “discursos de sexualidade (...) mapearam os parâmetros morais das nações
europeias. Estes discursos, profundamente sedimentados sobre a
moralidade sexual, puderam redesenhar as “fronteiras internas”
de comunidades nacionais, fronteiras estas que eram protegidas
através de – e, por vezes, em colisão com as – fronteiras da raça.
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Estes discursos nacionalistas eram baseados em princípios culturais de exclusão, que fizeram mais do que apenas afastar a
classe média dos pobres. Eles demarcaram aqueles cujas reivindicações sobre direitos de propriedade, cidadania e assistência
pública eram merecedores de reconhecimento, dos que não o
eram” (Stoler, 1995, p. 8).
Entretanto, nesta interação entre sexualidade, desejo e estatalidade nacional, nas últimas décadas, alguns elementos mudaram fundamentalmente. Como evidenciam muitos trabalhos
recentes de teoria queer, em nome da “tolerância” e do “progressismo”, modos de vida lésbicos e gays, anteriormente desviantes,
estão, agora, a ser integrados nas retóricas nacionalistas, através
das quais é traçada uma demarcação neocolonial entre as nações
consideradas “modernas”, e as outras, não-ocidentais, que, pretensamente, não o são, ou ainda não são totalmente “modernas”.
Para a articulação entre desejo, sexualidade e estatalidade nacional – e, portanto, para a pergunta de Reddy sobre a importância
do desejo de lésbicas e gays para os Estados nacionais ocidentais
– isto significa que a política sexual estatal, no presente, já não é
identificável somente através de uma heteronormatividade rígida
e exclusiva, mas também através das técnicas de poder que descrevemos anteriormente como heteronormalização. Enquanto que
a “integração tolerante-pluralista” (Engel, 2002, p. 165) de alguns
modos de vida homossexuais suaviza o binarismo entre heterossexualidade e homossexualidade, e, assim, identifica a heteronormalidade estatal enquanto “aceitação” (Lorey, 2011, p. 260) de
certos modos de vida sexuais, anteriormente criminalizados, determinados modos de vida heterossexuais são tornados “outros”,
ao longo das linhas de processos de racialização e neocolonização.
Esta “outrização” de pessoas não euro-atlânticas, não-brancas,
não-cristãs, torna-se, consequentemente, requisito para que pessoas queer brancas, privilegiadas do ponto de vista de inclusão
cívica, e/ou economicamente seguras, possam, nos seus modos de
desejo e existência, tornar-se apoiantes do Estado. Uma compreensão da heteronormalização também abre, a partir de uma
perspetiva teórica queer, um novo horizonte de pensamento sobre
formas atuais de estatalidade.
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Foi demonstrado, sobretudo por estudos teóricos feministas,
que o Estado moderno ocidental se constitui a partir de “uma relação de violência baseada no género” (Sauer, 2002, p. 89). O Estado está significativamente envolvido na produção de relações
de violência de género, “(q)uanto mais não seja pelo facto do Estado, que determina o que é e não é violência, se ter tornado o
centro do discurso sobre ordem e violência” (Sauer, 2002, p. 89).
A isto relacionavam-se trabalhos de teoria queer que demonstravam que também a violência normativa – isto é, aquela violência
que, como efeito da naturalização do binarismo de género, torna
o género passível de ser vivido exclusivamente como feminino ou
masculino, à custa de todas as formas de corpos e sujeitos nãoheteronormativos terem de ser descartados (Butler, 2009b, p. 120;
Chambers/Carver, 2008, p. 128) – é parte da estatalidade e é tornada possível e assegurada através do Estado (Ludwig, 2011, p.
178; Paloni, 2012). Uma perspetiva teórica queer, por conseguinte, concebe o Estado também como relação de violência, porque é no Estado que se manifesta em que condições generificadas,
racializadas e sexualizadas os sujeitos são sequer reconhecidos
enquanto sujeitos. O Estado determina, assim, que formas generificadas de desejo e de vida contam como “vidas” e, consequentemente, quais é que são dignas de proteção estatal (Butler, 2005,
2009a). Com o entendimento previamente delineado de heteronormalização, é, agora, possível teorizar aquilo que Reddy designa, enquanto diagnóstico contemporâneo, como “liberdade com
violência” (2011). A heteronormalização enquanto modo de inclusão parcial de determinadas formas e estilos de vida homossexuais de cidadãos_ãs inteligíveis e dignos de proteção, em Estados
nacionais ocidentais, é, portanto, uma técnica de poder, que reconhece e protege alguns grupos populacionais, enquanto que, por
outro lado, deixa outros desprotegidos, e, ao mesmo tempo, liberta-os para a morte social. É uma técnica de poder que organiza
assim, ao mesmo tempo, o consentimento para uma estatalidade
violenta e neocolonial. Os debates sobre estatalidade (nacional)
dentro da teoria queer são, frequentemente, dirigidos a partir de
uma perspetiva que tem como referência os Estados norte-americanos ou os Estados europeus ocidentais. Muito embora o objetivo passe por decifrar, precisamente, os estados ocidentais no seu
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eurocentrismo fundamental, assim como formas contemporâneas
de neocolonialismo, também se alimenta o perigo de um “nacionalismo metodológico” (Castro Varela & Dhawan, 2010, p. 209;
Stoler, 1995, p. 7). Por um lado, este perigo consiste na sugestão
de que a estatalidade no Norte global é passível de ser compreendida, sem ter em conta a análise da estatalidade no Sul global;
por outro lado, a perspetiva, e, consequentemente, o ponto de partida da crítica ao Estado nacional do norte global permanece capturada, enquanto que as relações de poder sociais no Sul global
ou o significado da estatalidade pós-colonial são ignorados.
É a partir desta lacuna, nos debates recentes da teoria queer,
que Nikita Dhawan (2015), no artigo intitulado “Homonacionalismo e fobia de Estado: queerizar políticas de descolonização, descolonizar políticas queer”10, discute de que forma os trabalhos
feministas pós-coloniais sobre Estado, género, sexualidade e colonialismo podem abrir novos entendimentos sobre o tema da estatalidade. O seu contributo, por um lado, tem a preocupação de
romper com nacionalismos metodológicos nas discussões teóricas
queer, recorrendo, para isso, a uma combinação entre trabalhos
pós-coloniais feministas e queer. Por outro lado, a autora quer
contribuir, deste modo, para pluralizar e heterogeneizar as respostas à questão de como lidar com o Estado, a partir de uma
perspetiva política queer pós-colonial.

Crítica Queer
Há alguns anos que tem vindo a emergir, na teoria queer,
uma disputa que procura deslocar o modus da crítica queer, a partir de e em relação à crítica da heteronormatividade. A ideia fundamental nestas abordagens passa pela descentralização da
crítica queer, que se torna acessível e relevante, através de uma
política queer da temporalidade. O que une abordagens tão distintas – da crítica à “heteronormatividade reprodutiva” (Spivak,
2013) ao “futurismo reprodutivo” (Edelman, 2004), passando pela
política e politização de uma “arte queer do fracasso” (Halbers10

N.T.: No original, “Homonationalismus und Staatsphobie: Queering Dekolonisierungspolitiken, Queer-Politiken dekolonisieren”.
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tam, 2011), de um “sentir-se retrógrado” (Love, 2007) até ao “otimismo cruel” (Berlant, 2011) – é o facto de elas assumirem uma
posição de rejeição de compreensões temporais dominantes, marcadas heteronormativamente, que se articulam em linearidade,
teologia ou em narrativas de progresso, e, desta forma, também
pretendem repensar o modus assim como o locus da crítica queer.
Esta orientação da crítica queer, assim como os debates muito
controversos a ela associados, é significativamente marcada pelas
reflexões de Eve Kosofsky Sedgwick, que, no final dos anos 90, no
artigo Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So
Paranoid You Probably Think This Essay Is About You (2014),
desde então muito citado e amplamente recebido, tinha problematizado uma forma de conhecimento científico, as “arqueologias desconfiadas do presente” (Sedgwick, 2014, p. 385), que a autora, com
intenção autocrítica não menosprezável (cf. 2014, p. 389), procurou
apreender analiticamente através do conceito de paranoia. No encalço de Paul Ricoeur, Sedgwick analisa este modo de crítica, que,
segundo a mesma, é igualmente predominante nas abordagens
pós-estruturalistas, marxistas e psicanalíticas e, de forma não
menos relevante, na teoria queer – como demonstra Gender Trouble – como uma “hermenêutica da suspeita” (Sedgwick, 2014, p.
357). A autora entende a paranoia como uma forma de construção
de teoria crítica, que é fundada no ceticismo e, por isso, favorece
um modo de crítica que visa, principalmente, a deteção e revelação
de verdades ocultas, mas que, em última análise, só é capaz de decifrar aquilo que sempre foi presumido e suposto. “Nenhum momento poderia ser demasiado cedo para que já-se-soubesse que
algo mau iria acontecer, graças à sua característica de ter-sido-jáinevitável. E nenhuma perda poderia estar tão distante no futuro
que tivesse de ser desconsiderada antecipadamente.” (Sedgwick,
2014, p. 366). Uma forma de pensamento e leitura paranoica é,
por conseguinte, caracterizada por uma “aversão à surpresa”
(Sedgwick, 2014, p. 365), e extingue, assim, como reclama Sedgwick, “qualquer possibilidade de formas alternativas de compreensão ou coisas para compreender” (2014, p. 367).
Para Sedgwick, este modo de leitura paranoico é problemático,
não só porque faz afirmações de verdades absolutas, mas porque,
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através da exclusão de afetos positivos, também descarta a possibilidade de alternativas. A paranoia designa, assim, simplesmente,
“um caminho, entre outros, para perseguir, encontrar e organizar
o conhecimento. A paranoia conhece algumas coisas muito bem; de
outras sabe muito pouco” (Sedgwick, 2014, p. 365). Como complemento e contraponto do “consenso paranoico atual” (2014, p. 385),
Sedgwick sugere, então, um modo de crítica reparadora, que, nas
teorias paranoicas, é, geralmente, afastado e descartado como inadmissível, como meramente “estético” ou “reformista” (2014, p. 386).
Enquanto a paranoia da “confiança na exposição” (2014, p. 379) se
torna, superficialmente, “prevenção da dor” (2014, p. 375), o modo
da reparação parte da ideia de que pode haver não só “surpresas
terríveis”, mas também “boas” (2014, p. 389).
Com estas declarações, Sedgwick antecipa e inspira, em 1997,
não só aqueles debates queer que, há alguns anos, lidam de forma
variada e bastante controversa com aquilo que atualmente também é descrito (cf. Bargetz, 2015; Hemmins, 2005; Love, 2010;
Nyong’o, 2010, entre outros) como “viragem reparadora” (Wiegman, 2014). Além disso, ela abre uma perspetiva para repensar o
modo da crítica. Assim, seguindo Sedgwick, não se trata de rejeitar a crítica de poder per se. Na verdade, trata-se de resistir a um
“imperativo paranoico” (Sedgwick, 2014, p. 375) e romper com a
confiança, aparentemente inabalável – contudo, sempre dececionada com o novo –, na força transformadora da exposição paranoica na sua lógica autorreferencial, e, em vez disso, através de
um movimento reparador, resgatar os trilhos encobertos e enterrados em direção a alternativas.
Este entendimento da crítica pode ser ligado, de forma instrutiva, com um entendimento do poder como heteronormalização. Sob o pressuposto de o poder e as sexualidades não operarem
apenas através de configurações binárias, a crítica também não
pode recorrer a uma lógica binária de Exposição/Ser-Contra/SerOutro versus Não-Transparência/Reprodução do poder. Um tal entendimento da crítica, como, por exemplo, apresenta Lee Edelman
(2004) na sua proposta de que a crítica queer deveria ser algo
completamente diferente da heteronormatividade reprodutiva,
perpetua uma visão binária sobre os modos de funcionamento do
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poder também no modo da crítica. Não é nenhuma coincidência
de que as reflexões de Edelman tenham sido criticadas, principalmente, por pessoas queer racializadas (cf. Munoz, 2007, entre
outros). Esta crítica deixa claro que Edelman atinge uma compreensão restrita da crítica, uma vez que ele não concebe a heteronormatividade nem de forma consistente nem interseccional,
nem deixa para trás o binarismo heterossexualidade-homossexualidade. No seguimento desta crítica racial, assim como da
nossa proposta de compreender a interação interseccional de
poder e sexualidades, géneros, corpos, desejos, também com o conceito da heteronormalização, a crítica queer não pode ser o ‘outro
total[mente]’ diferente em relação ao estabelecido. Pelo contrário,
trata-se de variados modos reparadores da crítica, que a entendem como equivocação (VerUneindeutigung11) (Engel, 2002). É
uma crítica que parte de emaranhados heterogéneos de sujeitos
e poder, procurando movê-los e irritá-los, ciente, ao mesmo tempo,
do próprio contexto da crítica. Uma teoria queer orientada desta
forma aborda, assim, a crítica da heteronormatividade e da heteronormalização para encontrar uma resposta à questão de como
pode ser exercida a crítica, sem a remeter para um exterior absoluto, para um espaço político sempre situado no futuro, contudo
inalcançável, ou para uma superação do passado.
A contribuição de Yv E. Nay, Políticas feministas queer de paradoxos afetivamente estruturados12 (2015), está ligada a estas reflexões, na medida em que ele_ela13, a respeito de Heather Love
e Elizabeth Freeman, sugere uma reacentuação teórica queer da
crítica no modo reparador, mas, ao mesmo tempo, rejeita um foco
exclusivamente reparador. Em vez disso, defende o emaranhamento de reparação e paranoia e recorre, para isso, ao conceito
do paradoxo. Este permite-lhe expandir a crítica da heteronorma11

N.T.: Trata-se do conceito de VerUneindeutigung proposto pela filósofa e autora
Antke Engel composto pelo radical “eindeutig” (que significa “claro”, “explícito”,
“inequívoco”), o sufixo nominal “-ung” e pelos prefixos “un-”, de negação/ausência,
e “ver-”, de transição de estados. Em inglês é traduzido como “equivocation” ou
“undisambiguation” (https://www.ici-berlin.org/people/engel/).

12

N.T.: No original, Queerfeministische Politiken affektivstrukturierter Paradoxien.

13

N.T.: As autoras usam “er_sie”, “ele_ela”, como pronome neutro, para se referirem
a Yv E. Nays. Esta formulação é comummente utilizada, na Alemanha, por pessoas
que se consideram não binárias, (https://nibi.space/pronomen).
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tividade, quanto mais não seja de forma afetivo-teórica e para
além da lógica dicotómica da normalização e desnormalização,
sem, com isso, servir um novo imperativo normativo. Enquanto
“heteronormatividade aspiracional”, a heteronormatividade representa, para Nay, também um ponto de fuga de um anseio normalizador por uma forma de pertença e modo de existência que
está, justamente, conectada com a heteronormatividade, ou melhor, com a sua promessa forçada de “normalidade”. Com esta sugestão de conceber a heteronormatividade como aspiração
fantasmática a uma pertença, Nay pode ligar-se ao apelo reparador de Sedgwick ao manter esta aspiração como condição necessária para modos de vida e desejo não-normativos e, não menos
relevante, para formas alternativas de solidariedade e sociabilidade políticas vivenciadas que vão além das estruturas de presença heteronormativas.
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Pode o género ser considerado um produto da “performance”?
Esta suposição é agora popular entre feministas nos EUA e por
razões fáceis de entender. Descrever uma categoria de género
como “mulher” como sendo um produto da performance significa
rejeitar séculos de restrições e regras impostas sobre nós através
do apelo a uma natureza feminina mística. Ao fazer eco da declaração de Simone de Beauvoir de que “não se nasce mulher, tornase mulher” (1989, p. 267), a teoria da performance parece estar
num continuum com a insistência das feministas dos anos 1970,
no que diz respeito ao carácter socialmente construído da “feminilidade”. Existem, contudo, diferenças que devem ser assinala1

Tradução do inglês por Renata Castelo Branco (renatacba@ua.pt). Bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Doutoranda do Programa Doutoral
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Grupo de Estudos Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas Literaturas
e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.
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das, já que apontam para os limites teóricos deste conceito. Seja
assumindo a definição normativa de “feminilidade” como um produto do “patriarcado”, seja considerando-a enraizada na exploração capitalista do trabalho da mulher, a nossa crítica a essa
definição sempre investigou e nomeou as fontes de opressão das
mulheres, uma vez que procurámos por estratégias políticas que
pudessem transformar não só as nossas vidas, mas a sociedade
como um todo. Identificar, nomear e analisar a fonte das “normas”
às quais se esperava que obedecêssemos foi importante, também,
para demonstrar a natureza complexa da “construção de género”.
Era importante mostrar que a nossa aceitação das regras e regulações prescritas institucionalmente foi sempre mais do que uma
encenação da “norma”, como implica a noção de “performance”.
Isso seria, frequentemente, considerado uma submissão involuntária, acompanhada por um senso profundo de injustiça e um desejo de revolta. Descobrimos, de maneira muito didática, o que
“mulher” passou a significar para nós.
Performance é um conceito útil, mas a sua amplitude de aplicação é limitada, parcial. O conceito sugere obediência passiva a
uma lei, adoção de uma norma, um ato de concordância. Desta
forma, identificar-se socialmente como mulher tornou-se, inevitavelmente, quase um ferimento autoinfligido. O conceito ignora
que género é o resultado de um longo processo disciplinar e que é
mantido não simplesmente pela imposição de “normas”, mas através da organização e da divisão do trabalho, da configuração diferenciada de mercados de trabalho e da organização da família,
da sexualidade e do trabalho doméstico. Em cada um destes contextos, o que geralmente é chamado de “performance” seria mais
apropriadamente definido como coerção e exploração. Nós não
“performamos” o género ao trabalharmos como uma enfermeira,
uma trabalhadora do sexo, uma empregada de mesa, uma mãe
ou uma cuidadora profissional. Descrever a nossa produção de feminilidade em tais ocupações como “performance” reduz bastante
a nossa compreensão da dinâmica real, esconde a compulsão económica envolvida e o facto de que, por debaixo da aparência de
conformidade, são nutridas práticas de resistência e recusa que
enfraquecem aquilo que se esperava que fosse consolidado pela
performance. Isto não exclui que, ao performar estas profissões,
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nos possamos identificar com elas e que toda a nossa persona seja
reformulada por estes ofícios. Parafraseando o comentário de
Jean-Paul Sartre, na sua análise sobre “má-fé”, o público exige
que estas trabalhadoras performem a feminilidade através destas
formas particulares de trabalho. De facto, são tomadas muitas
precauções para aprisionar uma mulher naquilo que é suposto ela
ser, “como se vivêssemos num temor perpétuo de que [ela] possa
escapar disso, que [ela] possa romper e, de repente, abandonar a
condição [dela].”2
Ainda assim, nós escapamos. A ascensão do movimento de libertação das mulheres teria sido incompreensível se o conceito de
“performance” tivesse sido a nossa principal diretriz, com as suas
implicações de receção passiva e reprodução de padrões normativos. Emergindo no fim de uma das décadas mais repressivas da
história dos EUA, do ponto de vista da formação e disciplina de
género, o movimento de libertação das mulheres teria sido ininteligível se tivéssemos ignorado a rebelião profundamente enraizada que ebuliu sob a aparência de conformidade e o facto –
igualmente importante –, de que esta rebelião não foi uma rejeição ao género propriamente dito, mas uma rejeição de uma definição específica e desvalorizada de feminilidade que o movimento
de mulheres condenou à morte apesar de muitas tentativas institucionais para o preservar.
Então, há dois pontos que eu gostaria de assinalar. Em primeiro lugar, a performance ajuda-nos a desnaturalizar a “feminilidade”. Amplia a nossa avaliação sobre o caráter socialmente
construído das identidades e valores de género, mas não nos per2

Jean-Paul Sarte fala de “má-fé” em Being and Nothingness [O Ser e o Nada] (1956,
p. 102). Usando o exemplo de um empregado de mesa de um café, de um comerciante ou de um operário, Sartre enfatiza como a performance deles aparece como
um jogo, uma cerimónia, ainda que muito séria, porque o público exige que eles o
façam. Assim, “há a dança do dono da mercearia, do alfaiate, do leiloeiro, pelo qual
eles tentam convencer a sua clientela que eles não passam de um dono de mercearia, de um alfaiate, de um leiloeiro... Na prática, existem muitas precauções para
aprisionar um homem naquilo que ele é, como se vivêssemos com um medo perpétuo que de ele possa escapar disso, que ele possa fugir e subitamente escapar da
sua condição” (1956, p. 102). A “má-fé”, para Sartre, entra em jogo quando esquecemos que não somos “a pessoa que devemos ser”. De facto, a sua preocupação é
que reconheçamos a nossa capacidade ontológica de transcender as identidades
que somos obrigados a performar.

113

SILVIA FEDERICI

mite reconhecer que, para ocorrer uma mudança social e de género, nós precisamos de transformar não só as nossas perspetivas
individuais e coletivas sobre o género, mas também as instituições
pelas quais as relações de género se perpetuaram, a começar pela
divisão sexual do trabalho e as hierarquias socialmente construídas sobre a desvalorização do trabalho reprodutivo. Em segundo
lugar, a performance enfraquece o conteúdo da ação social, sugerindo que as únicas alternativas disponíveis para nós são consentir ou dissentir, subestimando, assim, a rebelião que efervesce em
muitos atos de consentimento – as muitas formas de sabotagem
construídas a partir da nossa aparente concordância com o sistema, a qual, sob condições históricas particulares, se pode transformar em movimentos poderosos.
Estas considerações têm influência imediata em outros dois
problemas que também desempenham um papel importante na
política radical atual. O primeiro é a questão da “identidade” e da
“política identitária”. Este é um assunto que tem assoberbado feministas durante anos, levantando um coro de críticas que poderia
ter sido direcionado, mais apropriadamente, contra outros alvos.
Tal como acontece com a “performance”, estão encobertos, sob o
conceito de “identidade”, elementos estruturais do sistema capitalista em que vivemos, assim como o processo incessante de luta
pelo qual são corroídos. Claramente “preto”, como em Black
Power3, “libertação preta”, “preto é bonito” é uma identidade, mas
o que ela representa é uma história de exploração e de luta. “Preto”
não é certamente a identidade do passaporte, do registo civil, uma
identidade que nos congela e fixa na parede. Não é a identidade
de que John Locke ([1689] 1959, pp. 458-459) falou na sua obra
como constitutiva da pessoa que, segundo o autor referiu, postula
a semelhança do eu e que é o fundamento da possibilidade de punição. É uma identidade que é coletiva e compreendida através de
um processo de luta. Isto quer dizer que as identidades sociais não
3

N.T.: Optou-se por manter o termo em inglês Black Power, pois diz respeito ao movimento que emergiu entre as reinvindicações pela igualdade de direitos de afrodescendentes, nos EUA, nos anos 1960, cujo objetivo passava por manifestar união
pelo reconhecimento das heranças e pela construção de uma comunidade, buscando
lutar contra os valores e as instituições racistas da sociedade norte-americana (Carmichael, Stokely & Hamilton, Charles V. (1967). Black power: the politics of liberation in America. New York: Random House).
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são apenas cadeias nas quais um sistema hegemónico nos aprisiona, e não são vestimentas que não podemos rasgar, virar de cabeça para baixo, descartar. Ver as identidades sociais como
construções unilaterais, ignorando a capacidade que temos de
mudar a nossa identidade social, de transformar os rótulos, destinados a difamar-nos, em emblemas de orgulho, é assumir a inevitabilidade da derrota, é ver o poder apenas do lado do mestre.
O mesmo caso pode ser construído para a “mulher” enquanto
uma identidade social.
Se “mulher” não é um conceito biológico, se é uma construção
social, então a pergunta a ser feita é: o que é que o conceito representa e quem são os atores envolvidos no processo da sua constituição? Quem é que tem o poder de definir o que “mulher”
significa? E como é que o significado normativo é desafiado pelas
lutas que as mulheres estão, neste momento, a travar?
Para aquelas de nós que não aceitaram que nascer com um
útero e ter a capacidade de procriar era necessariamente uma
condenação a uma vida de subordinação, a alternativa estava em
buscar uma resposta na história, passada e presente, da exploração do trabalho humano. Assim, “mulher” definiu para nós, sobretudo um lugar particular, uma função particular na divisão
capitalista do trabalho, mas também, ao mesmo tempo, um grito
de guerra, pois lutar contra essa definição também modificou o
seu conteúdo.
Por outras palavras, “mulher” não é um termo estático, monolítico, mas tem simultaneamente significados diferentes, mesmo
opostos e sempre em mudança. Não é apenas uma performance,
uma incorporação de normas institucionais, mas também um terreno contestado, em constante luta e redefinição.
Por fim, a teoria da performance gerou a ideia de que a nossa
constituição fisiológica tem pouca relevância para a nossa experiência social. Pelo facto incontestável de apreendermos a nossa
biologia através de filtros culturais e da “biologia”, que é diretamente afetada por fatores socioculturais, muitas vezes deduz-se
que a constituição material dos nossos corpos é um assunto sobre
o qual é melhor não falar. A minha referência, aqui, não é tanto à
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teoria articulada da performance, por exemplo, de Judith Butler,
pelo menos nos seus últimos trabalhos, mas à versão popular da
teoria a circular entre feministas. Aqui também desejo, primeiro,
limpar o terreno de possíveis mal-entendidos. Eu concordo com
Donna Haraway de que a “biologia é política”, embora eu atribua
um significado diferente a esta afirmação. Eu acredito que é política, porque tem sido usada de forma tão persistente e tão negativa
contra nós, que é quase impossível falar de “biologia” de maneira
neutra, sem medo de reforçar os preconceitos existentes. Também
é política porque as decisões relativas aos fatores mais significativos na constituição e no desenvolvimento da nossa composição física têm sido tomadas em contextos institucionais (universidades,
laboratórios médicos, etc.) fora do nosso controlo, motivadas por
interesses económicos e políticos, e porque sabemos que, embora
os nossos corpos sejam produtos de um longo processo evolutivo,
eles têm sido afetados por uma série de políticas que os modificaram constantemente, até no nível do ADN. Por outras palavras,
os “corpos” e a “natureza” têm uma história; eles não são uma base
sólida à qual o significado cultural está associado.
As políticas ambientais e nutricionais têm sido responsáveis
por muitas mutações sofridas pelos nossos corpos, como as que
estamos, plausivelmente, a experimentar no presente devido à
nossa crescente exposição à radiação. De facto, a natureza, não
imaculada e imutável, fala através dos nossos corpos e das nossas
ações. Ao mesmo tempo, seria absurdo descartar alguns aspetoschave da nossa incorporação como socialmente não significativos
apenas por causa da sua “contaminação” por práticas sociais, históricas e culturais. O facto de não podermos apreender o mundo
a que chamamos, inadequadamente, de natureza, biologia e
corpo, exceto através de um quadro de valores sociais, interesses
e considerações políticas, e o facto de que a “natureza” e a “fisiologia” têm uma história, não implica que devamos excluí-los do
nosso discurso, e que tudo sobre o que podemos falar constituem
realidades puramente produzidas pela cultura, as quais temos o
poder de fazer e de desfazer.
Independentemente de, em algum momento futuro, podermos apagar a morte da condição humana e, como as árvores,
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viver até a nossa estrutura física se deteriorar, permanece a condição de que a morte é atualmente a nossa companheira inevitável, um facto significativo nas nossas vidas, independentemente
de como a experimentamos e a vivemos culturalmente. O mesmo
pode ser dito para o parto e para a maternidade, que, uma vez
despojados do caráter compulsório e das celebrações hipócritas,
permanecem para grande parte da população mundial, e principalmente para as mulheres, como eventos marcantes da vida.
Devo acrescentar que tenho uma grande simpatia pela relutância
com que tantas mulheres enfrentam este assunto, que continua
a ser um campo minado. Mas encobrir a maternidade, silenciando-a, por medo de aumentar o poder dos pró-vida ou reforçar
as conceções naturalizantes da feminilidade, está de facto a impossibilitar o próprio processo pelo qual a criatividade destas experiências pode ser recuperada.
Paradoxalmente, um testemunho da relevância da diferença
na nossa experiência com a nossa própria composição física
vem, em grande parte, do movimento trans que está fortemente
comprometido com uma visão construtivista das identidades de
género, já que muitas pessoas passam por cirurgias e tratamentos médicos caros e perigosos para transitarem para um género
diferente.
Além disso, é ao decidir não ignorar o aspeto material/fisiológico dos nossos corpos que podemos desafiar a conceção redutora
dominante de género e reconhecer o amplo leque de possibilidades
que a “natureza” oferece. Com base nisto, o movimento da intersexualidade já demonstrou que as pessoas intersexo não são uma
mera figura literária ou um fenómeno raro, pois um número considerável de crianças nasce com características sexuais indefinidas4. Isto significa que já estamos a caminhar para o reconhecimento de um terceiro género ou mais géneros, o que, até agora
era um segredo da sala de parto, corrigido rápida e cruelmente
por médicos comprometidos com o dimorfismo sexual, está a tornar-se totalmente visível, como já ocorreu em diferentes sociedades e culturas. No entanto, também neste caso, impedir que os
4

Sobre este assunto, sugere-se o trabalho clássico de Anne Fausto-Sterling, Sexing
the body (2000).
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bisturis dos médicos regulem os corpos intersexuais pode ser apenas um começo – pois a superação do género como uma ferramenta disciplinar e um meio de exploração exigirá a reapropriação
do controlo sobre as nossas vidas e sobre a nossa reprodução.
Isto significa ir além do corpo, mesmo que o corpo – como as mulheres latino-americanas têm insistido tantas vezes – continue a
ser o principal território de encontro com o mundo e o principal
objeto da nossa defesa.
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Em 1960, o problema que não tinha nome eclodiu através da imagem feliz da dona de casa americana. Nos anúncios de televisão,
as belas donas-de-casa ainda sorriam atrás das suas panelas re1
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luzentes… Mas a verdadeira infelicidade da dona-de-casa americana passava repentinamente a ser notícia... Quase todos os que
falavam sobre este assunto encontravam alguma razão superficial para o desvalorizar. O problema era atribuído à incompetência dos reparadores de electrodomésticos (New York Times), ou à
distância que as mães tinham de percorrer com os seus filhos nos
subúrbios (Time) (Friedan, 1965, p. 19).

Betty Friedan, em The Feminine Mystique, identifica um problema ainda sem nome ao evocar o que está por de trás da imagem
feliz da dona de casa americana. O que está por de trás desta imagem irrompe através dela como um abcesso, expondo uma infeção
sob o seu sorriso radiante. Friedan continua a expor os limites
desta fantasia pública de felicidade. A dona de casa feliz é uma figura de fantasia que apaga os sinais do trabalho sob o signo da felicidade. A afirmação de que as mulheres são felizes, e que essa
felicidade vem das tarefas que desempenham, funciona como uma
justificação para tipos de trabalho determinados pelo género, não
como um produto da natureza, da lei ou do dever, mas como a expressão de uma vontade e desejo coletivos. Que melhor justificação
para uma distribuição desigual do trabalho do que a afirmação de
que este trabalho faz as pessoas felizes? Que melhor garantia do
consentimento do trabalho não pago ou mal pago, que a descrição
deste consentimento como a origem do sentimento de bem-estar?
Poder-se-ia dizer que as imagens da dona de casa feliz foram
substituídas por outras muito mais desesperadas. Eu argumentaria que há uma diversificação dos afetos ligados a esta figura, que
lhe confere uma vida afetivamente mais complexa, mas que isso
não retira necessariamente a felicidade que se presume residir
‘naquilo’ que ela faz, mesmo em descrições de infelicidade relativa.
Afinal, as explicações da infelicidade relativa também podem funcionar como restauradoras do poder da imagem de uma boa vida.
Como mostra Friedan, a infelicidade da dona de casa é atribuída
ao que está à sua volta (como reparadores de eletrodomésticos incompetentes) em detrimento da posição que ela ocupa. A infelicidade funcionaria aqui como um sinal de frustração, de estar a ser
‘privada’ ou ‘impedida’ de fazer aquilo que de facto a faz feliz.
Assim, está longe de ser surpreendente que um estudo recente sobre a felicidade nos Estados Unidos tenha sugerido que
120

O MULTICULTURALISMO E A PROMESSA DE FELICIDADE

as mulheres feministas são menos felizes do que as ‘donas de casa
tradicionais’, como explora a jornalista americana Meghan
O’Rourke no seu artigo pertinentemente intitulado “Esposas Feministas Desesperadas” (2006). A infelicidade é usada como um
meio para assinalar a necessidade de voltar a algo que foi perdido:
como se o que perdemos ao perder ‘isto ou aquilo’ fosse a própria
capacidade de ser feliz. A felicidade torna-se, por outras palavras,
a defesa ‘disto e daquilo’. Como Simone de Beauvoir defende em
O Segundo Sexo: “é sempre fácil descrever como feliz a situação
em que se deseja colocar o outro” (Beauvoir, 1997, p. 28). A felicidade funciona como um deslocamento do desejo social e como uma
defesa contra um futuro que é imaginado como perda.
É importante notar aqui que a questão política do que torna
as pessoas felizes adquiriu certa urgência. Os comentadores descreveram uma ‘crise’ da felicidade, na qual a crise é anunciada
através de uma narrativa de desilusão: a acumulação de riqueza
não correspondeu à acumulação de felicidade. Por exemplo,
Layard inicia a sua ciência da felicidade com o que ele descreve
como um paradoxo: “à medida que as sociedades ocidentais enriqueceram, os seus membros não se tornaram mais felizes” (2005,
p. 1). Em primeiro lugar, o que faz desta crise ‘uma crise’, é claro,
é o efeito regulador de uma crença social: a de que mais riqueza
‘deveria’ ter feito as pessoas mais felizes. No seu livro, Layard usa
um modelo evolutivo para sugerir que “o que nos traz bem-estar
(sexo, comida, amor, amizade e assim por diante) também é, de
modo geral, bom para a nossa sobrevivência” (2005, p. 25). Aqui
a sobrevivência envolve não só a reprodução da espécie, mas também a reprodução social: através do casamento, valores fundamentais são transmitidos, como valores que fornecem a base para
uma vida boa, bem como material biológico para novas vidas. A
nova ciência da felicidade pode dissociar a felicidade da acumulação de riqueza, mas ainda localiza a felicidade em certos lugares, especialmente no casamento, que é amplamente reconhecido
como o “principal indicador de felicidade”. Como Michael Argyle
observa no seu influente livro, A Psicologia da Felicidade, “os melhores benefícios vêm do casamento” (1987, p. 31).
O que chama a atenção é que a crise da felicidade não colocou
em questão os ideais sociais, e na verdade, revigorou o domínio
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destes, tanto sobre a vida psíquica quanto sobre a vida política. A
procura pela felicidade está cada vez mais articulada com uma
procura pelo retorno aos ideais sociais, como se o que explicasse
esta crise de felicidade não fosse o fracasso destes ideais, mas o
nosso fracasso em segui-los. O que organiza a ‘crise de felicidade’
é a crença de que a felicidade deve ser uma consequência de se
seguir ideais sociais, quase como se a felicidade fosse uma recompensa por uma espécie de lealdade.
Previsivelmente, então, quando consideramos como a nova
ciência da felicidade se pode relacionar com os debates recentes
sobre o futuro do multiculturalismo, encontramos o uso de uma
narrativa nostálgica: a felicidade é identificada com modos de vida
que foram corroídos pelo deslocamento de populações dentro e
entre os Estados-Nação. Veja-se, por exemplo, o programa da BBC,
A Fórmula da Felicidade, apresentado em 2006. No terceiro episódio da série, a questão da comunidade é colocada como central
para a felicidade. Ter uma comunidade boa, segura, próxima e de
confiança é considerado um dos principais indicadores de felicidade, juntamente com o casamento, implicando a seguinte crença
simples: se se vive numa comunidade assim é mais provável que
se seja feliz. O narrador desse episódio afirma que o projeto social
de ‘tornar as pessoas mais felizes’ significa, portanto, ‘tornar as
sociedades mais coesas’, ou ‘unir novamente as comunidades’. Isto
envolve claramente uma narrativa nostálgica: a missão de unir
novamente as comunidades não só sugere que falta essa união,
mas que já a tiveram antes. A felicidade torna-se assim o que perdemos ao perder a união. Ou poderíamos dizer aqui que a felicidade é entendida como aquilo que une; precisamos de voltar a unir
o mundo através dela. O programa imagina um mundo em que as
pessoas se movem menos, social e fisicamente, como um mundo
mais feliz, oferecendo uma imagem romantizada da aldeia francesa, em que as pessoas vivem no mesmo lugar por gerações, como
se a felicidade residisse na permanência no mesmo lugar.
O programa afirma não só que as comunidades felizes são
aquelas que têm uma forte ligação social, mas também que essa
ligação se baseia no ‘ser semelhante’; as comunidades são mais
felizes se os seus membros forem semelhantes. Trevor Phillips,
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presidente da Comissão de Igualdade e Direitos Humanos do
Reino Unido, foi entrevistado neste episódio. Phillips argumenta
que “as comunidades multiculturais tendem a ser menos confiáveis e menos felizes”, e que “quando existem outras pressões, as
pessoas tendem a preferir escolher amar dentro de uma zona de
conforto que é definida exatamente pelas semelhanças étnicas”,
e ainda que “as pessoas se sentem felizes quando estão com pessoas que se parecem com elas”. O argumento é simples: estar com
pessoas semelhantes vai trazer-lhe felicidade, e estar com pessoas
diferentes vai trazer-lhe infelicidade. Como tal, este argumento
parece afastar a esperança social a partir da própria ideia da diversidade – ou, de facto, do multiculturalismo como uma comunidade imaginada de povos diversos.
O programa não só desiste da ideia de multiculturalismo,
como também sugere que teríamos a obrigação de tornar felizes
as comunidades multiculturais, assumindo o modelo de ‘construir
pontes’. Trevor Phillips evoca infelizes exemplos de comunidades
em conflito ou de violência entre comunidades, afirmando que:
“isto é exatamente o que acontece quando pessoas que parecem
muito diferentes, e pensam que são muito diferentes, nunca se
relacionam e interagem”. O ‘isto’ representa tudo o que é infeliz,
deslizando até formas de violência, evocadas sem serem nomeadas (desde a desconfiança individual ao conflito interior ao grupo
e até ao terrorismo internacional). A infelicidade aqui é colocada
não só como causada pela diversidade, mas também pelo fracasso
da interação entre pessoas diferentes. Phillips recomenda então
que as comunidades se integrem partilhando “uma atividade”
como o futebol, “que nos afasta da nossa etnicidade e nos liga a
pessoas de origens e vidas étnicas diferentes, mesmo que seja por
apenas algumas horas por semana, assim acredito que poderemos
resolver o problema”.
Podemos ver aqui que a mudança de uma diversidade infeliz
para uma feliz implica a reivindicação de interação. A imagem da
diversidade feliz está projetada para o futuro: quando tivermos
‘resolvido o problema’ através da interação, ficaremos felizes com
a diversidade. Que o futebol se torne uma técnica para gerar uma
diversidade feliz não é um acidente: afinal, o futebol aproxima-se
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do ego ideal da nação porque é um jogo nivelado no campo, no qual
a ambição e o talento seriam suficientes para vencer, fornecendo
a base para um terreno comum2. A diversidade torna-se positiva
quando nos empenhamos com lealdade naquilo que já é colocado
como um ideal nacional. Ou poderíamos dizer que a felicidade é
prometida em troca da lealdade à nação, na qual a lealdade se expressa ‘dando’ diversidade à nação ao jogarmos o seu jogo.
Neste artigo, vou considerar de que forma a felicidade funciona como uma promessa que nos orienta para determinados objetos que passam a circular como bens sociais. O meu exemplo
principal é o filme Joga como Beckham. Escolhi este filme não só
porque é um ‘filme feliz’, mas também porque foi um dos grandes
sucessos de bilheteira em Inglaterra. O filme é divulgado como
“encantador, uma comédia para se sentir bem”. É também um
filme que projeta a imagem de uma Grã-Bretanha multicultural
e feliz, em que o futebol se torna uma forma de reimaginar o território nacional como ‘feliz e diverso’. A minha leitura do filme vai
explorar como é atribuído um valor positivo ao multiculturalismo
através do alinhamento de uma história de felicidade individual
com o bem comum.

Objetos felizes
A felicidade, pode-se supor, é uma emoção, ou um estado de
sentimento interno. Sentimo-nos felizes. Estamos felizes. Na vida
quotidiana é comum usar a felicidade como uma forma de descrever o que uma pessoa sente. No entanto, mesmo que alguns modelos psicológicos descrevam a felicidade como um sentimento
privado ou interno, a maioria das publicações nesta área não o
fazem. Na verdade, a associação da felicidade com o sentimento
de bem-estar é moderna: ela circula desde o século XVIII, como
mostra Darren McMahon (2009) no seu monumental livro sobre
a história da felicidade. Em psicologia, a felicidade é geralmente
2

Eu não vou considerar a relação entre futebol e multiculturalismo para além da
função simbólica do futebol no filme Joga como Beckham. Para uma análise importante sobre futebol em relação ao racismo e identidade nacional, veja-se Les
Back, Tim Crabbe e John Solomos. (2001). The Changing Face Of Football. Racism,
Identity and Multiculture in the English. Oxford: Berg.
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descrita como muito mais do que apenas ‘sentir-se bem’, também
envolvendo cognição e avaliação: embora se considere que a felicidade deve persistir para além deste ou daquele momento, ela
também tem sido descrita como uma forma de avaliar a vida das
pessoas. Como argumenta Ruut Veenhoven, “a felicidade é, portanto, o grau em que um indivíduo avalia favoravelmente a média
da qualidade-da-vida-como-um-todo” (1984, p. 22). Ou, como Michael Argyle e Maryanne Martin sugerem, a felicidade envolve
afeto e cognição, uma vez que inclui tanto a alegria quanto a satisfação (1991, p. 77). É bom pensar como a felicidade faz a mediação entre o individual e o social, o privado e o público, o afetivo
e o cognitivo, o corpo e a mente, assim como normas, regras, ideias
e formas de estar no mundo. A felicidade permite-nos considerar
como o «sentir-se bem» se associa a outros tipos de bem comum.
O meu ponto de partida é não assumir que há algo chamado
afeto (ou, neste caso, emoção) que se destaca ou que tem autonomia, como se correspondesse a um objeto no mundo, mas considerar a desordem da experiência, o desdobramento dos corpos nos
mundos, e o drama da contingência, de como somos tocados pelo
que se aproxima de nós. Neste aspeto, é útil relembrar a etimologia da palavra ‘felicidade’ (happiness) que se relaciona diretamente com esta questão da contingência: a palavra é do inglês
medieval ‘hap’ sugerindo acaso. ‘Hapiness’ seria o que quer que
acontecesse. Só mais tarde este ‘o que’ passaria a significar algo
de bom. A Felicidade deixa de se referir apenas ao acaso, passa a
evocar a ideia de se ter sorte, de ser favorecido pelo destino, ou
de ser afortunado. Mesmo este significado agora pode parecer arcaico: hoje temos tendência a pensar que a felicidade é mais uma
consequência do que se faz, como uma recompensa pelo trabalho
árduo, do que algo que nos acontece. Mas creio que este significado original nos é útil porque foca a nossa atenção na questão
‘mundana’ dos acontecimentos.
Qual é a relação entre ‘o que’ em ‘o que acontece’ e ‘o que’ nos
faz felizes? O empirismo fornece-nos um caminho útil para abordar esta questão, dada a sua preocupação com ‘o que é o quê’.
Vamos considerar o trabalho de John Locke. Ele argumenta que
o que é bom é o que está “apto a causar ou aumentar o nosso pra125
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zer, ou diminuir a dor em nós” (1997, p. 216). Portanto, julgamos
se algo é bom ou mau de acordo com a forma como nos afeta, se
nos causa prazer ou dor. Locke sugere que “ele ama as uvas tão
somente porque o sabor das uvas o encanta” (1997, p. 216). Locke
descreve a felicidade como a maior forma de prazer. Poderíamos
então dizer que um objeto se torna feliz se nos toca de maneira
agradável. Repare-se na duplicidade do afeto positivo no exemplo
do Locke: nós amamos o que tem um gosto encantador. Ser tocado
por um objeto de uma maneira boa significa também ter uma
orientação em direção a esse objeto como sendo bom.
Ainda que a felicidade possa ser moldada pelo contato com objetos, poderíamos também dizer que a felicidade é intencional: ela
é dirigida a objetos. A felicidade envolve uma forma específica de
intencionalidade, que poderíamos descrever como ‘orientada para
um fim’. Afinal, a felicidade é muitas vezes descrita como ‘o que’
desejamos: como algo obviamente bom, ou um fim em si mesmo.
Na ética de Aristóteles, a felicidade é o nome para o fim de todos
os fins, como objetivo final de toda a ação humana. Ele diz: “Toda
atividade racional é dirigida para algum fim ou bem... O fim, sem
dúvida, é a felicidade, mas as visões de felicidade diferem... O que
é bom para o homem? Deve ser o fim ou objeto absoluto da vida
humana: algo que em si mesmo é completamente satisfatório. A
felicidade adequa-se à descrição” (Aristóteles, 1976, pp. 3, 6, 13).
Aspirar à felicidade é aspirar ao que é bom, na verdade, a felicidade mostra o propósito da natureza da ação humana.
Não temos que concordar com o argumento de que a felicidade
é sempre um-fim-em-si-mesmo ou o bem de todos os bens para registar as implicações do que significa a felicidade ser compreendida nesses termos. A felicidade é direcionada para certos objetos,
que funcionam como um meio para aquilo que ainda não está presente. Se os objetos fornecem um ‘meio’ para nos fazer felizes,
então ao dirigir-nos para este ou aquele objeto, estamos a mirar
num outro lugar: em direção a uma felicidade que é presumível
que se lhe siga. A temporalidade desta continuidade é importante.
A felicidade é o que pode vir a seguir. A felicidade não reside nos
objetos; ela é prometida pela proximidade de certos objetos.
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Portanto, a promessa de felicidade – se o fizeres, então terás
felicidade a seguir – é o que faz com que as coisas pareçam ‘promissoras’, o que significa que a promessa de felicidade não está
na coisa em si. Consideremos que a promessa vem do latim promissum ‘avançar, prever’, de pro – ‘anterior’ e mittere ‘colocar, enviar’. A promessa de felicidade é o que leva a felicidade adiante;
é o que permite a felicidade ser pública, no sentido de ser explícita. Os objetos que incorporam o sentimento são transmitidos:
eles estão em todos os ‘lados’. A felicidade envolve a sociabilidade
de partilhar as coisas.
Será que a própria felicidade pode ser passada ou transmitida
através desses objetos? Se respondermos sim a esta pergunta,
então poderemos também sugerir que a felicidade é contagiosa.
Recentemente, alguns estudiosos têm considerado a ideia de afetos contagiosos, principalmente a partir do trabalho do psicólogo
Silvan Tomkins3. Como Anna Gibbs descreve: “Os corpos podem
apanhar sentimentos tão facilmente como podem pegar fogo: «os
afetos saltam de um corpo para outro»” (2001, p. 1). Pensar que o
afeto pode ser contagioso ajuda-nos a desafiar o que eu chamei de
modelo de afeto “de dentro para fora”, mostrando como os afetos
passam entre corpos, afetando superfícies corpóreas, ou o modo
como os corpos emergem (Ahmed, 2004, p. 9). No entanto, penso
que o conceito de contágio afetivo tende a subestimar a extensão
em que os afetos são contingentes (envolvendo o «hap» de “happening” – acontecimento): ser afetado por outro não significa que
os afetos simplesmente passam ou ‘saltam’ de um corpo para
outro. O afeto só se torna um objeto dada a contingência de como
fomos afetados.
Consideremos a frase inicial de Teresa Brennan em Transmission Of Affect: “Há alguém que, pelo menos uma vez, não
tenha entrado numa sala e «sentido a atmosfera»” (2004, p. 1).
Brennan escreve maravilhosamente sobre a atmosfera “entrar no
indivíduo”, usando o que chamo de modelo “de fora para dentro”,
3

Veja-se Gibbs, Anna. (2001). Contagious Feelings: Pauline Hanson e a Epidemology
of Affect. In Australian Humanities Review. http.www.lib.latrobe.edu.au/AHR/Archive/Issue-December-2001/gibbs.html; Brennan, Eve Kosofsky. (2004). The Transmission of Affect. Ithaca: Cornell University Press; Probyn, E. Elspeth. (2005).
Blush: Faces of Shame. Minneapolis: University of Minnesota Press.
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que também é parte significativa da história intelectual da psicologia das multidões e também da sociologia da emoção (Ahmed,
2004, p. 9). Porém, mais adiante na introdução, ela faz uma observação que envolve um modelo muito diferente. Brennan sugere
que, “se eu sentir ansiedade ao entrar numa sala, então isso influenciará o que eu percebo ou recebo, na forma de uma «impressão»” (Brennan, 2004, p. 6). Concordo. A ansiedade é realmente
pegajosa: quase como o velcro, ela tende a agarrar tudo o que se
aproxima. Ou poderíamos dizer que a ansiedade nos dá um certo
tipo de perspetiva sobre o que se aproxima. A ansiedade é, naturalmente, um sentimento entre outros. Se os corpos não chegam
a ser neutros, se somos sempre, de uma forma ou de outra, influenciados pelo nosso humor, então o que recebemos como impressão dependerá da nossa situação afetiva. Para mim, este
segundo argumento desafia o primeiro argumento de Brennan
sobre a atmosfera ser o que está “do lado de fora” pronto para “entrar”: isto sugere que a forma como entramos, como chegamos a
uma sala ou outra, afetará as impressões que recebemos. Afinal
de contas, receber é um ato. Receber uma impressão é fazer uma
impressão.
Então podemos entrar numa sala e “sentir a atmosfera”, mas
o que sentimos depende da nossa predisposição à chegada. Ou podemos dizer que uma atmosfera já está enviesada; é sempre sentida a partir de um ponto específico. O encontro pedagógico está
cheio de enviesamentos. Quantas vezes eu não percebi alunos interessados ou entediados, porque o ambiente parecia ser de interesse ou monotonia (e até sentia-me eu própria interessante ou
entediante) só para descobrir que os alunos se lembram de um
evento deste tipo de forma bem diferente! Tendo lido o ambiente
de certa forma, uma pessoa pode ficar tensa: o que, por sua vez,
afeta o que acontece e o modo como as coisas se desenvolvem. O
humor com que chegamos afeta realmente o que acontece: o que
não significa que mantenhamos esse humor. Por vezes, eu chego
a sentir muita ansiedade e tudo o que acontece faz-me sentir mais
ansiosa, enquanto outras vezes as coisas parecem acalmar a
minha ansiedade, fazendo até o espaço parecer leve e energético.
Não sabemos antecipadamente o que vai acontecer dada a contingência, dado o hap de happens (o que acontece); não sabemos
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‘exatamente’ o que faz as coisas acontecerem de uma forma ou de
outra. As situações são afetivas dado este descompasso entre as
impressões que temos dos outros, que são vívidas, e as impressões
que causamos nos outros.
Pensemos também nas experiências de alienação. Sugeri que
a felicidade é atribuída a certos objetos que circulam como bens
sociais. Quando sentimos prazer com esses objetos, estamos alinhados; estamos diante do caminho certo. Tornamo-nos alienados
– excluídos de uma comunidade afetiva – quando não sentimos
prazer pela proximidade de objetos que são considerados bons. A
lacuna entre o valor afetivo de um objeto e a forma como experimentamos esse objeto pode envolver uma série de afetos, que são
condicionados pelos modos de explicação que oferecemos para
preencher essa lacuna. Se estamos desapontados com algo que esperávamos que nos fizesse felizes, então geramos explicações para
responder por que razão tal coisa é dececionante. Tais explicações
podem envolver uma narrativa ansiosa de autoquestionamento
(por que não fui feliz com isso, o que há de errado comigo?) ou
uma narrativa de raiva, onde o objeto que ‘supostamente’ nos
faria feliz é tido como a causa de uma tal deceção, o que pode levar
à raiva dirigida àqueles que nos prometeram essa felicidade a
partir da consideração deste objeto como bom. Tornamo-nos estranhos, ou alienados afetivos, em tais momentos.
Assim, quando os objetos felizes são compartilhados, não é necessariamente o sentimento que passa. Compartilhar tais objetos
(ou ter uma parte deles) significaria apenas que se compartilharia
a mesma orientação para tais objetos como sendo bons. A família,
por exemplo, pode ser feliz, não porque gera a felicidade, mas por
causa de uma orientação para a família como sendo algo bom. A
felicidade é precária; ela não reside nem nos sujeitos nem nos objetos, mas é o resultado do que é compartilhado. O que passa através da partilha de objetos felizes deve permanecer uma questão
em aberto. Os objetos tornam-se pegajosos, saturados de afetos,
como zonas de tensão social e pessoal. Além disso, a palavra ‘passar’ pode não só significar ‘enviar’ ou ‘transmitir’, mas também
transformar objetos através de um ‘passe de mágica’. Tal como no
jogo do telefone sem fio, o que passa entre corpos próximos pode
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ser o afetivo porque se desvia e até desvirtua o que ‘foi enviado’. O
que me interessa é a forma como os afetos envolvem perversão; e
aquilo que poderíamos descrever como pontos de conversão.
Uma das minhas perguntas chave é como essas conversões
acontecem, e ‘quem’ ou ‘o quê’ passa a ser considerado como transformador de sentimentos maus em sentimentos bons e de bons
em maus. Temos de prestar atenção a estes pontos de conversão
e à forma como eles envolvem explicações sobre ‘onde’ vivem os
sentimentos bons e os sentimentos maus. A sociabilidade do afeto
envolve ‘tensão’, dados os modos pelos quais os sentimentos bons
e maus estão desigualmente distribuídos no campo social. Quando
ouço dizerem que “o sentimento mau vem «desta pessoa» ou «daquela pessoa»”, nunca me convenço. Tenho a certeza de que muito
do meu ceticismo vem das minhas experiências de infância de ser
uma filha feminista, em desacordo com a performance dos bons
sentimentos na família, sempre acusada de rebaixar os outros,
por exemplo, ao apontar o sexismo no discurso das pessoas. Tomemos a figura da feminista estraga prazeres. Podemos colocá-la ao
lado da figura da dona de casa feliz. Será que a feminista acaba
com a alegria das outras pessoas apontando momentos de sexismo? Ou será que ela expõe sentimentos maus escondidos, deslocados ou negados sob sinais públicos de alegria? Será que os
sentimentos maus penetram no ambiente quando alguém expressa raiva das coisas, ou poderá a raiva surgir no momento em
que os sentimentos maus que saturam os objetos são trazidos à
tona de determinada forma? Afinal, a feminista pode matar a alegria justamente porque se recusa a partilhar a orientação para
certas coisas consideradas boas, porque não acha que os objetos
que prometem felicidade sejam tão promissores. Ao abster-se de
expressar a felicidade em resposta à proximidade de tais objetos,
a feminista torna-se uma alienada; ela “estraga as coisas”.
Aprendi muito sobre a política do afeto com escritoras feministas como Marilyn Frye e Audre Lorde, que apontam ambas
para a distribuição desigual de sentimentos bons e maus no
campo social. Para Marilyn Frye, “é muitas vezes imposto aos
oprimidos que sejamos sorridentes e alegres”. Na verdade, ela sugere que “tudo menos o semblante mais ensolarado expõe-nos a
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sermos percebidos como maldosos, amargos, zangados ou perigosos” (1983, p. 2). Assim, para uma pessoa oprimida, não sorrir ou
mostrar um sinal de felicidade será visto como negativo: como a
origem dos maus sentimentos. Considere-se também a figura da
mulher negra zangada. Como descreve Audre Lorde: “Quando as
mulheres de cor falam da raiva que envolve os nossos contatos
com as mulheres brancas, muitas vezes dizem-nos que estamos
«a criar um clima de impotência», «impedindo que as mulheres
brancas superem a culpa», ou «atrapalhando a confiança na comunicação e na ação»” (1984, p. 131). A mulher negra zangada
poderia também ser descrita como desmancha prazeres; ela até
pode mesmo desmanchar o prazer feminista ao apontar formas
de racismo dentro da política feminista. A exposição da violência
torna-se a origem da violência. A mulher negra tem de abandonar
a sua raiva para que a mulher branca avance.
Estes pontos de convergência entre sentimentos bons e maus
são importantes; presume-se que alguns corpos estejam na origem dos sentimentos maus, na medida em que perturbam a promessa de felicidade, que podemos re-descrever como a pressão
social para manter os sinais de ‘entendimento’. É por isso que eu
não descrevo a sociabilidade do afeto em termos de transmissão
ou contágio, cujos sentimentos passam entre seres próximos, mas
sim em termos de políticas de atribuição e de conversão. Há uma
luta política sobre a forma como atribuímos sentimentos bons e
maus, que hesita em torno da questão aparentemente simples de
quem afeta quem, ou quem apresenta certos sentimentos a quem.
Os sentimentos podem ficar presos a certos corpos na própria
forma como descrevemos os espaços, as situações, os dramas. E
os corpos podem ficar presos, dependendo dos sentimentos aos
quais se associam.

Apenas felicidade
Alguns objetos incorporam a promessa de felicidade mais do
que outros. Por outras palavras, a felicidade direciona-nos para certos objetos, como se eles fossem ingredientes necessários a uma
vida boa. O que torna este argumento diferente da narrativa de
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John Locke quanto ao amor às uvas porque elas têm um sabor delicioso, é que esse julgamento sobre certos objetos como ‘felizes’ já
foi feito, antes mesmo de eles serem encontrados: certos objetos são
associados à felicidade de modo que chegamos “até eles” com a expetativa de como seremos afetados por eles, o que afeta a forma
como eles nos afetam, mesmo quando eles não correspondem às
nossas expetativas. A felicidade é uma expetativa acerca do que irá
acontecer, na qual a expetativa distingue coisas entre si, quer elas
existam ou não no presente. Por exemplo, a criança pode ser solicitada para imaginar a felicidade ao visualizar ‘acontecimentos felizes’ no futuro, como o dia do casamento, ‘o dia mais feliz da sua
vida’. É por esta razão que a felicidade proporciona um cenário
emocional para a desilusão, mesmo que a felicidade não seja dada:
só temos que esperar que a felicidade venha ‘disto ou daquilo’ para
que ‘isto e aquilo’ seja experienciável como objeto de desilusão.
A aparente possibilidade de felicidade pode ser qualificada:
não encontramos objetos felizes em qualquer lugar. A felicidade
não é aleatória: certos objetos estão disponíveis para nós por causa
dos caminhos que já escolhemos. O ‘curso das nossas vidas’ segue
uma certa sequência, o que é também uma questão de seguir uma
direção ou ser «dirigido» de certa forma (nascimento, infância, adolescência, casamento, reprodução, morte), como Judith Halberstam nos mostrou nas suas reflexões sobre a ‘temporalidade’ da
família e o passar do tempo da família (Halberstam, 2005, pp. 152153)4. A promessa de felicidade dirige a vida de certas formas, ao
invés de outras. Para que uma vida seja considerada boa, o seu
débito deve ser retornado assumindo a direção prometida como
um bem social, o que significa imaginar o seu futuro em termos
de alcançar determinados objetivos ao longo do curso da vida.
Quando consideramos a política cultural da felicidade, precisamos de considerar a relação entre “isto” (uma ação, crença, estilo de vida) e “aquilo” (o que se presume deva ser seguido). A
felicidade não é apenas prometida através de certos objetos, mas
é também o que prometemos dar aos outros como uma expressão
de amor. Estou especialmente interessada no discurso: “Só quero
4

Veja-se também o meu livro Queer Fenomenology: Orientations, Objects, Others.
(2007). Durham: Duke University Press, para uma exploração de como os corpos
são orientados pela linha do tempo de herança e geração.
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que sejas feliz”. O que significa exatamente querer “só” a felicidade? O que significa para um pai dizer isto a um filho? De certa
forma, o desejo que o filho seja feliz parece oferecer um certo tipo
de liberdade, como se dissesse: “Não quero que sejas isto, ou que
faças aquilo; eu só quero que sejas ou que faças «o que quer que
seja que te faça feliz»”. Pode-se dizer que “o que quer que seja”
parece libertar-nos da obrigação de “o quê”. O desejo de felicidade
do filho parece oferecer a liberdade de uma certa indiferença com
relação ao conteúdo de uma decisão futura.
Veja-se o drama psíquico da criança queer. Poder-se-ia dizer que
a criança queer é um objeto infeliz para muitos pais. Nalgumas respostas dos pais quando os seus filhos se assumem, a infelicidade
não se exprime tanto pelo facto desses filhos serem queer, mas sentindo-se infelizes pela infelicidade dos seus filhos. A ficção queer está
cheia de momentos assim. Tomemos o seguinte diálogo que ocorre
no romance lésbico, Annie on My Mind (1982) de Nancy Garden:
“Lisa”, disse o meu pai, “Eu disse que te apoiaria e eu vou...
Mas querida... bem, talvez seja porque eu amo tanto a tua mãe
que tenho que te dizer que nunca pensei que as pessoas gay pudessem ser muito felizes – por uma razão sem filhos, sem família de verdade. Querida, provavelmente serás uma grande
arquiteta, mas eu queria que fosses feliz também noutras
áreas, como a tua mãe é, tendo um marido e filhos. Eu sei que
podes fazer as duas coisas...” Estou feliz, tentei dizer-lhe com
os meus olhos. Estou feliz com a Annie; ela e o meu trabalho são
tudo o que eu alguma vez precisarei; ela também está feliz –
ambas estávamos até isto acontecer (1982, p. 191).

O pai cria uma cena de identificação com um futuro imaginário de uma forçosa e inevitável infelicidade. Uma tal identificação
através do pesar do que a filha vai perder, lembra-nos que a vida
queer já está construída como uma vida infeliz, como uma vida
sem as “coisas” que nos fazem felizes (marido, filhos). O desejo de
felicidade da filha está longe de ser indiferente. O ato discursivo
“só quero que sejas feliz” pode ser diretivo no ponto exato da sua
indiferença imaginada.
Para a filha, são apenas os olhos que podem falar; e eles tentam contar uma história alternativa sobre felicidade e infelici133
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dade. Na sua resposta, ela reivindica a felicidade, com certeza.
Ela é feliz “com Annie”; quer dizer, ela é feliz com esta relação e
esta vida que a vai comprometer também. Ela disse que estavam
felizes “até” isto acontecer, onde o “até” marca o momento em que
o pai pronuncia a sua desaprovação. O queer infeliz é aqui o queer
que é julgado infeliz. O ato discursivo do pai cria o próprio estado
emocional de infelicidade que imaginamos ser uma consequência
inevitável da decisão da sua filha. Quando “isto” acontece, a infelicidade é o que vem a seguir.
Um dos aspetos mais surpreendentes do filme Joga como
Beckham é como o conflito e o obstáculo do filme é resolvido através
deste ato discursivo, também dirigido de pai para filha e abordado
aproximadamente da seguinte forma: “Eu só quero que sejas feliz”.
Como é que esse discurso dirige a narrativa? Para responder a esta
pergunta, precisamos descrever o conflito do filme, ou o obstáculo
a um final feliz. O filme pode ser descrito como um conflito de gerações dentro de uma família indiana Sikh que vive em Hounslow,
Londres. A filha deles, Jess, é boa no futebol. A sua ideia de felicidade seria jogar como Beckham, o que requer que jogue também
as regras relativas ao que as raparigas indianas podem fazer. O
conflito de gerações entre os pais e a filha é representado como um
conflito entre exigências culturais: como Jess afirma, “qualquer um
pode cozinhar Alo Gobi (um prato típico indiano), mas quem sabe
jogar à bola como Beckham?”. Este contraste confere ao “cozinhar
o Alo Gobi” um lugar comum, habitual e vulgar, contra um mundo
alternativo de celebridade, individualismo e talento.
É possível interpretar o filme colocando de lado esta questão
da diferença cultural. Podemos ler a história como tratando-se da
rebelião da filha, e uma tentativa de validar o seu reescrever do
que considera ser uma vida boa. Poderíamos até congratular-nos
por Jess enquanto ela “marca pontos” e encontra a felicidade noutros lugares, além dos quais se espera que ela encontre. Ficaríamos felizes com a sua liberdade e recusa em ser uma boa rapariga,
ou mesmo uma dona de casa feliz. Poderíamos até aplaudir o filme
por mostrar a felicidade que pode acontecer quando se deixa para
trás as expetativas dos pais e se envereda por caminhos menos comuns. Mesmo assim, é claro que tal interpretação continuaria a
134

O MULTICULTURALISMO E A PROMESSA DE FELICIDADE

ser insuficiente. Não ofereceria uma leitura de “para onde” a felicidade desta imagem de liberdade nos leva.
Precisamos pensar mais criticamente sobre a forma como as
diferenças culturais estão associadas a diferentes afetos: temos
um contraste entre o espaço aberto do campo de futebol, no qual
há movimento, som, riso, e o interior doméstico da casa de Jess,
cheio de regras, exigências e conflitos. Por outras palavras, não
são atribuídos os mesmos valores afetivos a estes dois mundos. A
felicidade prometida pelo futebol está sobredeterminada. O desejo
de ser como Beckham tem uma função narrativa no filme. Nos
quadros humorísticos de abertura, apresentados como produto da
fantasia de Jess (ela fixa o olhar num poster de Beckham antes
que a cena se desenvolva), Jess ocupa um lugar no campo de futebol ao lado de Beckham, e é ela quem marca o golo. O futebol
representa não apenas o desporto nacional, mas também a oportunidade para novas identificações, onde se pode incorporar a esperança da nação ao ocupar um lugar ao lado do seu herói
nacional. Isto implica que o mundo do futebol promete liberdade,
permitindo não apenas ser feliz, mas tornar-se um objeto feliz, ao
trazer felicidade aos outros, que se regozijam quando os golos são
marcados. A inclusão de Jess no desporto nacional pode ser enquadrada como a sua fantasia, mas funciona também como uma
fantasia nacional sobre o futebol, como um campo de jogo que oferece sinais de inclusão e diversidade, no qual “qualquer pessoa”
que marque um golo será festejada.
No seu outro mundo, Jess experimenta frustração, dor e ansiedade. As cenas são todas de interiores domésticos: de espaços
apertados e escuros, onde Jess tem de fazer isto ou aquilo, onde
a liberdade se perde sob o peso do dever. Na sua casa indiana, ela
é um motivo de vergonha para os seus pais. A sua mãe diz-lhe:
“não quero vergonha na família. Por isso, nada de futebol”. Para
Jess, jogar futebol significa jogar escondida, o que, por sua vez, a
afasta de sua própria família. O que a faz feliz torna-se um sinal
de vergonha, enquanto a sua vergonha se torna um obstáculo à
felicidade. Na sua vida secreta ela estabelece novas ligações e intimidades: primeiro com Jules, que a coloca na equipa feminina,
e depois com Joe, o treinador da equipa, por quem ela “se apai135
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xona”. Por outras palavras, neste outro mundo, no mundo da liberdade prometida pelo futebol, ela estabelece um contato próximo com uma rapariga branca e um homem branco. Nesta
narrativa, a liberdade envolve aproximação com a branquitude.
Para Jess, o dilema é: como pode ela estar em dois mundos
ao mesmo tempo? A final do campeonato de futebol coincide com
o casamento de Pinkie. Esta coincidência é importante: Jess não
pode estar em ambos os eventos ao mesmo tempo. A infelicidade
é usada para mostrar como Jess está ‘deslocada’ no casamento:
ela é infeliz porque não está onde gostaria de estar: ela quer estar
no jogo de futebol. Também nós a queremos lá, e somos encorajados a identificarmo-nos com a injustiça de ser privada disso.
Neste momento, o momento da sua depressão, o seu amigo Tony
intervém e diz que ela deve ir. Jess responde, “Não posso. Olha
como eles estão felizes, Tony. Não quero estragar a alegria deles”.
Neste momento, Jess aceita a sua própria infelicidade ao identificar-se com a felicidade dos seus pais: ela põe de lado o seu próprio desejo de ser feliz. Mas o pai escuta-a e diz: “A Pinkie está
tão feliz e tu pareces estar no funeral do teu pai” e, depois, “se
esta é a única maneira de te ver sorrir no dia do casamento da
tua irmã, então vai agora. Mas quando voltares, quero ver-te feliz
no vídeo”. O pai de Jess deixa-a ir porque quer vê-la feliz, o que
também significa que ele quer que os outros testemunhem a família como sendo feliz, como sendo o que causa felicidade.
O pai de Jess não pode permanecer indiferente à infelicidade
da filha: então diz à mulher, “talvez pudesses suportar a sua cara
de enterro, eu não consegui”. De certa forma, este desejo pela felicidade da filha envolve uma forma de indiferença em relação ao
‘para onde’ ela vai. Do ponto de vista do filme, o desejo de felicidade
está longe de ser indiferente: na verdade, o filme em parte funciona por “dirigir” a aparente indiferença deste presente de liberdade. Afinal de contas, no momento do filme em que o pai muda
de um desejo que estava desalinhado com o objeto de felicidade do
filme (não querer que Jess jogue) para se alinhar (deixá-la ir), permite o final feliz do filme. De forma ainda mais importante, o final
feliz tem a ver com a coincidência de sujeitos felizes. As filhas estão
felizes (elas seguem a vida que desejam), os pais estão felizes (já
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que as filhas estão felizes), e nós estamos felizes (já que eles estão
felizes). Bons sentimentos envolvem estes pontos de alinhamento.
Poderíamos dizer que o afeto positivo é o que costura o filme, resolvendo o conflito geracional e cultural: assim que Jess é autorizada a participar no jogo de futebol, os dois mundos “alinham-se”
num momento de alegria compartilhada. Apesar de os objetos felizes serem diferentes do ponto de vista das filhas (casamento, futebol), eles permitem que se chegue a um mesmo ponto.
E ainda assim, o filme não confere o mesmo valor aos objetos
nos quais habitam os bons sentimentos. A felicidade de Jess opõe-se
à de sua irmã Pinkie, que é ridicularizada ao longo do filme, não
só por querer menos do que Jess, mas por estar menos na direção
do seu desejo. Pinkie pergunta a Jess porque é que ela não quer
‘isto’. Jess não diz que o que quer é algo diferente; ela diz que é
porque quer algo ‘mais’. A palavra ‘mais’ permanece e enquadra
o final do filme, que nos mostra “flashes” de um futuro imaginado
(gravidez para Pinkie, fotos de Jess na sua equipa de futebol, o
seu amor pelo treinador Joe, a sua amizade com Jules). Durante
a sequência de cenas em que Jess se prepara para participar na
final do campeonato, a câmara sobe para mostrar um avião. Os
aviões estão em todo o lado neste filme, como normalmente acontece nos filmes diaspóricos. Em Joga como Beckham, eles importam enquanto tecnologia de vôo, significando o que sobe alto e
longe. A felicidade no filme é prometida pelo que vai ‘para o alto
e longe’. Numa cena anterior, a canção “Moving on Up” [“Avançando para o Topo”] está a tocar enquanto Jess e Jules correm na
nossa direção. Eles ultrapassam duas mulheres indianas que
usam Salwar Kameez. Eu sugeriria que a promessa espacial do
‘para o alto e longe’ é narrado como deixando a cultura indiana
para trás, embora Jess, como personagem, articule uma lealdade
feroz à sua família e à sua cultura. O desejo de jogar futebol, de
associar-se ao jogo nacional é interpretado como deixar um certo
mundo para trás. Através da justaposição dos objetos de felicidade
das filhas, o filme sugere que o desejo de Jess conduz a um melhor
resultado.
Ao interpretar a natureza ‘dirigida’ das narrativas de liberdade, é preciso considerar, em parte, como o filme se relaciona
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com os discursos mais amplos sobre o bem público. O filme coloca
os ‘pontos de pressão’ sobre a família migrante; a pressão exercida
sobre Jess para que adote uma vida que ela não deseja. No entanto, muitas famílias e indivíduos migrantes estão sob pressão
para se integrarem, sendo a integração um termo chave para
aquilo a que agora chamamos ‘boas relações raciais’ na Grã-Bretanha. Embora a integração não seja definida como ‘deixar a sua
cultura para trás’ (pelo menos oficialmente), a exigência de que
os novos cidadãos devem ‘abraçar’ uma cultura comum que já está
dada, encontra-se desigualmente distribuída 5. Neste contexto, a
filha de imigrantes que se identifica com o desporto nacional é
um ideal nacional; a filha ‘feliz’ que se desvia das convenções familiares torna-se um símbolo da promessa de integração. A filha
não convencional da família migrante pode mesmo constituir-se
como uma forma convencional de esperança social.

Migrantes melancólicos
A felicidade deste filme é, em parte, imaginar que o multiculturalismo pode cumprir a sua promessa social, estendendo a liberdade aos migrantes, desde que estes abracem o seu jogo. O
multiculturalismo torna-se, por outras palavras, um objeto feliz.
Quero citar uma crítica ao filme, que o define de forma adequada
como filme de um ‘feliz, sorridente multiculturalismo’:
Recorremos, mais uma vez, ao Reino Unido, para o filme comercial exemplar acerca do feliz, sorridente multiculturalismo. Joga
como Beckham é o filme britânico mais rentável da história, apelando para uma Bretanha multicultural, na qual Robin Cook,
antigo Secretário dos Negócios Estrangeiros, declarou recentemente o frango Tikka Massala como o prato nacional mais popular. Os britânicos brancos tendem a adorar o Joga como
Beckham porque o filme não foca na raça e no racismo – afinal,
muitos já estão cansados de se sentirem culpados (McNeil, 2004).

5

Para uma análise da Integração como “o imperativo da diferença de amor” veja-se
o capítulo 5, “In name of love” em Ahmed, Sara. (2004). The Cultural Politics of
Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
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O que faz este filme ‘feliz’ é em parte o que ele oculta ou esconde
do olhar. O que faz este filme feliz é precisamente o alívio que oferece aos efeitos negativos que envolvem o racismo. Repare-se que
os efeitos negativos não são atribuídos à experiência do racismo,
mas à culpa branca: o filme pode ser apelativo ao permitir que
essa culpa seja deslocada por bons sentimentos: não é preciso sentir-se culpado pelo racismo, já que se fica ‘inspirado’ com a história
de felicidade do sucesso de um migrante. O filme ‘coloca-te para
cima’.
No entanto, é claro que a evocação do ‘multiculturalismo feliz’
no Reino Unido recorre a uma linguagem política que já está ultrapassada. O multiculturalismo é cada vez mais considerado
como um objeto infeliz, como um sinal de incapacidade das comunidades ‘se integrarem alegremente’. O multiculturalismo foi
mesmo declarado morto6. Temos de registar esta mudança política
como uma mudança. Mas precisamos também de registar o que
permanece através desta mudança.
Eu diria que a integração é o que se mantém como representante oficial do desejo nacional. Anteriormente, o multiculturalismo era tido como um sinal de integração, mas agora é visto
como um sintoma do seu fracasso. Por exemplo, em relatos de
‘greves raciais’ no Norte de Inglaterra, em 2001, o multiculturalismo é descrito como não cumprindo a sua promessa de integração e harmonia, entre outros. O relatório argumenta que não há
nada de errado no facto de as pessoas escolherem “estar perto de
gente como elas próprias”, mas que: “Não podemos pretender ser
uma sociedade verdadeiramente multicultural se as múltiplas comunidades que a constituem, como diz Cantle, vivem vidas paralelas que nunca se entrecruzam em nenhum ponto” (Home Office,
2002, p. 13)7. O multiculturalismo está aqui associado com a integração, com os próprios pontos nos quais as vidas deveriam
6

O multiculturalismo tem sido associado à morte, por exemplo, por ser atribuída
como a causa dos bombardeamentos em julho de 2005. Como Paul Gilroy discute,
o “Multiculturalismo foi oficialmente pronunciado como morto em julho de 2005”.
“Multi-culture in Times of War” (palestra inaugural na London School of Economics, 10/05/2006).

7

Para mais detalhes na análise deste documento veja Ahmed, Sara. (2004). The Cultural Politics of Emotion (pp.133-140). Edinburgh: Edinburgh University Press.

139

SARA AHMED

tocar-se. Desta forma, sem integração, “não podemos afirmar que
somos uma sociedade verdadeiramente multicultural”.
Nas estruturas políticas mais recentes, o multiculturalismo
torna-se um objetivo infeliz porque está associado à segregação.
No prefácio do Guia da Comissão para a Igualdade Racial, Boas
Relações Raciais, Trevor Phillips sugere que: “O multiculturalismo já não oferece a resposta correta para a natureza complexa
das relações raciais contemporâneas. A integração baseada em
valores e lealdades partilhados é a única forma de avançar” (Commission for Racial Equality, 2005). A integração torna-se aquilo
que promete a felicidade (se pelo menos nos misturássemos, seríamos felizes), pela conversão de maus sentimentos (leia-se migrantes des-integrados) em bons sentimentos (leia-se migrantes
integrados). A integração não é lida apenas como a promessa de
felicidade, mas também como uma questão de vida ou morte. O
título do prefácio de Trevor Phillips adverte: “A integração não é
um sonho: é uma questão de sobrevivência”. Joga como Beckham
oferece-nos uma história de integração como um sonho e uma
forma de sobrevivência. Este filme, lançado em 2001, pode ser
considerado ao mesmo tempo atrasado, uma vez que nos transmite a imagem de um multiculturalismo feliz que já foi abandonada, e premonitório, uma vez que a felicidade é prometida como
um prémio pela integração.
Embora Joga como Beckham pareça debruçar-se sobre a promessa de felicidade, eu gostaria de salientar que o sofrimento e
os maus sentimentos desempenham uma importante função narrativa no filme. Como sabem, estou interessada no modo como os
maus sentimentos se transformam em bons sentimentos. Quais
são os pontos de conversão neste filme? Podemos concentrar-nos
em dois discursos feitos pelo pai de Jess: o primeiro acontece no
início do filme e o segundo no final:
Quando eu era adolescente em Nairobi, era o melhor jogador
da nossa escola. A nossa equipa até ganhou a Taça da África
Oriental. Mas quando vim para este país, nada. E aqueles malditos gora (palavra indiana para designar pessoas brancas) no
clube fizeram piadas com o meu turbante e mandaram-me embora... Ela acabará desiludida, assim como eu.
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Quando aqueles malditos jogadores de críquete me expulsaram
do clube como se eu fosse um cão, eu não me queixei. Pelo contrário, prometi que nunca mais voltava a jogar. Quem sofreu?
Eu. Eu não quero que Jess sofra. Não quero que ela cometa os
mesmos erros que o seu pai cometeu, aceitando a vida e aceitando passivamente as situações. Eu quero que ela lute. E eu
quero que ela vença.

No primeiro discurso, o pai diz que ela não deve jogar para
que ela não sofra como ele. Na segunda, ele diz que ela deve jogar
para não sofrer como ele. O desejo implícito em ambos os discursos é evitar o sofrimento da filha, que se expressa em termos do
desejo de não repetir o seu próprio sofrimento. Eu diria que o pai
é apresentado no seu primeiro discurso como melancólico8: ao recusar-se deixar o seu sofrimento, ao incorporar o objeto da sua
própria perda. A sua recusa em deixar Jess ir é interpretável como
um sintoma de melancolia: como um apego obstinado à sua própria dor, ou como uma forma de autoflagelação (como ele diz:
“quem sofreu? Eu”). Eu diria que o segundo discurso sugere que
a recusa de jogar um jogo nacional, o futebol, é o verdadeiro sofrimento de um migrante: sofre-se porque não se joga o jogo, aí
onde não jogar é visto como uma forma de autoexclusão. Para Jess
ser feliz ele permite que ela seja incluída, o que é narrado como
uma forma de abandono. Consequentemente, ele não está apenas
a deixar ir a filha, está também a deixar ir o seu próprio sofrimento, a infelicidade causada pela aceitação do racismo, como o
‘ponto’ da sua exclusão.
A figura do migrante melancólico é familiar neste contexto de
política racial britânica contemporânea. O migrante melancólico
agarra-se a objetos infelizes da diferença, como o turbante, ou pelo
menos a memória de ser assombrado pelo turbante, o que o liga
a uma história de racismo. Tais diferenças – poder-se-ia também
pensar na burca – tornam-se pontos dolorosos ou aspetos de bloqueio, onde a tranquila passagem da comunicação é interrompida.
O migrante melancólico não é apenas aquele que se apega obsti8

Para uma excelente leitura sobre melancolia racial, veja-se Cheng, Anne Anlin
(2001). The Melancholia of Race: Psychoanalysis, Assimilation and Hidden Grief.
Oxford: Oxford University Press; e Eng, David L. & Han, Shinhee. (2003). A Dialogue on Racial Melancholia. Em David. L. Eng & David Kazanjian (Eds.), Loss:
The politics of Mourning. Berkeley: University da California Press.
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nadamente à diferença, mas aquele que insiste em falar de racismo, sendo que esse discurso é ouvido como um esforço para superar os pontos dolorosos. O dever do migrante é superar a dor
do racismo, superando o racismo como uma forma de entender
essa dor.
É importante notar que a fixação melancólica do migrante na
sua ferida é interpretada não só como um obstáculo à sua própria
felicidade, mas também à felicidade da geração-vindoura, e até
mesmo à felicidade nacional. Esta figura pode até tornar-se rapidamente no imaginário nacional do ‘poderia-ser-um-terrorista’. A
sua raiva, dor e miséria (todas entendidas como formas de má-fé,
na medida em que não permitem que se supere algo que se presume que já deveria ter acabado) transformam-se no ‘nosso terror’.
Para evitar um fim tão aterrador, o dever do migrante é agarrar-se a um objetivo diferente, mais feliz, que possa trazer boa
sorte, como o desporto nacional. O filme termina com essa espécie
de reconexão. Jess vai para a América para tornar realidade o
sonho de ser uma jogadora de futebol profissional, a terra que faz
da busca pela felicidade um objetivo original. Esta reconexão é
narrada ultrapassando os roteiros infelizes do racismo. Devemos
notar aqui que a experiência do pai de ser excluído do jogo nacional repete-se no encontro de Jess com o racismo no campo de futebol (ela é chamada de ‘Paqui’), o que leva à injustiça de ser
expulsa. Neste caso, porém, a raiva e o sofrimento de Jess não
permanecem. Ela supera esse sofrimento. Como é que ela o consegue? Quando Jess diz a Joe, “tu não sabes como é”, e ele lhe diz,
“é claro que sei, sou irlandês”. É este ato de identificação com o
sofrimento que traz Jess de volta ao jogo nacional (como se dissesse, “todos nós sofremos, não és só tu”). O filme sugere que ser
‘magoada’ pelo racismo depende de uma escolha e capacidade individuais: podemos superar o racismo como ‘algo’ que acontece, a
capacidade é atribuída tanto à habilidade (se fores suficientemente boa, conseguirás) quanto ao dom imediato da empatia
branca, onde a ferida do racismo é reimaginada como um terreno
comum.
A história de amor entre Jess e Joe oferece outro ponto de reconexão. A heterossexualidade torna-se em si mesma uma forma
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de retorno feliz: prometendo autorizar-nos a superar o sofrimento.
O amor heterossexual é o que cura. Cabe salientar que o diretor
do filme, Gurinder Chadha, pensou originalmente em fazer as raparigas apaixonarem-se. A decisão de desistir da trama lésbica
foi, claro, para tornar o filme mais vendável9. Podemos ver a importância do ‘apelo’ como forma de investimento, e como a felicidade pode funcionar como uma economia moral: apenas alguns
poucos guiões podem levar a finais felizes, uma vez que a felicidade é tanto uma mercadoria que circula como uma forma de
transformar as coisas em algo bom. Em Joga como Beckham, o
guião heterossexual envolve uma proximidade com o homossexual. O filme não só brinca com o lesbianismo enquanto possibilidade de rebelião feminina (meninas de cabelo curto e que usam
soutiens desportivos são apresentadas como ‘possivelmente’ lésbicas ao invés de lésbicas ‘de facto’), mas também envolve o uso
do personagem queer masculino, Tony, em quem é depositado um
conjunto alternativo de desejos. Como observa Gayatri Gopinath,
o filme “definitivamente reafirma aos espectadores que as meninas que adoram o futebol são, de facto, propriamente heterossexuais, ao usar mais uma vez a figura gay masculina como o «real»
personagem queer do filme” (Gopinath, 2005, p. 129). Na verdade,
poderíamos argumentar que a narrativa de jogar com as regras
da feminilidade envolve um dispositivo de endireitamento: até
pode jogar, desde que retorne à linha reta, que fornece, por assim
dizer, o nosso objetivo final. Assim, as meninas que jogam futebol
conectam-se com o treinador de futebol masculino. As narrativas
de rebeldia podem envolver o desvio da linha reta, desde que nos
façam retornar a este ponto.
A heterossexualidade também promete superar a dor ou os
danos do racismo. A aceitação de um amor heterossexual interracial é uma narrativa convencional de reconciliação, como se o
amor pudesse superar os antagonismos do passado e criar o que
eu chamaria de ‘famílias híbridas’: branco com negro, branco com
outra raça. Tais fantasias de proximidade são pressupostas pela
seguinte crença: se estivéssemos mais próximos, tornar-nos-íamos
9

Para uma discussão sobre este assunto, veja-se Warn, Sarah, “Dropping Lesbian Romance from Beckham the right decision”. http://www.afterellen.com/movies/beckham.htm. Acesso: 25/01/08.
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um só. A proximidade torna-se uma promessa: a felicidade do
filme é a promessa de ‘ser um’, como se ao dar amor ao homem
branco, enquanto ego ideal da nação, nos permitisse participar
desta promessa.
A cena final é uma cena de críquete: a primeira do filme.
Como sabemos, o críquete é um tema infeliz do filme, associado
ao sofrimento proveniente do racismo. O pai de Jess está a jogar
críquete. Joe, em primeiro plano, está a jogar bowling. Ele sorri
enquanto se aproxima de nós. Vira-se, joga, e tira o pai de lá.
Numa cena bem-humorada, Joe então ‘celebra’ e o seu corpo imita
um avião, num gesto clássico do futebol. Como já sugeri, os aviões
são objetos felizes neste filme; associados com o voo, com o movimento para o alto e para longe. Ao imitar o avião, Joe torna-se o
agente que converte os maus sentimentos (racismo infeliz) em
bons sentimentos (felicidade multicultural). É o homem branco
que torna possível ao pai abandonar o seu sofrimento devido ao
racismo e jogar críquete novamente. É o homem branco que traz
o sofrimento dos migrantes de volta à agenda nacional. O seu
corpo é o nosso ponto de conversão.
Tais conversões funcionam como deslocamentos do sofrimento
da vista do público. Precisamos de ir além do apelo da felicidade
superficial. E, no entanto, alguns críticos sugerem que temos
prestado demasiada atenção à melancolia, ao sofrimento e às lesões e que precisamos de ser mais positivos. Rosi Braidotti, por
exemplo, sugere que o foco na negatividade tornou-se um problema dentro do feminismo, e chama a atenção para um feminismo mais positivo. Ela oferece uma interpretação sombria do
sombrio: “Eu anseio ativamente por um conceito de desejo mais
feliz, com mais poder e uma política económica que priorize a positividade, não a melancolia” (Braidotti, 2002, p. 57). No seu mais
recente livro, o apelo à afirmação em vez do negativismo envolve
um explícito retorno à felicidade. Braidotti sugere que um feminismo mais afirmativo faria da felicidade um ideal político crucial. Como ela argumenta: “Considero a felicidade uma questão
política assim como o bem-estar, a autoconfiança e um sentido de
empoderamento. Estas são preocupações de natureza fundamentalmente ética... O movimento feminista tem desempenhado um
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papel histórico ao colocar estes itens no centro da agenda política
e social: a felicidade é um direito humano fundamental e, consequentemente, uma questão política” (Braidotti, 2006, p. 230).
O que me preocupa é o quanto este retorno à felicidade depende, precisamente, da distinção entre bons e maus sentimentos, a qual supõe que os maus sentimentos são retrógrados e
conservadores e os bons sentimentos são avançados e progressistas. Os maus sentimentos são vistos como orientados para o passado; como uma espécie de teimosia que ‘impede’ o sujeito de
abraçar o futuro. Os bons sentimentos estão associados à subida
e à fuga. Eu diria que é a própria suposição de que os bons sentimentos são amplos e os maus sentimentos restritos que permite
que as formas históricas de injustiça desapareçam. O desejo de
felicidade é o que faz desaparecer essas histórias ou projetá-las
noutras, ao vê-las como uma forma de melancolia (o apegar-se a
algo que já acabou) ou mesmo como uma fantasia paranoica.
Essas histórias não desapareceram: estaríamos a abandonar
aquilo que persiste no presente, um abandono que manteria presentes essas histórias.
Não estou a dizer que as políticas feministas, antirracistas e
queer não têm algo a dizer sobre a felicidade, para além de apontar os seus efeitos infelizes. Penso que é exatamente a exposição
desses efeitos infelizes que é afirmativa, que nos oferece um conjunto alternativo de possibilidades do que deveria ser considerado
uma vida boa ou pelo menos uma vida melhor. Se a injustiça tem
efeitos infelizes, então a história não acaba aí. A infelicidade não
é o nosso ponto final. Se não for mais, a experiência de estar fora
dos ideais que são esperados para garantir uma vida feliz, ainda
nos leva a algum lugar. São os recursos que desenvolvemos na
partilha dessas experiências que podem formar as bases de modelos alternativos de felicidade. A preocupação com histórias que
magoam não pode ser considerada, então, uma orientação retrógrada: para seguir em frente, precisamos de fazer esse retorno.
Se não for mais, podemos querer reinterpretar o sujeito melancólico, aquele que se recusa a deixar ir o sofrimento, e que está até
preparado para matar algumas formas de alegria, como forma de
oferecer uma promessa social alternativa.
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Jogando capoeira. O legado da escravatura no Brasil: Introdução1
Maurizio Gallo
Tradução de Thaís Azevedo

1

Gallo, Maurizio. (2003). Giocando capoeira. L’eredità della schiavitù in
brasile: Introduzzione. In Maurizio Gallo, Giocando capoeira. L’eredità
della schiavitù in brasile (p. 7-23). Torino: L’Harmattan Italia.
Menino, quem te fez
quem te deu tanta sabedoria
quem te mostrou a beleza
de dançar dentro da luta?
(Ronaldo Santos – canto de capoeira)

Lutar a dançar: o jogo da capoeira
Aqueles que nunca praticaram a capoeira, que só ouviram
falar dela, ou que a conheceram durante algum espetáculo folcló1

Tradução a partir do italiano por Thaís Azevedo (thais.azevedo@ua.pt). Doutoranda
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artes da presença e da cultura, com foco nas corporalidades africanas e afro-brasileiras. Mestre em Artes Cénicas pela Universidade Federal de Ouro Preto e licenciada em Artes Cénicas pela mesma universidade com formação técnica em arte
dramática pelo Conservatório Carlos Gomes. É coordenadora do núcleo de projetos
artísticos da Escola de Capoeira Angola Cortiço do Abelha do Porto.
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rico2 brasileiro, provavelmente teriam dificuldade em classificá-la
numa categoria predeterminada. É, geralmente, considerada uma
arte marcial, talvez um pouco singular em relação às artes marciais orientais tradicionais, mas ainda restam dúvidas quanto à
melhor forma de descrever o tipo de interação que envolve os capoeiristas: afinal, eles dançam, lutam ou jogam3? A ambiguidade
que caracteriza esta expressão cultural afro-brasileira deriva do
facto de ela ser contemporaneamente uma dança, uma luta e um
jogo. Portanto, se nos referíssemos à capoeira como uma simples
“arte marcial”, correríamos o risco de reduzir os seus aspetos rituais, lúdicos e musicais, exaltando, sobretudo, a sua dimensão
técnica e combativa. Poderíamos, quando muito, defini-la como
uma espécie de “dança marcial” que não se dança, nem se luta,
mas que se joga. Como se procurará mostrar no curso deste trabalho, esta tridimensionalidade está diretamente relacionada com
a sua origem, que remonta ao tempo da escravatura no Brasil.
Nos movimentos físicos da dança de guerra4, a parte inferior
do corpo adquire a máxima importância. As habilidades de um
2

N.T.: O termo “folclórico” é alvo de discussões bastante complexas sobre a cultura popular afro-diaspórica, podendo ter diversas interpretações, sobretudo, no que diz respeito à atribuição de um caráter de inferioridade ao termo quando se refere às
manifestações de cultura popular no Brasil. A opção pela tradução literal do termo
aqui utilizado pelo autor faz referência ao sentido lato da palavra. “Tanto «folclore»
como «cultura popular» são noções oriundas de tradições de estudos historicamente
datados, e possuem uma forte ressonância na cultura ocidental, a ponto de se constituírem categorias de pensamento que orientam a visão de mundo (Cavalcanti, 2001;
Gonçalves, 2007)” (Rechenberg, 2016, p. 27) [Cavalcanti, M. L.V. C. (2001). Cultura e
saber do povo: uma perspectiva antropológica. Londres, C (Org). Revista Tempo Brasileiro. Patrimônio Imaterial. Out-Dez, n°147. pp. 69-78; Gonçalves, J. (2007). Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônios. Rio de Janeiro: Garamond). In
Rechenberg, F. (2016). Recolocando questões: uma leitura de três exposições temporárias no Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore. Ímpeto, 6, pp. 27–31.
https://www.seer.ufal.br/index.php/revistaimpe to/article/view/9802].

3

N.T.: Em italiano, “gioco” tem o sentido tanto de jogo quanto de brincadeira. Optámos por manter o verbo “jogar”, pois é o verbo que frequentemente se emprega
quando se trata de capoeira.

4

N.T.: No original, o termo “danza guerriera” foi traduzido para “dança de guerra”,
tendo como referência os estudos sobre o tema, nomeadamente, a abordagem proposta pelo antropólogo e sociólogo Júlio Tavares (2012) sobre a capoeira compreendida a partir do pressuposto da corporeidade – esta entendida, em parte, como
arquivo (registo) e arma (prática de guerra) e, por isso, conceptualizando-se como
uma “dança de guerra”.
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capoeirista manifestam-se, sobretudo, no uso das pernas e no
grande estado de prontidão dos reflexos, permitindo-lhe esquivar-se dos golpes do adversário. A forma de se mover é caracterizada
por uma contínua inversão corporal que coloca o capoeirista, frequentemente, de cabeça para baixo, em equilíbrio sobre os braços,
invertendo a sua visão do mundo circundante. Para usar as palavras de Letícia Vidor, “a capoeira coloca o mundo literal e metaforicamente de pernas para o ar”. Ao mesmo tempo, o “combate”
transforma-se num jogo malicioso que mascara o caráter agressivo da luta, fazendo com que se pareça mais com uma disputa
jocosa entre companheiros. Por este motivo, os capoeiristas também são comummente definidos como jogadores de capoeira, ao
invés de “lutadores” ou “dançarinos”. Consequentemente, o aspeto
lúdico assume uma posição de destaque que o distingue de outras
disciplinas marciais e confere-lhe um significado simbólico particular, que se concretiza na dimensão ritual da interação entre os
capoeiristas.
O jogo manifesta-se na improvisação, na pretensão quase
“teatral” da luta, na atitude maliciosa dos jogadores. Alguns dos
rituais que ocorrem durante as rodas são a representação do lúdico presente no confronto físico, o momento em que o lado marcial dá lugar à reconciliação simbólica das partes em conflito. A
dimensão lúdica é, portanto, predominante; sob a sua capa, alternam-se e entrelaçam-se a dança e a luta, a beleza plástica dos
movimentos e a eficácia combativa dos golpes. De acordo com a
situação, uma pode prevalecer sobre a outra, sobretudo, com base
na inclinação subjetiva do capoeirista e no âmbito dos diferentes
estilos de jogo. A este propósito, é necessário introduzir a distinção
entre capoeira Angola e capoeira Regional, desenvolvida no segundo capítulo e aprofundada na parte conclusiva deste trabalho.
O primeiro estilo, mais tradicional, é jogado de uma forma
mais calma e muito ritualizada. O ritmo musical que acompanha
a dança é lento; o “diálogo” físico entre os jogadores, menos atento
ao lado técnico e acrobático, é mais malicioso, dominado pela
mandinga e baseado na imprevisibilidade dos movimentos. O segundo estilo, no entanto, é moderno e é jogado num ritmo mais
acelerado. Os movimentos são rápidos e acrobáticos e a interação
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entre os jogadores parece ser mais competitiva, visando principalmente a exibição técnica. À primeira vista, a capoeira Angola
parece exaltar a dança em detrimento da luta, e o oposto acontece
na Regional. Todavia, é difícil afirmar, com certeza, uma vez que
ambos os estilos oferecem uma liberdade de expressão que pode
reverter esta aparência, criando uma grande variedade de formas
“híbridas” que misturam elementos de ambos. Uma parte substancial deste estudo é dedicada ao conflito identitário que, dentro
da mesma prática cultural, emerge da oposição de valores e tradições tão diversas.
Antes de apresentar as questões abordadas e a descrição da
metodologia que tornou possível a realização desta pesquisa, é
necessário ter em consideração duas realidades fundamentais da
capoeira: a roda e a mandinga. A primeira é o lugar onde normalmente ocorre a interação entre os jogadores, na presença de instrumentos musicais e de outros companheiros. A segunda é a
“malícia” que caracteriza o comportamento do capoeirista no jogo
e, como veremos, também na vida quotidiana. Por fim, uma breve
descrição das diferentes fases, que caracterizaram esta pesquisa,
ajudará a revelar as dúvidas, as descobertas, as escolhas metodológicas e a reformulação dos objetivos iniciais, ou seja, todos os
elementos que determinaram este trabalho na forma em que,
aqui, o apresento.

A roda e os seus rituais
A roda é o momento de máxima expressão estética, cultural e
simbólica da capoeira; o lugar onde os capoeiristas se confrontam
entre si dançando, lutando e, acima de tudo, jogando. Durante o
encontro, segundo a dinâmica que se cria no curso da interação,
executam-se gestos e rituais ligados às tradições populares e aos
cultos religiosos afro-brasileiros. Muitos destes ritos expressam
a fé numa energia cósmica, o Axé, que flui dentro do círculo e alimenta as ações dos jogadores. Geralmente, os significados simbólicos da roda são compartilhados por todos os participantes, mas
pode suceder que entre eles haja também principiantes que não
os conheçam plenamente. Para facilitar a compreensão, conside150
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raremos uma roda constituída por capoeiristas experientes, na
qual se joga tanto a Capoeira Angola como a Regional.
Aqueles que tocam os instrumentos, os tocadores, são os primeiros a disporem-se em linha. Ao apelo do berimbau, o instrumento que simboliza a luta afro-brasileira, os capoeiristas
aproximam-se e formam um círculo que vai de uma ponta à outra
da bateria musical5. É o momento da capoeira Angola: os jogadores
sentam-se no chão e esperam os comandos do mestre ou de quem
comanda a roda. Os tocadores começam a tocar um após o outro, seguindo uma ordem particular, até ao momento em que todos os instrumentos se fundem num único ritmo e o cantador entoa um canto
inicial solene6. Imediatamente, após este canto, é introduzido um
outro7 que se articula com a entrada do coro de todos os presentes.
A partir deste momento, a interação vocal entre o cantor e os outros
jogadores prosseguirá também nas cantigas8 que se sucedem e ao
longo de toda a duração do encontro. Ao terminar o segundo canto,
um sinal acústico do berimbau autoriza a primeira dupla de capoeiristas a dar início ao jogo. Os dois agacham-se diante da bateria musical e apertam as mãos, de seguida, benzem-se – com o sinal da
cruz ou levantando os braços para o céu9 – e tocam o instrumento
sagrado para absorver a sua energia. Finalmente, inclinam-se para
o berimbau, como sinal de devoção, e dirigem-se para o centro do
círculo para aí começarem a jogar. Os dois jogadores movem-se
rente ao solo e interagem a uma distância muito próxima, seguindo
o ritmo lento da música e alternando os movimentos de ataque e
defesa mascarados por passos de dança inofensivos. Os seus corpos
5

N.T.: “Bateria” é a designação utilizada pelos capoeiristas para designar a formação
dos instrumentos na roda.

6

N.T.: Este canto inicial é conhecido como “ladainha”.

7

N.T.: Este segundo canto recebe o nome de “louvação” e é realizado logo após a ladainha.

8

N.T.: As cantigas são denominadas por “corridos” e somente após entoar este tipo
de canto é que se pode dar início ao jogo.

9

N.T.: Esta forma de se benzer não tem um formato disciplinar. Este ritual depende
da tradição espiritual e/ou religiosa de cada jogador, que muitas vezes está atravessada pelas religiões de matriz afro-brasileira e que, por sua vez, também apresentam
uma grande e complexa diversidade de práticas ritualísticas que provêm dos encontros culturais entre as diversas nações africanas, culturas ameríndias e coloniais,
articuladas e desenvolvidas na encruzilhada do território brasileiro.
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entrelaçam-se; a dimensão lúdica manifesta-se nas suas atitudes
jocosamente provocatórias, mas não agressivas. A malícia da dança,
a mandinga, expressa-se nas contínuas fintas corporais que tentam
colocar o adversário em dificuldade e nos impulsos repentinos que
tentam surpreendê-lo numa posição vulnerável, mas sem o atingir
diretamente. O jogo prossegue até ao momento em que o berimbau
emite um sinal final, ou quando um dos dois capoeiristas para e estende as mãos ao outro para concluir o confronto. Então, os dois retornam à presença dos instrumentos e “restituem” a energia ao
berimbau e, tocando-o novamente, trocam uma saudação, tornam
a benzer-se e vão sentar-se ao lado dos seus companheiros, ao
longo da borda da roda. Imediatamente, outras duas pessoas preparam-se para jogar e executam os mesmos rituais iniciais, repetindo, de forma semelhante, a sequência anterior.
Este esquema repete-se até que todos os capoeiristas tenham
jogado a capoeira Angola pelo menos uma vez. Depois disto, o berimbau começa a soar outro tipo de ritmo, muito mais animado, e
o cantador entoa um canto que determina o início da capoeira Regional. Os participantes levantam-se e começam a marcar o tempo
com palmas, continuando a responder em coro aos refrões propostos pelo cantador. No momento em que ocorre a variação, o par de
jogadores, que está dentro da roda, muda o seu estilo de jogo:
agora os movimentos são muito mais rápidos e os dois capoeiristas
enfrentam-se abertamente; o jogo é rápido e menos rente ao chão;
são inseridas muitas figuras acrobáticas, além das técnicas de ataque derivadas de outras artes marciais. As alusões ao contato físico direto são mais frequentes e estimulam uma espécie de
competição entre as partes que coloca o aspeto marcial da dança
em primeiro plano. A entrada na roda já não ocorre em pares, mas
através do chamado jogo de compra: durante a interação, um terceiro capoeirista intromete-se entre os dois jogadores e toma o
lugar daquele a quem decide “comprar” o jogo. Também neste caso,
a entrada ocorre através de uma sequência ritualística: o capoeirista que se prepara para jogar abandona a sua posição e caminha
no sentido anti-horário dentro do círculo, até chegar à bateria musical. Depois de ter tocado no berimbau, caminha novamente no
sentido anti-horário ao longo da circunferência e, em seguida, insere-se entre os dois jogadores após a sua chegada à direita da152
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quele que será excluído. O mesmo acontece depois para todos os
outros jogadores, de modo a que o jogo nunca cesse, dando continuidade à interação. No entanto, por vezes, o jogador recém-chegado convida o seu parceiro a regressar, momentaneamente e
diante dos instrumentos, ao confronto, numa exibição muito acrobática e semelhante à ginástica artística. Estas manifestações de
grande habilidade atlética são acompanhadas de um aumento do
envolvimento emocional dos participantes e, consequentemente,
também da tensão energética do círculo. Durante a última parte
da roda, o ritmo musical intensifica-se ainda mais, conduzindo a
um aumento tanto da velocidade do jogo, que se torna cada vez
mais frenético e intenso, quanto da frequência com que os capoeiristas se sucedem para “comprá-lo”. O encontro termina no momento em que o berimbau dá um sinal, normalmente precedido
por um canto de fecho da roda e, parando de soar, é imediatamente
seguido pelos outros instrumentos.
O ritual, que caracteriza muitos momentos de interação, tem
um significado místico-religioso que se manifesta na sacralidade
do berimbau, cuja autoridade está diretamente ligada ao poder
de catalisar o Axé dentro do círculo. Dependendo do estilo que
está a ser jogado, a relação berimbau-Axé assume uma relevância
diferente: durante o momento da Capoeira Angola, a figura do
instrumento é dominante; o respeito por ele manifesta-se através
da reverência inicial e da obediência às chamadas que emite durante o jogo. Na Capoeira Regional, no entanto, parece prevalecer
o elemento Axé que, de acordo com a tradição de alguns cultos religiosos, é absorvido pela caminhada feita no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio. Também, neste caso, o berimbau detém
a autoridade, mas o aumento da tensão energética resultante do
crescimento vertiginoso do ritmo musical adquire maior importância, colocando, momentaneamente, em segundo plano a centralidade do instrumento.
Além dos rituais realizados no início e no final do jogo, existem outros que caracterizam certos momentos da interação, por
exemplo, quando ocorre contato físico acidental ou voluntário
entre os dois jogadores. A chamada para o passo a dois e a volta
ao mundo são duas sequências particulares que representam sim153
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bolicamente a reconciliação no conflito que surgiu entre os dois
capoeiristas após o confronto. A primeira pertence à Capoeira Angola, enquanto que a segunda é usada na Capoeira Regional, mas
ambas se processam da mesma forma. O jogador que recebeu o
golpe, encontrando-se numa posição inferior, interrompe momentaneamente o confronto e convida o parceiro a fazer um gesto de
reconciliação que permita restabelecer o equilíbrio entre as partes
ou inverter a situação a seu favor. Na chamada, o capoeirista atingido assume uma posição específica e aguarda a resposta do parceiro. Este último, depois de tocar no berimbau e ser abençoado,
aproxima-se para executar o floreio, uma sequência improvisada
de movimentos plásticos rentes ao chão. Em seguida, os dois estabelecem um contato próximo e executam o passo a dois, um ritual em que executam uma série de passos de dança juntos,
empurrando-se, reciprocamente, primeiro para a frente e depois
para trás, até o primeiro jogador parar subitamente e convidar o
segundo a retomar o jogo. Na volta ao mundo, no entanto, os dois
seguem, um após o outro, ao longo da circunferência da roda,
dando algumas voltas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, e, posteriormente, o capoeirista que solicitou o ritual volta
ao centro do círculo para reiniciar a interação. O objetivo deste
ritual é recuperar a energia perdida devido ao golpe e usá-la para
prevalecer sobre o adversário. A duração do intervalo de reconciliação varia segundo o critério da pessoa que realiza o convite:
uma vez recuperado o Axé, termina o ritual e inicia o jogo novamente, seguido imediatamente pelo outro jogador.
As sequências da chamada e da volta ao mundo lembram a
forma processual do “rito de passagem” delineado por Van Gennep
e, ainda mais, do “drama social” teorizado por Turner. De facto, os
dois momentos representam simbolicamente um conflito que
passa por três fases: a separação entre as partes contrastantes, a
fase de transição ou fase “liminar”, na qual se procura reconstituir
a unidade do campo social e, finalmente, a sua reintegração ou desintegração final10. A separação ocorre quando um capoeirista
atinge o seu parceiro, revelando um conflito que até então era ape10

O tema do “drama social” será abordado na parte final deste trabalho. O estudo
deste tema será direcionado para as tensões identitárias derivadas da oposição
dos dois estilos de jogo.
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nas figurativo. A fase em que o jogo é interrompido e os dois jogadores dão "o passo a dois" ou o "volta ao mundo" representa o período liminar, em que as partes são colocadas frente a frente, numa
condição de paridade absoluta. A retoma sucessiva do confronto
invoca a terceira fase do processo ritual: o jogo pode recomeçar de
maneira equilibrada e contínua, reintegrando, primeiramente, o
capoeirista que provocou o contato físico, ou pode tornar-se agressivo e degenerar em novos confrontos, até o caso extremo em que
o berimbau decide encerrar imediatamente a interação.
Inspirando-nos nas considerações de Turner, numa das suas
obras mais recentes, a roda, com os seus rituais, poderia ser considerada uma espécie de teatro em que situações da vida real são
reproduzidas, uma performance cultural que representa simbolicamente dramas sociais antigos e modernos (Turner, 1993). No
primeiro caso, inclui-se a representação de uma longa luta pela
conquista da liberdade que no passado opôs a comunidade afrobrasileira ao sistema colonial português; no segundo, incluem-se
os contínuos conflitos culturais e de identidade entre indivíduos
e grupos sociais que caracterizam a sociedade contemporânea.

“Solta a mandinga”: a essência da malícia
Nas páginas anteriores, por várias vezes, fez-se referência à
mandinga sem, contudo, clarificar bem em que consiste. De facto,
não é fácil compreender completamente o seu significado, pois
trata-se de um elemento subjetivo, interpretado de maneira diversa, não só de acordo com as escolas, mas também de capoeirista para capoeirista dentro de um mesmo grupo.
Em geral, o termo mandinga pode ser traduzido por “malícia”,
mas o seu significado simbólico exprime uma dimensão mágicoreligiosa que vai além da tradução literal11. Entre as várias interpretações existentes dentro da comunidade capoeirista, uma
delas, amplamente compartilhada, identifica a mandinga com a
11

Esta ambiguidade também pode ser verificada no dicionário de língua portuguesa,
no qual a palavra “mandinga” é traduzida como “feitiço” e “bruxaria”, enquanto a
palavra “malizia”, em italiano, tem a mesma correspondência ao termo “malícia”
na língua portuguesa.
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malícia dos escravos africanos em relação aos seus perseguidores
(v. Adorno, 1999). De facto, durante os confrontos nos tempos da
escravatura, os escravos adotavam uma atitude submissa, fazendo os seus opressores acreditarem que eles eram inferiores e
indefesos. No momento oportuno, lançavam-se contra os opressores, apanhando-os de surpresa e golpeando-os até a morte, conseguindo assim fugir; por detrás do pretexto malicioso escondia-se
o desejo de vingança contra aqueles que tinham tirado a sua liberdade. Com o passar do tempo, estas primeiras manifestações
adquiriram novos significados simbólicos, ligados sobretudo ao
culto do candomblé. De facto, no momento em que a Capoeira deixou de ser utilizada como arma de libertação, transformando-se
em expressão da cultura afro-brasileira, a mandinga adquiriu um
caráter altamente ritual, em memória do comportamento heróico
de tantos escravos africanos que, com a ajuda das suas divindades
protetoras, reconquistaram a sua própria dignidade.
Uma outra interpretação remonta ao desenvolvimento da
“malícia” até à época em que a capoeira era ilegal e praticada por
indivíduos considerados ‘malandros’, que viviam à margem da sociedade (v. Capoeira, 1992). Durante as rodas que aconteciam nas
ruas e nas praças, a mandinga era mais importante do que a força
física e a coragem. As técnicas de ataque e defesa existiam, mas
eram muito menos importantes: uma disputa poderia ser resolvida
através dos músculos na roda, mas o jogador sabia que, fora dela,
os seus adversários poderiam armar-lhe uma emboscada mortal
em qualquer lugar obscuro. Portanto, o capoeirista mandingueiro,
ligado diretamente à vida das ruas e não ao mundo fictício de uma
academia, estava ciente de que o conhecimento técnico dos golpes
não era essencial, enquanto que uma astúcia ajustada certamente
o ajudaria a sobreviver nas mais diversas situações. Nesta perspetiva, a capoeira daquele período era uma “escola de vida” que,
através da mandinga, ensinava os seus praticantes a enfrentarem
os perigos e as tensões do seu ambiente social.
Na capoeira contemporânea, a essência da malícia exprime-se,
sobretudo, no estilo Angola, através de uma gestualidade específica que lembra elementos místicos pertencentes à tradição afrobrasileira e que permite aos jogadores dançarem dentro da luta
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sem a tornar explícita. Esta pretensa mandinga que caracteriza
a atitude dos capoeiristas manifesta-se nos rituais da roda, na
maneira lúdica de jogar, aparentemente inofensiva, mas pronta
para se converter numa arma perigosa e eficaz em caso de necessidade.

Metodologia e história da investigação
Embora a capoeira já tenha sido objeto de estudo de alguns
investigadores contemporâneos, apenas o mundo académico brasileiro demonstrou, recentemente, interesse nesta prática, enquanto que no âmbito internacional – sobretudo o europeu e o
norte-americano – não foram encontrados estudos relacionados
com o tema12. No entanto, a ambiguidade desta luta-dança-jogo
de origem africana13, apesar de ainda ser pouco estudada, oferece
uma grande variedade de abordagens. Poderiam ser realizados
estudos experimentais, tanto do ponto de vista da antropologia,
como da história, sociologia e educação física, apesar de algumas
limitações objetivas para encontrar fontes específicas14.
Seguindo uma perspetiva socioantropológica, este trabalho
teve como base metodológica a observação participante, procurando realizar o que estudiosos como Bronislav Malinowski, Vic12

Entre os estudiosos brasileiros que efetuaram investigações sobre a luta de origem
africana, destaco Leticia Vidor (1997), Andrea Lage (1996), Edison Carneiro (1975)
e Waldeloir Rego (1968).

13

N.T.: Cabe ressaltar que a origem africana a que o autor se refere diz respeito à
diáspora africana no Brasil. Nesta perspetiva, os africanos de diversas regiões
foram deslocados para o Brasil, sob as condições devastadoras do sistema colonial.
No “pós-abolição”, com a marginalização destas populações, articula-se um grande
movimento de resistência frente às transformações do Estado Novo e aos ideais
da modernidade na década de 1930, o que fez com que Mestre Pastinha – um dos
grandes mestres de capoeira e das tradições ligadas à cultura africana no Brasil
– passasse a denominar esta luta-dança-jogo de origem africana de Capoeira Angola. Porém, a sua designação não deve ser associada estritamente à região do
continente africano que hoje compreende o país Angola.

14

A falta de fontes sobre o passado da capoeira, analogamente a outras expressões
da cultura negra no Brasil, dificulta a tarefa dos historiadores interessados no assunto. De facto, a maior parte dos documentos disponíveis datam do século XIX.
O período anterior à abolição da escravatura é quase desprovido de referências
históricas.
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tor Turner e Clifford Geertz consideravam essencial na atividade
de um antropólogo: a “imersão” numa determinada realidade,
com o auxílio de alguns instrumentos teórico-analíticos15. Tal
perspetiva pode ajudar-nos a considerar a capoeira como um fenómeno historicamente vivo e dinâmico que, na pluralidade das
suas possíveis leituras, nos leva à descoberta das múltiplas formas que assumiu em diferentes sujeitos históricos, inseridos em
contextos socioculturais específicos. Dependendo do caso, a capoeira transforma-se numa dança de guerra integrada no mundo
da cultura negra nas américas, um espaço lúdico e festivo ligado
à autodeterminação de grupos marginalizados, ou numa luta criminalmente perseguida e reprimida pelo poder político, uma arte
marcial disciplinada no mundo das academias ou, ainda, uma atividade educativa de caráter lúdico, vinculada à noção de “grupo”.
Estes são apenas alguns dos significados que a capoeira tem assumido ao longo do tempo para grupos sociais concretos pertencentes a diferentes culturas.
O significado desta manifestação de raízes africanas sofreu
alterações ao longo dos séculos, paralelamente às mudanças que
caracterizaram a vida social dos negros no cerne da sociedade brasileira. Através da análise do processo que conduziu à legitimação
institucional da capoeira como desporto, tentar-se-á verificar
como a população afro-brasileira conquistou e expandiu o seu próprio espaço político na articulação com as relações interétnicas16
no Brasil. Partindo do período da escravatura e das primeiras
lutas pela liberdade, abordaremos o nascimento de comunidadesrefúgio, designadas por quilombos, e a subsequente passagem da
capoeira do ambiente rural para o urbano. A comparação entre
duas metrópoles como o Rio de Janeiro e Salvador colocará em
evidência um contexto de marginalidade e repressão, caracterizado por perseguições aos capoeiristas e às formas pelas quais
estes últimos preservaram a sua prática cultural dentro dos locais
de culto. Por fim, será apresentada a génese histórica da cisão
15

Para um maior aprofundamento consulte Malinowski (1978), Turner (1990) e
Geertz (1987).

16

N.T.: No original “interetniche”, em português, “interétnicas”. Sublinhe-se que esta
palavra está, atualmente, em desuso dentro do contexto cultural em questão. Para
referir-se às questões de raça e etnia, em Portugal e no Brasil, utiliza-se o termo
“étnico-raciais”.
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entre a Capoeira Angola e a Capoeira Regional, com a consequente legalização da disciplina – que ocorreu com o trabalho de
dois mestres do início do século XX – e a evolução dos dois estilos
até aos dias de hoje.
A escolha em basear a nossa análise na observação de uma
comunidade brasileira em particular, inserida num determinado
contexto sociocultural, serve de premissa aos argumentos desenvolvidos na parte central da investigação. Partindo de uma perspetiva mais ampla, serão feitas algumas considerações gerais
sobre as atuais tendências de difusão e evolução da capoeira no
Brasil. O campo será progressivamente reduzido ao estado de
Minas Gerais e, dentro deste, à região do Vale do Aço, a partir da
qual serão descritas as principais características socioeconómicas.
Neste quadro, será introduzido, sucessivamente, o contexto urbano de Timóteo e o do distrito periférico de Cachoeira do Vale. O
estilo de vida e os modelos culturais da comunidade local serão
considerados em conjunto com as atividades promovidas pela Associação de Capoeira ‘Lenço de Seda’, associação inserida na estrutura mais ampla da Organização Cultural ‘Pasárgada’. Será
apresentado, posteriormente, o grupo social composto pelos capoeiristas de Cachoeira do Vale: a descrição dos locais de treino,
os tipos de aulas, os contextos em que os alunos praticam a disciplina e os efeitos que a capoeira tem na vida social dos jovens da
comunidade serão tidos em consideração. Algumas considerações
finais sobre o grupo social colocarão em evidência a sua coesão interna e o forte sentido de solidariedade existente entre os seus
membros, sobretudo em relação a uma certa interpretação unitária da disciplina.
Uma parte puramente etnográfica será articulada com uma
parte mais teórica, que abordará, amplamente, a dimensão musical da dança de guerra afro-brasileira. Inspirados por algumas
teorias do famoso etnomusicólogo Marius Schneider, examinaremos as diferentes categorias de canto existentes na capoeira e
apresentaremos as suas funções, investigando a sua carga simbólica através do estudo comparativo dos textos de algumas cantigas. Em seguida, trataremos do domínio relativo à secção
rítmica e apresentaremos a tipologia de cada instrumento que
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compõe a bateria musical, os principais toques rítmicos tocados
no berimbau e os estilos de jogo que correspondem a cada tipo de
ritmo. Por fim, será analisada a relação entre música e Axé, a partir dos elementos místicos resultantes do culto do candomblé e
com o auxílio de algumas teorias sobre os estados modificados de
consciência.
Questões relacionadas com a identidade do capoeirista e com
as suas implicações no interior da comunidade local caracterizam
a parte final deste trabalho. Em primeiro lugar, veremos de que
modo a capoeira influencia o processo de construção identitária
dos seus praticantes, através de projetos pedagógicos e da recuperação social de crianças e jovens inadaptados. Aplicaremos, posteriormente, tais considerações ao contexto de Cachoeira do Vale.
O exame dos casos particulares de alguns jovens da comunidade
demonstrará como a disciplina contribui para a sua integração
social, influenciando também a maneira como os capoeiristas são
compreendidos pelos outros moradores. Prosseguindo com a análise, será introduzida a questão do conflito identitário existente
entre os diferentes grupos que compõem a associação local, alicerçada em tradições e valores divergentes e que são a base do
contraste entre o estilo de Angola e Regional. A descrição de alguns episódios de tensão em que tal conflito se tornou evidente,
também ao nível do confronto físico, levar-nos-á a considerar a
atual situação do ‘Lenço de Seda’ em termos do “drama social”,
segundo a formulação de Turner referida no parágrafo precedente. As teorias do antropólogo britânico sobre a communitas e
a discussão de Remotti sobre a “construção” da identidade servirnos-ão para nos centrarmos no tema do conflito entre duas identidades sociais opostas: a primeira é a resultante do estilo
tradicional e, a outra, resulta do moderno. A consequência passará por existirem duas formas diferentes de interpretar a sociedade – e de colocar-se nela – relativas às duas categorias de
capoeiristas e que são baseadas numa contradição intrínseca à
própria capoeira, que reúne em si fundamentos tanto ligados à
tradição e à preservação das raízes culturais africanas, quanto
voltadas à modernidade e às mudanças sociais que dela derivam
e que são dominadas pelos modelos culturais ocidentais. Tais considerações levar-nos-ão a verificar a natureza insolucionável do
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conflito. Este último, manifestando-se a nível filosófico-metodológico – e às vezes também a nível físico – no âmbito de uma pequena comunidade como a de Timóteo, representa na realidade
um confronto mais geral entre identidades sociais e culturais divergentes, uma radicalmente conservadora e, a outra, em adaptação contínua à evolução da sociedade, portanto dificilmente
conciliável.

Nascimento e realização de um projeto
O meu encontro com a capoeira remonta a abril de 2000 e
ocorreu durante a minha primeira viagem ao Brasil. Eu estava
numa pequena cidade costeira chamada Armação de Búzios, na
parte norte do estado do Rio de Janeiro. Durante uma caminhada
noturna pelas ruas do centro da cidade encontrei um grupo de rapazes que, reunidos numa praça, dançavam ao som de alguns instrumentos de percussão, de um modo absolutamente raro que
nunca tinha visto antes. As pessoas que estavam comigo informaram-me que se tratava de uma espécie de arte marcial nacional
praticada ao ritmo da música, em que os “bailarinos” não se tocavam diretamente, mas simulavam uma luta através de movimentos acrobáticos e espetaculares. Fiquei imediatamente fascinado
pelos movimentos daqueles rapazes e parei por alguns minutos a
observá-los. De qualquer forma, pensei que aquela manifestação
cultural tão original fosse desconhecida na Itália, pois nunca tinha
ouvido falar dela. Pedi aos meus amigos brasileiros que me contassem mais alguma coisa sobre a capoeira, então disseram-me
que se tratava de uma forma de luta inventada pelos escravos
africanos durante o período colonial e que, com o tempo, ela evoluiu para se tornar numa ginástica nacional. Naquele momento,
pensei que seria um excelente tema para um estudo antropológico, mas acreditei que nunca mais veria aquela forma particular
de luta dançada. De volta à Itália, também conversei com os meus
amigos e familiares, tentando explicar o que era, mas, com o passar dos meses, engavetei o tema e retomei as minhas atividades
quotidianas. A surpresa aconteceu um dia, no final de setembro
do mesmo ano, quando a minha irmã me informou que um amigo
dela se tinha matriculado recentemente num curso de capoeira
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numa academia em Turim. Quase incrédulo, perguntei o endereço
do local e uma noite fui assistir a uma aula do grupo. Fiquei a conhecer o contramestre, Guto Gomes, e contei-lhe sobre a minha
experiência no Brasil, então, imediatamente, convidou-me para
fazer uma aula experimental com ele. A partir daquele momento,
comecei a fazer parte do seu grupo, apaixonando-me mais pela
disciplina a cada dia e procurando descobrir os seus significados
simbólicos e culturais.
A ideia de realizar uma pesquisa sobre a capoeira nasceu por
volta de dezembro de 2000, após a prática constante da disciplina
no cerne do grupo ‘Cultura Negra’ de Turim, então filiado numa
associação brasileira: a Associação de Capoeira ‘Lenço de Seda’
de Timóteo. O projeto inicial previa uma nova viagem ao Brasil
para aprofundar, tanto quanto fosse possível, o conhecimento
sobre o assunto, uma vez que em Itália tivemos grandes dificuldades em encontrar fontes específicas. Além disso, em diálogo com
o contramestre, Guto, surgiu a oportunidade de estudar em Timóteo, colaborando com a associação de capoeira local. No entanto, na minha mente, ainda não estavam bem claros os aspetos
específicos da disciplina que eu iria tratar. A única certeza dizia
respeito à dimensão histórica, que eu considerava muito importante em qualquer tipo de análise socioantropológica e que, no
caso da capoeira, parecia-me particularmente relevante. Assim,
pensei em dividir, inicialmente, o projeto em duas partes: uma
histórica, baseada na análise documental de textos específicos, e
uma outra etnográfica, executada através da permanência numa
determinada comunidade. Segundo o meu orientador, o professor
Giuliano Tescari, a permanência em campo contribuiria, certamente, para clarificar as minhas ideias e especificar o tema de estudo, portanto, continuei a praticar a luta afro-brasileira e a
pesquisar material relativo a ela, esperando pela a viagem ao
Brasil. Mais tarde, sob o seu conselho, decidi restringir o campo
de observação a uma zona específica da cidade e escolhi o bairro
periférico da Cachoeira do Vale, local onde nasceu e cresceu o contramestre Guto. Eu acreditava que uma pequena realidade de periferia seria mais estimulante para o meu trabalho. Então,
elaborei um primeiro projeto de pesquisa dividido em diversas
fases, com o simples objetivo de me orientar logo que lá chegasse.
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Em dezembro de 2001, finalmente parti com a intenção de
ficar em Timóteo durante um período de cerca de três meses. O
contramestre Guto, a sua esposa e os outros alunos do grupo também tinham decidido passar as férias de Natal na cidade brasileira, então, encontramo-nos todos em Cachoeira do Vale. Logo
nos primeiros dias, as atividades com a capoeira foram intensas:
a associação ‘Lenço de Seda’ organizou uma série de eventos para
comemorar o seu “Primeiro Encontro Internacional Brasil-Itália”.
Contudo, devido a algumas dificuldades logísticas e organizacionais, passamos a maior parte do tempo no bairro, frequentando o
ginásio do grupo local. Graças à mediação de Guto, estabeleci, de
forma imediata, boas relações com os professores do ginásio e com
o mestre Reginaldo ‘Véio’, presidente e fundador da associação.
Deste modo, foi mais fácil garantir a sua disponibilidade para entrevistas e para consultar fontes específicas. Um dos primeiros
aspetos que escolhi aprofundar, participando na vida social do
grupo, diz respeito à função pedagógica da capoeira, pois fiquei
impressionado com o grande número de crianças que frequentava
as atividades. Por sorte, sobre este tópico, encontrei material fundamental nos arquivos da ‘Lenço de Seda’, que há vários anos realiza projetos interdisciplinares com as escolas da região.
Analogamente, pensei em dedicar-me também ao tema da integração social, tomando como exemplo, os casos de alguns capoeiristas que, graças à disciplina, melhoraram o seu posicionamento
dentro da comunidade local.
Um mês depois da minha chegada, Guto e os seus outros alunos retornaram a Itália, enquanto eu efetuava uma breve viagem
à cidade de Curitiba para visitar outro professor da associação, o
contramestre Jean ‘Taruira’. Ao participar das atividades do seu
grupo, notei uma grande coesão entre os membros dos vários ginásios e um grande respeito pela filosofia da capoeira, no que
Jean insistia muito. Também a prática pedagógica era muito intensa e envolvia crianças de sete escolas da cidade. Uma vez regressado a Timóteo, fiquei em Cachoeira do Vale, gentilmente
hospedado pela família de Guto. Todos os dias passava parte do
dia com alguns capoeiristas, dentro e fora do ginásio, de tal modo
que pude observar como a capoeira influenciava as atividades
quotidianas e o estilo de vida dos seus praticantes. Por este mo163
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tivo, passei a maior parte do tempo que restou na comunidade
local, a frequentar, ocasionalmente, a associação no centro da cidade e os capoeiristas de outro bairro periférico, também denominado de Timóteo. Foi assim, quase por acaso, que notei a
existência de duas conceções muito diferentes e até contrastantes,
relativas à capoeira, dentro da mesma associação. Eu já tinha notado que não havia muita coesão entre os diferentes grupos da cidade, mas, no início, eu acreditava que esta indiferença recíproca
se devia simplesmente à preferência dada a dois estilos de jogo
distintos. De facto, na Cachoeira do Vale, os meninos preferiam praticar Capoeira Angola, enquanto que, em Timóteo, praticava-se,
quase que exclusivamente, a Regional. Depois, ao participar de
algumas rodas organizadas pelo mestre para todos os alunos da
associação, percebi que provavelmente o conflito tinha um significado identitário mais profundo, pois às vezes o jogo assumia um
caráter mais impulsivo e antagónico, não compartilhado pelo mestre Reginaldo, nem pelos professores de Cachoeira do Vale e nem
pela associação central. Infelizmente, o tempo à minha disposição
estava quase a chegar ao fim. Mas, antes de voltar para Itália,
fui a Salvador a conselho do mestre ‘Véio’, onde encontrei muito
material bibliográfico no Centro de Estudos Afro-Orientais da
Universidade Federal da Bahia. Além disso, graças à disponibilidade do mestre Moa do Catendê e do contramestre Valdec, dois
mestres que conheci durante a primeira parte da estadia em Timóteo, tive a oportunidade de participar nas rodas de alguns mestres de prestígio, reconhecidos a nível nacional, e conversar com
eles sobre os significados simbólicos da capoeira.
No momento da elaboração do meu material, imediatamente
após o regresso a Itália, surgiram algumas dúvidas na organização da informação, mas, ao executá-la gradualmente, encontrei
uma saída. A parte histórica e a etnográfica não apresentaram
problemas particulares, senão pela duração, de alguns meses, da
redação. A parte relativa à música, que não estudei detalhadamente em campo, foi elaborada a partir da convicção de que a
análise de certos aspetos contribuiu muito para a compreensão
de determinadas características culturais da disciplina, estritamente conectadas com uma dimensão mágica enraizada nos cultos religiosos afro-brasileiros. Os maiores problemas surgiram em
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relação à parte final do livro, direcionada no sentido de uma integração teórica mais aprofundada do material etnográfico que
eu possuía. Em particular, as questões relativas à identidade social do capoeirista e ao conflito interno da associação não tinham,
ainda, adquirido um desenho definido. Procedendo de maneira
progressivamente mais analítica, procurou-se uma possível abordagem com referência às teorias de Remotti sobre o processo de
construção de identidade e de Turner sobre o “drama social”. Entretanto, num primeiro momento, esta ordenação tinha assumido
um caráter demasiadamente subjetivo, em que as considerações
feitas expressavam uma preocupação mais pessoal do que antropológica, no que respeita à situação conflituosa presente na ‘Lenço
de Seda’. Assim, ao rever a última parte à luz das teorias de Turner sobre a communitas, o conflito foi considerado de maneira
mais geral, sem o vincular, excessivamente, ao possível futuro da
associação, mas analisando a questão em termos de duas identidades sociais opostas que coexistem dentro da mesma realidade
e que expressam duas conceções contraditórias da sociedade.
Creio que esta última elaboração deu um sentido final a todo o
trabalho, contribuindo para estimular o estudo de uma realidade
ainda tão pouco explorada como é a capoeira.
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As Mulheres do Meu País:
um estudo sobre mulheres
Alcina Fernandes & Maria Manuel Baptista

Resumo
O livro As Mulheres do Meu País (Lamas, 2002), escrito e publicado
em fascículos entre 1948 e 1950 por Maria Lamas, versa a condição da
mulher portuguesa da época. Este livro elege “o retrato cru da condição
feminina portuguesa na primeira metade do século XX” (Seixas, 2002, p.
XIX), em particular “das mulheres de classes sociais mais baixas, vítimas
de condições que não tinham preparação para ultrapassar” (Sousa, 2002,
p. XIII), em pleno regime politico ditatorial – o Estado Novo. É unanimemente tido como um marco, um monumento da literatura e do jornalismo que a autora o classifica como “documentário sobre a vida da
mulher em Portugal [e] não ficamos, de forma alguma, com a pretensão
de ter dito tudo quanto seria justo e necessário” (Lamas, 2002, s/p – Palavras Finais). Em As Mulheres do Meu País, Maria Lamas retratou as
mulheres no seu quotidiano, nos seus gestos e posturas, nos diversos
papéis que assumem – mulher, mãe, trabalhadora, dona de casa (Beauvoir, 1967) – nas condições difíceis em que tinham de viver, “mas sempre
enraizado no amor” (Lamas, 2002, preâmbulo). Os temas de poder, de
dominação e a luta contra-hegemónica e resistência emergem do conteúdo do livro e a autora não utiliza o binómio homem/mulher, apresentando, já, precocemente uma perspetiva interseccional de sexo e classe,
o que coloca a questão de se estar em presença de uma obra que não só
retrata as mulheres como também todo um sistema político.
Palavras-chave: Maria Lamas; Mulheres; Hegemonia; Estudos de Género; Estado Novo.
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As motivações do estudo
Na elaboração deste retrato, a autora muniu-se da observação, da reflexão pessoal e do conhecimento direto: “Fui ao encontro das minhas irmãs portuguesas, procurei conhecer e sentir as
suas vidas humildes ou desafogadas, as suas aspirações ou a sua
falta de aspirações, sintoma alarmante de ignorância, desinteresse e derrota” (Lamas, 2002, Preâmbulo, s/p). Esta obra nasce
da preocupação da autora sobre as condições de vida das mulheres “que não tinham preparação para ultrapassar” (Sousa, 2002,
p. XIII) e o seu “grande sonho de um mundo mais harmonioso e
iluminado de fraternal amor” (Lamas, 2002, p. manuscrita s/n).
Nele se elege “o retrato cru da condição feminina portuguesa
na primeira metade do século XX” (Seixas, 2002, p. XIX), em particular “das mulheres de classes sociais mais baixas, vítimas de
condições que não tinham preparação para ultrapassar” (Sousa,
2002, p. XIII), em pleno regime político ditatorial – o Estado Novo.
“Abrir as consciências para o lugar da mulher na sociedade é um
dos objetivos” (Marcos, 2017, p. 99) que acompanharam a vida e
obra de Maria Lamas. E, toda a atividade por si desenvolvida, como
jornalista e como cidadã em prol dos direitos e dignidade da mulher, concedeu-lhe os alicerces motivadores deste empreendimento.
Contudo, o fundamento que esteve na origem da elaboração
desta obra de grande envergadura pode-se encontrar numa sucessão de factos, a saber:
O fim da II Guerra Mundial foi portador das democracias parlamentares e do denominado Estado Social. A condenação dos totalitarismos generalizou-se. A oposição de Maria Lamas ao regime
do Estado Novo levou-a a desenvolver esforços para uma mudança, imprimindo intensidade na sua ação em diversos domínios
(Almeida, 2016).
Porém, através da censura, a par de coerções morais e sociais
e de leis repressivas, passo a passo, o Estado Novo foi construindo
a sociedade que Salazar considerava coerente e regular (Rosas,
1989), como um “panótico [que] é uma máquina maravilhosa que,
a partir dos desejos mais diversos, fabrica efeitos homogéneos de
poder” (Foucault, 1999, p. 167). Luiz Humberto Marcos apropriadamente afirmou: “o regime ofuscava a violência contida no con170
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trolo do pensamento social. O sistema estava tão bem montado
que a maioria desconhecia os seus malefícios” (2017, pp. 89-90).
No controlo efetivo do pensamento, através de diversos aparelhos
ideológicos (Gramsci, 1999), encobria e naturalizava toda a violência, num verdadeiro sistema.
Ora, acontece que o controlo do pensamento, bem como a violência simbólica ou física, constituem uma afirmação do poder
através da dominação cultural (Gramsci, 1999). São corpos estranhos ao caráter distintivo do ser humano e moldam as próprias
identidades e relações sociais. Os processos de naturalização do
poder e da violência a partir dos sistemas políticos são questões
já longamente estudadas nos Estudos Culturais, que têm como
questões nucleares o estudo dos fenómenos de poder, da dominação cultural, da luta contra-hegemónica e dos processos de resistência que lhe estão associados (cf., entre outros, Hall, 2016). Os
Estudos Culturais procuram responder às exigências que são específicas de cada contexto cultural, servindo-se de uma ampla
gama de teorias e campos científicos, que, articuladamente, possibilitam a abertura para uma leitura e compreensão desnaturalizada dos fenómenos de poder hegemónico (Gramsci,1999;
Bennett, 1998).
Ao analisarmos a obra de Maria Lamas, encontrámos aí esta
mesma vontade de desnaturalização do poder hegemónico que o
Estado Novo exercia sobre os corpos e as vidas das mulheres concretas, que a autora procurou conhecer e dar visibilidade, erguendo-se, assim, como uma forma de resistência ao discurso que
sobre elas se produziu durante o período salazarista em Portugal.
Bem informada e atenta às questões do seu tempo, viveu da
atividade de jornalista e escritora. Pensou, sentiu, viveu os problemas que as mulheres sentiram e viveram naquele tempo, incluindo-se aí a si própria (Fiadeiro, 1993, 2003). Participava dos
anseios e lutas das mulheres, pois que “pela própria conceção do
mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham um
mesmo modo de pensar e agir” (Gramsci, 1999, p. 94).
Com a sua observação e reflexão, o seu pensamento e luta
abraçaram a causa pelos direitos e dignidade das mulheres “para
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que a mulher portuguesa ocupe o lugar que lhe compete na sociedade e na vida” (Lamas, 2002, s/ p.).
Em 1946 assume a Presidência do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, organização legal “que chega a ter duas mil
associadas” (Fiadeiro,1993, p.13).
Neste espaço, que era o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, conviviam mulheres de todas as origens sociais. Aí se
valorizavam as atividades tidas como menores, que mesmo com
esta classificação se mantinham escondidas de modo sistemático,
embora com alguma reserva. Em convívio aberto, sem restrições,
as mulheres adquiriam conhecimento e educação, alargando a
sua própria visão para além do lar ou da trabalhadora sem capacidades e ‘boçal’. Esta organização de mulheres representava um
perigo para o Regime, pois dava voz, dava visibilidade a parte da
população que se queria anónima, ao impor a aceitação de uma
fraqueza que lhes era ditada. Não podia ficar impune. A organização por Maria Lamas da exposição “Livros Escritos por Mulheres”, acompanhada de várias conferências, como forma de tornar
visível o trabalho intelectual e literários das mulheres (Fiadeiro,
2003), serviu de pretexto para o encerramento do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Porém, a anteceder o encerramento, o Regime colocou Maria Lamas na opção forçada de
escolher entre ser diretora da Revista Modas e Bordados (propriedade d’O Século) de cujo trabalho angariava o seu sustento e o
ser Presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas.
Optou pelas Mulheres, continuando a sua ação no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (Lamas, 2002). Muito pouco
tempo depois, foi imposto o encerramento desta importante organização de mulheres.
Importará referir que o trabalho do Conselho Nacional das
Mulheres Portuguesas não correspondia aos interesses do regime
do Estado Novo, que tinha constante e fortemente implantado um
pensamento próprio sobre as mulheres e os seus lugar e papel na
sociedade portuguesa e que em 1936 criou a primeira organização
estatal de mulheres, o Obra das Mães Pela Educação Nacional
(OMEN), com o objetivo de fomentar a ação educativa no seio da
família, preparando as futuras mulheres para as obrigações do172
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mésticas e sociais (Diários do Governo, 1936). O pensamento do
regime do Estado Novo, fundamentava-se na subalternidade e
discriminação da mulher, ao reputar-lhe a vocação natural para
o casamento, sem outro espaço que não o do lar, sem outra função
que não fosse a de ser boa dona de casa, esposa dedicada, de mãe
extremosa e cuidadora, sempre submissa aos desejos do marido
(Pimentel, 2011). E, através desta organização, pôs “a funcionar
de modo mais direto e abrangente a propaganda política sobre a
mulher e a família” (Ferreira, 2017, p.169).
Dar visibilidade à mulher, tornando-a presente no espaço público dando-lhe o seu valor, reconhecendo-lhes as suas capacidades e poder de realização e permitir a denúncia das suas vidas
difíceis e miseráveis, não podia deixar de incomodar o poder salazarista (Marcos, 2017). Na verdade, o papel que o regime destinava à mulher, olhando-a exclusivamente na sua condição
biológica de reprodutora, esposa, mãe e cuidadora, assim, confinada unicamente ao espaço privado, no entendimento de ser esse
o seu papel na defesa e promoção da família, tida esta como o núcleo da sociedade e fundamento de toda a organização política. O
regime salazarista afirmava que as organizações de mulheres
criadas oficialmente, eram suficientes para tal desiderato, ao
terem como missão a educação e orientação das mulheres (Constituição de 1933; Marcos, 2017). Qualquer outra organização, que
fugisse ao controlo do pensamento do regime, que impedisse por
qualquer modo ou meio o papel de género que o Estado Novo esperava e queria de uma mulher, correspondia a um obstáculo a
afastar. Por isso, ao pôr em causa a conceção de género professada
pelo regime, a organização liderada por Maria Lamas, tinha por
destino o encerramento, por ser subversiva.
Desempregada, numa encruzilhada difícil, recusa identificarse com a derrota e toma a iniciativa, sabendo ou, pelo menos, intuindo que “o determinismo mecânico transforma-se numa
formidável força de resistência moral, de coesão, de perseverança
paciente e obstinada” (Gramsci, 1999, p. 106): Respondeu à
afronta sofrida com o despedimento que “iria verificar e depois
informaria” (Seixas, 2002, p. XVII). Tarefa esta bem espinhosa,
dado o pensamento sobre as mulheres e o seu papel na sociedade,
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largamente difundido pelo Estado Novo, tendo Salazar afirmado,
em entrevista concedida em 1932, que na mentalidade que norteava o novo regime “a mulher casada, como o homem casado, é
uma coluna da família, base indispensável de uma obra de reconstrução moral” (Ferro, 1933, p.130). Contudo, deixava-se “o
homem a lutar com a vida no exterior, na rua” e “a mulher a defendê-la, a trazê-la nos seus braços, no interior da casa” (Pimentel, 2015, s/p). Na doutrina salazarista o núcleo da sociedade era
a família, tida como ‘natural’ e ‘orgânica’ e, consequentemente,
não era considerado o indivíduo, enquanto tal. É na distinção de
funções e espaços que homem e mulher são considerados, numa
aparência de igualdade do valor atribuído às funções de cada um
(Pimentel, 2015, s/p). Em relação à mulher eram ‘superiormente
valorizadas’ as funções de mãe e esposa, derivadas da sua função
“natural” – portanto biológica. Na realidade, a posição hierárquica da [mulher] (...) era inferior a do [homem], (...) “chefe de família”, ao qual ela devia obediência, fosse a filha ao pai, ou a
esposa ao marido, conforme mandava o Código Civil (...) em vigor
(Pimentel, 2015, s/p).
Este pensamento, enformado na própria lei, deu igualmente
forma à ideologia do Estado Novo relativa à mulher, usando em
sua defesa as que se deixaram impregnar pelo pensamento hegemónico do Estado Novo e, dessa forma, iam-se criando “micropoderes” que replicavam o seu próprio poder – “esta coisa tão
enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, presente e oculta,
investida em toda a parte, que se chama poder” (Foucault, 1979,
p.75).
Ao limitar a mulher nos seus direitos e na ação pública ou
privada, o pensamento e a ideologia do regime tinha subjacente
a conceção de que o destino da mulher era exclusivamente o do
casamento e o de cuidadora da família. Ela era tida como ser inferior ao homem, pois a este pertencia o que era público, geral e
coletivo, e àquela apenas o governo da casa (Beauvoir, 1967). Sempre obediente ao homem, a quem se uniu pelo casamento, sendo
a sua missão a de mera reprodutora e servir, mesmo que com sacrifício, tal como a doutrina do Estado Novo prescrevia. E, assim,
o regime adquiria “uma nova dimensão de validade tornando-se
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aplicável também ao arsenal de violência” (Arendt, 2004, p. 9),
atirando para a “lata do lixo da história [que] é o mais antigo artifício” (Arendt, 2004, p.7) de neutralização dos sujeitos. Por seu
turno, Teresa Pizarro Beleza afirma que “a ‘Mulher no Estado
Novo’ não existe: existiam mulheres de muito diferente condição
social, cultural e até sexual” (Beleza, 2013, p.1), muito diferentes
entre si, mas irmanadas nas limitações impostas, pelas leis, pelos
hábitos, pelo pensamento hegemónico e ideologia do regime.
A mulher do Estado Novo é “artifício [que], sem dúvida, ajuda
a esclarecer a teoria, mas [só] ao custo de removê-la para mais
longe da realidade” (Arendt, 2004, p. 7). Na verdade, como refere
Baptista (2004),
o estereótipo social (como caso particular das representações
sociais) permite organizar de forma significativa o real, influencia os processos de comunicação, predispõe para a ação e assume um papel relevante em fenómenos de diferenciação social
(os quais por sua vez nos remetem para processos de categorização social e de construção da identidade) (s/p).

A mulher tem sobre si mesma um enorme peso da história,
pois socialmente, ao longo de muitos séculos, foi considerada como
um ser inferior, um objeto e propriedade do homem, cuja função
era, em primeira linha a de procriar e satisfazer as vontades e
desejos do homem, devendo-lhe obediência e a ele inteiramente
submissa. Trata-se de uma realidade que, apesar das mudanças
dos tempos se mantém construída ou reconstruída (Beauvoir,
1967; Bourdieu, 1999; Irigaray, 1993). Maria Lamas, no seu livro
A Mulher no Mundo, obra importante para a compreensão da História das Mulheres, refere-se e analisa a condição feminina, sublinhando que, através dos séculos, o papel da mulher vai
adquirindo novas vestes, porém nunca numa posição autónoma e
independente. Os seus trabalhos e toda a sua atividade, por úteis,
necessários e valiosos socialmente, não eram visíveis e reconhecidos como trabalho de valor económico. Desempenhando tarefas
nunca remuneradas, a dependência da mulher era, desde logo,
económica em relação ao homem que, ao ocupar o espaço público,
auferia o rendimento ao sustento familiar.
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As duas Guerras Mundiais do século XX obrigaram à intervenção e trabalho da mulher fora da esfera privada, desempenhando papéis relevantes quer no âmbito dos próprios conflitos,
como também na organização produtiva e na produção, na assistência na dor e sofrimento. No dizer de Mady Segal (1995) as mulheres desempenharam todas as funções de guerra, apenas com
exceção do combate direto. A presença da mulher no espaço público, o seu contributo útil e ativo na sociedade, ao serviço da humanidade, conduziu a uma consciencialização das capacidades e
potencialidades da mulher, dando-se em parte a desconstrução
cultural da sua representação social. Em consequência, a seu
favor, foram modificadas as leis. Muitos Estados viram-se obrigados a alterar a legislação (Beauvoir, 2018).
Contudo, a situação das mulheres mantém-se inalterada no
que respeita à situação construída em valores de dominação do
homem sobre a mulher. Delphy (2018) refere que o sexo é simplesmente uma marca da divisão social, serve para se reconhecer e
identificar os dominantes e dominados, é um signo. Ao utilizar-se a
natureza como justificação da diferença sexual, edifica-se uma
verdadeira ‘censura’ sobre a mulher, ao encobrir a dominação que
a opõe ao homem. É que a categoria hierárquica do homem como
ser mais capaz e poderoso não é mais do que uma construção cultural, por criar divisões no plano material e económico geradoras
de oposições e conflitos (Irigaray, 1993).
Na verdade, antes do conflito (a revolta, a luta) não existem
categorias de oposição a não ser unicamente categorias de diferença. É só quando a luta se instala, que se manifesta a violenta
realidade das oposições e o caráter político das diferenças (Wittig,
1992, p. 23). Ora, o pensamento hegemónico da naturalização dos
papéis da mulher na sociedade, da sua submissão hierárquica ao
homem, é difundido pelo próprio homem e pelas instituições sociais que criou, mas, através dos tempos, foi também interiorizado
pela própria mulher, que o assume e o transmite aos seus filhos
(Bourdieu, 1999; hooks, 2015). Os homens sabem bem que dominam as mulheres, sendo, até, educados nesse sentido. Ao deterem
o domínio económico, possuem o poder dominante do pensamento
e da ação. Como classe ou categoria dominante dita as regras da
dominação (Irigaray, 1993; Bourdieu, 1999).
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É, deste modo, que o trabalho das mulheres é desvalorizado,
bem como a própria função da maternidade que chega a excluí-la
do mundo do trabalho, generalizando-se a indiferença perante a
violência sobre as mulheres. O pensamento hegemónico encorpa
toda a nossa mentalidade, com incidência tanto no espírito, como
no corpo, de tal modo que não conseguimos pensar criticamente
(Gramsci, 1999). Como nota Monique Wittig (1992), “por esta
razão devemos destruí-la e começar a pensar para além dela se
queremos começar a pensar realmente, do mesmo modo que devemos destruir os sexos como realidades sociológicas se queremos
começar a existir” (p.28).
Ao articularmos o pensamento de Simone de Beauvoir em O
Segundo Sexo e o de Maria Lamas em A Mulher no Mundo, constatamos que a mais significativa causa das desigualdades entre
homem e mulher reside na particularidade da estrutura e organização societárias estarem erigidas sob a ótica do pensamento,
interesses, desejos e realização do homem, que coloca tudo e
todos, em subordinação e inferioridade. Nesta lógica, a mulher,
enquanto ser humano, é violenta e subtilmente atingida porquanto, o homem não lhe nega essa qualidade, mas em razão da
maternidade naturalizou a sua posição social, atribuindo-lhe funções específicas afastadas das decisões que traçam os destinos das
sociedades e da humanidade, utilizando-a como sua extensão.
Apesar da sua invisibilidade e desvalorização, nem toda a mulher se satisfaz no aconchego material, nas particularidades do
casamento e maternidade, à margem da sua própria identidade
(Irigaray, 1985).
Maria Lamas, no livro As Mulheres do Meu País, transmite-nos
que mesmo na ignorância e resignação com que enfrentavam a
desventura da vida, as mulheres que conheceu eram possuidoras
de forte resistência e determinação, o que o regime ditatorial
então vigente bem sabia. Deixá-las exprimir na sua linguagem e
identidade de mulheres, no coletivo ou com incidência nele, era
caminho aberto para a destruição da hegemonia masculina e, por
conseguinte, do próprio poder político vigente, pois, como sublinha
Monique Wittig (1992):
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quando alguém se converte num falante, quando diz “eu”, ao
fazê-lo reapropria-se da linguagem na sua totalidade, que atua
a partir de cada um, com o tremendo poder de a usar, e é aí, ...
que se produz a emergência da subjetividade na consciência.
Quando começamos a falar, convertemo-nos num “eu”. Apesar
da dura lei do género e da sua pressão sobre as mulheres, nenhuma mulher pode dizer “eu” sem ser para si própria um sujeito total, isto é, sem género, universal, global (p. 107).

Também é sabido que o pensamento que se funda no ascendente da diferença natural dos sexos constitui um pensamento de
dominação social exercida pelo homem, que impõe à mulher a exclusiva função de reprodução, que não é mais do que a apropriação pelo sistema económico do trabalho das mulheres não só com
a gravidez e parto, como igualmente na educação, nos cuidados
com os filhos e no serviço doméstico (Bourdieu, 1999; Beauvoir,
1967; Irigaray, 1993).
No entanto, muitas mulheres não têm a consciência de serem
dominadas pelos homens e sempre que admitem tal hipótese
ficam incrédulas e, mesmo, quando a realidade se lhes impõe nua
e crua recusam-se a admitir essa dominação (Beauvoir, 1967).
Então, a mulher acolhe em resignação, conforma-se. Porém,
“quanto mais docilmente ela se conforma com esse ideal que lhe
é imposto, quanto menos ela desenvolve as suas possibilidades
pessoais, menos ela encontra recursos em si mesma” (Beauvoir,
2018, p.57). Ao remeter-se a uma atitude de aceitação do que lhes
é oferecido “o seu esforço consiste apenas em procurar o seu próprio lugar neste mundo” (Beauvoir, 2018, p.57). Com efeito, a experiência mostra-lhe que “aos olhos dos homens o seu sucesso não
constitui um trunfo e que, pelo contrário, ela corre o risco de os
afastar” (Beauvoir, 2018, p. 58).
Só que a felicidade é a utopia a perseguir continuamente,
mesmo que de modo inconsciente. Com avanços e recuos, desde
que “não se abstrai[a] em cenas já jogadas, em frases já ouvidas e
repetidas, em gestos já conhecidos. Em corpos já codificados.
Tenta[r] estar atenta em si mesma. Para si. Sem se deixar distrair
com a norma e o hábito” (Irigaray, 1976, p.23), a mulher alcançará
a afirmação da sua própria identidade. O que pode vir a conseguir,
ao deixarem de falar a linguagem dos homens (em sentido amplo
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– na fala propriamente dita, nos gestos, nas posturas e respostas).
Falando a sua própria linguagem as mulheres não se perdem e
abatem na subalternização a que estão por agora sujeitas. Ficam
libertas para o amor, pois que “o amor cura. A nossa recuperação
está no ato e na arte de amar. (...) Expressamos amor através da
união do sentimento e da ação” (hooks, 2000, p.535). É que, quando
se ama, nada é esperado em devolução. Um nada deve ao outro,
nem um é o mimo do outro. O desejo de amor, da mulher, é que
numa relação amorosa em que esteja envolvida um nunca exclua
o outro, de modo que a sua essência não se liquidifique e escoe. É
um amor, aqui e agora, sem imposições culturalmente criadas.
Como refere Luce Irigaray (1976), “nenhuma família. Nenhum
personagem, papel ou função – das suas leis reprodutivas (...) é
bem o suficiente para nos sentirmos vivos” (p. 24).
Este desafio impõe-se pela existência do corpo e espírito da
mulher, sem manipulações. O gesto político e cultural que constitui o livro de Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, poder-se-á
considerar como uma diretriz indispensável para que a mulher
conquiste a sua independência, num processo em movimento, “(...)
de tal forma que a sua associação com o homem [seja] de uma
igualdade perfeita” (Beauvoir, 2018, pp.58-59), em que a relação
não signifique a anulação ou destruição do outro, antes seja uma
relação de poder cooperativo. Para tal, é a resistência do homem
“o maior obstáculo que a mulher tem de superar, no mundo e no
seu próprio coração” (Beauvoir, 2018, p.59).
Embora pareça insana, é uma hipótese de luta, por sair dos
cânones sociais hegemónicos. É uma possibilidade a não desprezar, antes a falar, “fala[r] de qualquer maneira (Irigaray, 1976,
p.25). Muito assertivamente, Hélène Cixous (2018) afirma:
As mulheres choraram muito culturalmente, mas uma vez
secas as lágrimas, no lugar das lágrimas, o que teremos abundantemente é o riso. É o brilho, é a efusão, é um certo humor
que nunca se espera encontrar nas mulheres e que, no entanto,
constitui, seguramente, a sua maior força, porque é o humor
que vê o homem muito mais à distância do que ele mesmo
nunca se viu (p.91).
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No livro, como a autora retrata as mulheres
Partindo-se do contexto descrito, ao lermos As Mulheres do
Meu País, não podemos deixar de pensar Maria Lamas a partir
da sua própria excecionalidade: notável pensadora da condição das
mulheres, pela observação, pelo conhecimento da realidade, pelo
estudo, inclusive, de si própria; sem se afirmar feminista, mas declarando-se sempre lutadora; impulsionada pelos seus inquietantes pensamentos sobre a condição feminina; com a visão feminina
da vida e vivendo no propósito da valorização e dignificação da
mulher, entendeu o seu despedimento – gesto de extrema violência
por parte do regime político do Estado Novo – como um repto e
uma oportunidade para a denúncia das difíceis condições em que
a mulher portuguesa vivia. Isto, ao mesmo tempo que, lançando
mão da realidade, daquela que Salazar ocultava através do ‘manto
das Mães’ contribuiria para desacreditar a doutrina emanada do
Estado Novo sobre a mulher. Paralelamente, cumpriria o sonho
de “ir conhecer diretamente a realidade das mulheres do seu país,
que algumas instituições governamentais dissimulavam e poetizavam um pouco a maneira de Júlio Dinis” (Sousa, 2002, p. XIV).
As Mulheres do Meu País, no modo como foi escrito, graficamente apresentado, em estético cruzamento de texto e fotos e na
forma de distribuição utilizada (em 24 fascículos, ao longo de 2
anos, entre outras razões, para não passar pelo crivo da censura)
não só representa um documento que procura dar visibilidade às
mulheres e consciencializá-las da dimensão das suas próprias
vidas, como também surge conforme ao elemento de autoridade
irrefutável na denúncia da situação em que viviam as mulheres
à época e de como a doutrina salazarista constituía uma verdadeira falácia.
Ressalta das palavras e ambientes do livro que as mulheres
portuguesas do norte a sul do continente e ilhas são marcadas por
situações e sentimentos comuns que as distinguem numa configuração identitária: trabalham infatigavelmente, desempenhando todo o tipo de trabalho, desde que daí possam extrair
recursos, como forma de atenuarem a fome que as assalta e aos
seus ou, então, para a prosperidade do casal; o trabalho que fazem
é muito penoso e fatigante, no caso das camponesas, de sol a sol,
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e as outras que auferem salário, recebem-no sempre bastante
menos do que o recebido pelo homem; se com maridos emigrantes,
suportam com coragem as suas ausências; cuidam dos filhos, que
a maior parte das vezes têm por instinto e tratam de tudo o que
se relacione com a casa e família; a maternidade é vivida sem assistência e enlevo; possuem níveis de vida muito baixos, sofrem
de um grande atraso e são ignorantes, sendo elevado o analfabetismo; entendem a vida como uma penitência que têm de cumprir.
Tudo isto gera um “sentimento de impotência, impotência na mudança da sua condição e a inevitabilidade do seu destino” (Santos,
2017, p. 41).
De acordo com Maria Lamas, apenas o período de amor (na
juventude, antes do casamento) é um período da alegria e esperança. O casamento põe fim a essa esperança, não pelo casamento
propriamente dito, mas porque lhes acrescenta grande cansaço.
Sentem que lhes está vedado qualquer prazer da vida, pelo que
recalcam sonhos, e quaisquer manifestações de alegria e, até, felicidade. O convívio familiar é sinónimo de mal-estar, aridez, discussões, até maus-tratos. Sofrem violência “e ninguém estranha
se o homem a trata com desprezo ou a espanca (...). Ela própria
lhe reconhece esse direito, suportando tudo como um desígnio que
pesa sobre a sua condição de mulher” (Lamas, 2002, p. 40). Os
seus atos e opiniões estão de acordo com os conceitos que lhes são
transmitidos pelos pais e avós, pelas vizinhas e por todo o ambiente que as envolve. A fé religiosa, os velhos usos e superstições
mantêm-se vivos, tal como a fadiga que lhes deforma o físico e a
moral e contribui para o fatalismo com que encaram as suas
vidas. O que, tudo articulado, resulta na sua falta de interesse
pelo mundo e pelo que as rodeia, à exceção de questões muito concretas que as afetem de forma evidente. No livro prevalece o tema
da camponesa, o que se compreende, por corresponder ao retrato
da sociedade da época, predominantemente agrícola.
A causa das mulheres levou Maria Lamas a denunciar a situação menorizada ou de pobreza, caracterizadora das suas vidas,
sem deixar de exprimir que as mulheres, no seu coletivo, não se
satisfazem nos aconchegos materiais, nas particularidades do casamento e da maternidade, como exclusiva realização da felici181
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dade individual (Irigaray, 1985). E que ela (Maria Lamas) com
elas (mulheres portuguesas) se identificava. Era uma delas. Em
carta dirigida a Eugénio Monteiro Ferreira afirmou: “Não lhe falo
em dificuldades, deceções e mesmo amarguras que tenho sofrido.
Se eu conseguir que As Mulheres do Meu País sejam úteis às minhas irmãs, e o mesmo é dizer à Humanidade, darei tudo por bem
empregado” (cit. por Ferreira, 2004, p. 44).
O ‘elas’, o ‘nós’ mulheres, em Maria Lamas, sobrepõem-se ao
‘eu’. O pretendido fim da sua luta era o de consciencializar e intervir positivamente, no reconhecimento e na transcendência das
mulheres, estando estas abandonadas socialmente, como “vítimas
milenárias de erros milenários, que, apesar de tudo, continuam
a ser as obreiras da vida” (Lamas, 2002, p.6). Nesta atenção e estima, “bem pequenos foram, afinal, os incalculáveis esforços, fadigas e obstáculos vencidos, que a sua [do livro] publicação
representa” (Lamas, 2002, p.6). Na verdade, a obra é resultado
das viagens da autora às diversas regiões do País, tidas em muitos casos por impossíveis, dadas as dificuldades de acesso, transportes, longas distâncias e condições climatéricas, ao encontro de
mulheres que vivem isoladas, encerradas em limites físicos e geográficos, culturais e de classe.
Na observação e comentários à vida feminina, no processo de
consciencialização que subjaz à obra, implementa “a criação de
uma plataforma estratégica de irmandade, um ‘nós’ eivado de reconhecimento e solidariedade perante a construção social e não o
destino biológico chamado ‘mulher’” (Ferreira, 2017, p.164). Isto
é, Maria Lamas deu visibilidade às mulheres anónimas portuguesas, de norte a sul e ilhas, que vivem realidades várias e que, por
reflexão, consciencializou a sua própria identificação com muitos
dos problemas e sentimentos delas. Como afirmou, “já não duvidava: os meus problemas eram os problemas de todas as mulheres, embora alguns revestissem, para cada uma, aspetos
diferentes” (Lamas, 2002, p. 5). Porque todas, só por serem mulheres, são atingidas pela opressão.
Com efeito, a autora constrói um “nós” que se opõe “a uma
noção simplista de irmandade baseada na ideia de que todas as
mulheres são biológica ou ‘naturalmente’ iguais e portanto se
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identificam entre si” (Ferreira, 2017, p. 167). Por isso, defende a
criação da “plataforma de irmandade necessária à luta antipatriarcal que, neste caso concreto, não se pode distinguir da luta
antifascista, posto que a política sobre a mulher e a família constitui uma das mais importantes bases do governo de Salazar”
(Ferreira, 2017, p. 167).
Para além do relato circunstanciado, rigoroso e preciso da situação da mulher portuguesa em meados do século XX, em contraponto à propaganda do Estado Novo, neste livro, a autora, pela
escrita, transcreve a oralidade predominante na época e, assim,
grava opiniões de mulheres e o saber que transportam, adquirido
pelas vivências e perceções que as acompanham nas suas duras
vidas; inscreve sob o seu ponto de vista, com rigor e exatidão mas,
em simultâneo, com doçura, beleza e rigor tudo quanto observa e
analisa; regista para a memória, a vida e pensamento das mulheres anónimas portuguesas daquela época.
Embora não declarado como intencional, o livro revela a existência de um inquérito ao trabalho e a condição feminina. A posição
das mulheres como subalternizadas, inferiorizadas, dominadas, na
sua maioria desprovidas de recursos económicos e todas elas desapossadas de uma dimensão simbólica que confira outros significados às suas vidas, é um ponto trabalhado com cuidado, ao mesmo
tempo que nele a autora reflete um movimento no sentido da autonomia e independência pretendidas, o que se encontra evidenciado ao longo da leitura desta obra.
Neste livro são abordados de maneira entrelaçada, também
na perspetiva de género, temas inerentes à condição humana: trabalho, casamento, maternidade, capacidade física, doença, morte,
religião, ser ou não objeto de caridade. A dimensão ontológica expressa no livro, traz à superfície, a necessidade da irmandade de
mulheres que só na aceitação da diversidade de identidades, mas
em solidariedade, podem resistir à ideologia hegemónica que
ameaça e oprime a mulher e a própria família. Ana Paula Ferreira resumiu-o do seguinte modo:
Só declarando-se irmã de toda e qualquer mulher ... O que está
em jogo não é identificar as mulheres como mães por motivos deterministas ou essencialistas, mas provar até que ponto as “mu183
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lheres portuguesas” são mães injustiçadas por um governo que
não reconhece e quereria travar o trabalho produtivo das mesmas, incluindo ou não o papel maternal (Ferreira, 2017, p. 175).

Com este brilhante documentário que Maria Lamas redigiu e
divulgou na esperança da consciencialização das mulheres portuguesas, nos seu reconhecimento e promoção, pugnando pela melhoria das condições das suas vidas, mantém-se indissoluvelmente
ligada às mulheres portuguesas “humildes ou desafogadas”
(Lamas, 2002, preâmbulo, s/p). Irmanada, assume a luta em defesa dos seus direitos e dignidade, colocando com sentido político
o seu pensamento, as suas ideias em ação que, também para si
avocou. Maria Lamas pode ser considerada, pois, uma intelectual
orgânica na conceção de Gramsci (1999) e tem igualmente perfeito
enquadramento nesse mesmo conceito enunciado por bell hooks:
O intelectual não é apenas alguém que lida com ideias. (...) Intelectual é alguém que lida com ideias transgredindo fronteiras
discursivas porque ele ou ela vê a necessidade de fazê-lo.
Segundo, intelectual é alguém que lida com ideias na sua vital
relação com uma cultura política mais ampla (hooks, 1995, p.
468).

Neste livro, Maria Lamas evidencia a rudeza de vida das “Mulheres a quem a vida pesa brutalmente [e] são todas as que suportam inconcebíveis trabalhos, rigores e angústias, seja nas aldeias,
seja no turbilhão das cidades” (Lamas, 2002, p.7). A obra resultou
da observação direta que a autora fez ao longo de dois anos e da
consideração justa e equilibrada do que viu e ouviu, sem abandonar a sensibilidade exigida, nem as suas próprias convicções.
A realidade era bem dura. A existência das mulheres era ignorada. Condenadas a condições de vida e de trabalho desumanas, detendo um nível de vida muito baixo, enfrentavam ainda a
emigração dos homens, ficando a cuidar dos filhos e a trabalhar
as terras, nos arrozais e campos de trigo, na seca do bacalhau ou
transporte do sal, tanto nas fábricas como na construção de estradas ou transporte do carvão, bem como noutras atividades.
Trabalho pesado e duro, durante muitas horas seguidas, tantas
vezes curvadas e de sol a sol, sob sol escaldante, ou percorrendo
longas distâncias com carregos a cabeça. E, sempre recebendo um
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salário menor que o do homem para trabalho igual, (no mínimo
1/3 para menos). Mulheres que, na generalidade, são analfabetas,
arreigadas a tradições, supersticiosas. Mulheres que aceitam a
submissão aos maridos. Tudo nas suas vidas é aceite com resignação, numa postura de reação ao infortúnio, sempre combativas
nas situações de agravamento das suas condições, já de si precárias. Em permanente luta pela sua sobrevivência e, principalmente, da dos seus. Sempre numa atitude de resistência.
Como sublinha a autora: “Nascem e crescem quase a par dos
irracionais; amam, procriam, envelhecem e mirram-se no afã
constante de ter milho nos espigueiros, farinha na masseira,
palha para o gado, linho e lã que baste para o seu modesto arranjo” (Lamas, 2002, p. 31). Luta e resistência que acontece
“desde uma infância abandonada a uma velhice quase sempre
sem amparo” (Lamas, 2002, p. 105), já que “a vida encarrega-se
de as maltratar” (Lamas, 2002, p. 126).
Ao longo de toda a obra, vários aspetos narrados no livro revelam que as mulheres são “corajosas, a quem a economia do país
tanto deve, trabalhadoras para quem não há descanso, desde a
infância à velhice, elas são uma força e um valor mal apreciados
ainda” (Lamas, 2002, p.325). Com efeito, Maria Lamas, ao longo
do livro As Mulheres do Meu País, vai notando toda a luta e resistência que acompanham as mulheres ao longo das suas vidas:
A mulher (...) tem, no nosso país, uma existência de nível baixíssimo, limitada a responsabilidades, encargos e sacrifícios.
Conseguir viver – eis a batalha diária. Tudo o mais não tem
sentido para elas, se o pão falta. Quanto ao espírito, atrofiado
e deformado pela ignorância e pelas mais absurdas crendices,
mantém-se, em pleno século XX, no mesmo obscurantismo de
gerações e gerações atrás (Lamas, 2002, p. 361).

A sua dura vida põe em evidência que “o que a impele e ampara é o instinto de sobrevivência, a dedicação aos que ama, a
ânsia universal de felicidade (Lamas, 2002, p.424), concluindo no
final da obra que:
A resistência física e moral, que as contingências implacáveis de
uma vida incerta, cheia de deficiências e sem pontos de apoio,
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exige à mulher do povo e, quase sempre à classe média, é incalculável. Perante estas contingências, a mulher desamparada,
obscura, ergue-se à altura dos heróis (Lamas, 2002, p. 469).

Todo o livro As Mulheres do Meu País está escrito com muita
sensibilidade e de perfeição agradável, abrangendo, também, a
descrição harmoniosa de espaços e paisagens, contém a inclusão
de pequenos relatos de histórias e pormenores enriquecedores.
Trata-se de uma descrição rigorosa de particularidades que são
transmitidas na obra, numa escrita envolvida por muita ternura,
num estilo simples e de grande beleza. Igualmente, não se fica indiferente à circunstância de que a toda a violência sofrida pelas
mulheres a autora opôs e impôs uma linguagem de amor, sem evitar a denúncia vigorosa e contundente.

A atualidade do livro
Uma análise hermenêutica da obra As Mulheres do Meu País
porá a descoberto o olhar e discurso contra-hegemónico revelado
por Maria Lamas, não só pelo facto de ter sido escrito por uma
mulher que deu visibilidade às mulheres e às suas duras condições de vida e ainda pelos traços repressivos e opressivos da organização e estrutura social, política e económica à época vigente,
com sequelas ainda bem visíveis hoje em dia. Toda a obra, para
além da denúncia, firma e funda um discurso de resistência à hegemonia do poder político e do de natureza masculina, o que se
percebe no decorrer da sua leitura, expressa em linguagem terna,
mas assertiva.
Com a elaboração e a publicação deste livro, Maria Lamas
correu vários riscos, não só devido às dificuldades na recolha de
dados e informação, riscos de natureza financeira que a colocaram
em perigo de sobrevivência, mas também riscos de grande perda
de liberdade, visto ter enfrentado o poder instituído, sendo até
sua clara opositora. Esta obra representa igualmente um ato de
resistência da própria autora.
A situação de desigualdade gritante das mulheres, em pleno
século XXI, embora com outras vestes, ainda está muito próxima
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e pouco difere da realidade evidenciada e retratada no livro. Na
verdade, o permanente cansaço, dureza e sobrecarga de trabalho
imperam na vida da generalidade das mulheres; a sua autonomia
e independência financeira é ainda diminuta; a desvalorização e
não reconhecimento das suas ideias e trabalho é, até agora, uma
constante; a não consideração da maternidade como valor eminentemente social é fator de exclusão no mundo do trabalho, onde
muitas vezes as mulheres auferem salários inferiores para igual
trabalho. O pensamento hegemónico de superioridade do homem
sobre a mulher mantém-se, mantendo-se do mesmo modo, as condições propícias aos mais diversos tipos de violência sobre as mulheres. Influi, também, negativamente na sua autoestima. O que
tudo interfere de forma significativa na igualdade de oportunidades e tratamento, apesar do que possa dispor a lei.
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Posfácio

A arte de perder

Em memória da (e)terna Alcina Fernandes
(28.08.1952 – 02.11.2021)

Há, todos os dias, um certo prenúncio de perda. Perdemos a
hora de carregar o corpo da cama, perdemos o tempo nas estradas, nos carros, nas filas dos serviços públicos e privados. Consideramos que, às vezes, perdemos tempo em tarefas básicas,
embora essenciais ao nosso quotidiano. Perdemos o norte de coisas sem importância como o telefone que está, de facto, nas nossas
mãos e os óculos que estão naturalmente na nossa face. De facto,
existem corpos que perdem o seu fulgor vital numa cama com um
olhar interno para o infinito. Perdem-se vidas nas estradas nos
carros e com os carros. Todos os dias, horas, minutos e segundos
perdemos vida e vidas, o dito tempo vital numa vertiginosa e incerta contagem decrescente ou probabilidades médicas e técnicas.
Mas hoje, em particular, perdemos o norte. Um dos nossos pontos
norteadores. Há, hoje, um prenúncio médico de perda que antes
se media em percentagens de certeza e probabilidade de sobrevivência. Que certeza específica há na probabilidade de perder? Que
certeza há na perda? Que conforto há na perda?
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Há um poema, publicado pela primeira vez em 1976, da autoria de Elizabeth Bishop intitulado “A Arte de Perder”. Bishop
diz-nos, e cito:
A arte de perder não é nenhum mistério
Tantas coisas contêm em si o acidente
de perdê-las, que perder não é nada sério.
(...)
Perdi duas cidades lindas. E um império
que era meu, dois rios e um continente.
Tenho saudades deles, mas não é nada sério.
Mesmo perder-te (a voz divertida, o gesto
que eu amo) não muda nada. Pois é evidente
que a arte de perder não chega a ser mistério
por muito que pareça (Escreve!) muito sério
(1984, p. 178).
Perder é uma arte que se aprimora com o tempo e através da
praxis da dor. Perder é também uma arte. Dela não resulta um
quadro, uma música, um livro ou outro objeto dito artístico. A dor
de perder pessoas resulta da articulação entre amor e ausência
de um corpo que articula ele próprio um olhar, palavras, personalidade, performances corporais e gesticulares e um espírito e
presença muito particulares. Hoje sentimo-nos a perder mais uma
pessoa. Consideramos que, ultimamente, somos exímios na arte
de perder não coisas, mas pessoas. Hoje somos, mais uma vez,
exímios na arte de perder. Nada nem ninguém nos preparou, no
plano concreto e prático, para perder a nossa estudante, colega,
e, sobretudo, amiga Alcina.
Não existem deuses, previsões ou avisos médicos que nos convençam de uma pequena ou grande probabilidade de ficar ou partir, porque ninguém é convencido ou se convence da possibilidade
da perda. Sempre nos ensinaram a ganhar, a vencer e a sermos
vencedores na vida e a santificar após a morte. Ensina o mercado,
ensinam os pais, ensina a sociedade... Então? Quem nos ensina a
perder Elizabeth? E a perder de forma tão fácil ou difícil e com
ou sem preocupações? Quem nos ensina Elizabeth?
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O que sabemos sobre a perda? Ninguém nos ensinou nem avisou que a arte de perder gente querida ou ver gente querida perder a sua gente ou as suas pessoas consistia em experimentar a
ausência de uma forma tão profunda e sentida, num misto de revolta por um certo determinismo biológico ou por um sagrado difícil de compreender ou assimilar, mas que, mesmo assim, nos
insistem, pela norma, em implantar e fazer cumprir.
O que fica da Drª Alcina?... Não permanece nem uma imagem
ou palavra estanques... O que nos fica da nossa colega e amiga
assemelha-se a fluxos deleuzianos e guattarianos (Deleuze &
Guattari, 1996) (que tanto aprecia) que nunca estancam, estagnam ou morrem. É este fluxo de repetições deleuziano (Deleuze,
2000), da sua palavra, do seu quanta, do seu cuidado, enquanto
cuidadora nata, dos seus gestos, risos, sorrisos, raciocínios politicamente pertinentes e ternos e os labirintos que percorre na casa
de família junto ao Douro e onde aparenta ser omnipresente que
permanecerão na nossa memória numa miríade de gestos e palavras que se repetem sem nunca cansarem ou parecerem exatamente iguais. É a partir daqui, desta arte e desta dor lancinante
e repetitiva de perder a Drª Alcina que emergirá a diferença (Deleuze, 2000)... Não só a diferença de viver sem a nossa colega e
amiga, mas entender a diferença que a sua existência e presença
fez e faz nas nossas vidas.
Resistirão e persistirão no tempo dos nossos corações de cientistas os seus estudos e perspetivas humanistas que tão bem conhecemos e as partilhas teóricas e pessoais que dividimos com ela.
O que faremos com a pasta “Drª Alcina” que temos no computador?
O que nos diz a ciência médica ou os deuses sobre isso e a arte de
perder a pessoa que nos articula àquela pasta tecnológica?
Reconhecemos na nossa colega e amiga não só a óbvia competência científica e a forma clara como constrói o seu pensamento crítico, teórico e político, mas, sobretudo, reconhecemos na
Drª Alcina uma face e uma entrega humana excecional. Na sua
produção científica procura desconstruir as opressões numa escrita que, ao mesmo tempo que descoloniza e (des)constrói padrões socialmente naturalizados, é revestida de uma ternura
muito própria da Drª Alcina.
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Reconhecemos, agora, que Elizabeth Bishop afinal não sabia
que a verdadeira arte de perder não é simples e não se resume a
perder vozes, castelos, rios nem cidades... O mistério da arte de
perder é que ninguém nos ensina, avisa ou prepara... Perder é
essa dor suprema da ausência que nos afoga as forças e embarga
a voz, mas a arte de perder consiste em descobrir condições sobre
as quais os sobreviventes possam (re)construir espíritos, memórias e corpos depois da perda, integrando-a num amanhã futuro
e num corpo marcado e atravessado pela lembrança e pelo legado
humanista de Alcina Fernandes. Julgamos que a arte de perder
a nossa colega e amiga encontra-se precisamente nas ferramentas, heranças e legados que a Drª Alcina, MULHER DE ABRIL,
FEMINISTA e CIENTISTA, nos deixa:
Amor
Empatia
Ternura
Carinho
Humanidade
Generosidade
Paz e Tranquilidade
Constância
Cumplicidade e Camaradagem
Defesa da igualdade de direitos
Denúncia de opressões e submissões
Perseverança (como aquela que demonstrou ao percorrer uma levada na terra que quase a viu nascer em
1952)
Defesa da DEMOCRACIA [enquanto ato de amor, tal
como perspetivado por Luce Irigaray (2020), autora
que tanto estudou]
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É evidente que para a Drª Alcina amar é um ato revolucionário e político. A Drª Alcina Fernandes é uma exímia advogada,
mãe, esposa, colega, amiga, uma mulher que luta em prol das mulheres e lutou e desafiou, no seu tempo de formação em Direito,
um locus profissional dominado por homens.
Citamos o seu artigo “As Mulheres do Meu País: um estudo
sobre mulheres”, estudo pertinente e fulcral para a compreensão
da obra da sua Maria Lamas:
Todo o livro As Mulheres do Meu País está escrito com muita
sensibilidade e de perfeição agradável, abrangendo, também, a
descrição harmoniosa de espaços e paisagens, contém a inclusão de pequenos relatos de histórias e pormenores enriquecedores. Trata-se de uma descrição rigorosa de particularidades
que são transmitidas na obra, numa escrita envolvida por
muita ternura, num estilo simples e de grande beleza. Igualmente, não se fica indiferente à circunstância de que a toda a
violência sofrida pelas mulheres a autora opôs e impôs uma linguagem de amor, sem evitar a denúncia vigorosa e contundente
(Fernandes & Baptista, 2019, p. 21).

Reformulamos e falamos nós agora da Drª Alcina: Toda a produção científica da Drª Alcina está escrita com muita sensibilidade e de perfeição agradável, sem prejuízo de um olhar político
enriquecedor. Trata-se de perspetivas críticas e teóricas rigorosas,
mas envolvidas por muita ternura, serenidade, num estilo simples,
de grande beleza e candura. Igualmente, é impossível ser-se alheio
à circunstância de que a toda a violência física e simbólica sofrida
pelas mulheres a autora opõe e impõe uma linguagem de amor,
sem nunca evitar a denúncia vigorosa e contundente tão própria
e inerente aos Estudos Culturais.
Não falamos da Drª Alcina no passado, nem falaremos, porque
o contributo da Drª Alcina não é apenas teórico, é prático, concreto, atual e, para nós, particularmente (e)terno. O contributo
da nossa colega é como o fluxo desejante de Deleuze e Guattari
(1996) que tanto admira: não permanece, nem se fixa, mas transita e transitará rizomaticamente e através de linhas de fuga que
resultarão, no nosso grupo e na academia onde publicou os seus
trabalhos, em ações e corpos (de cientistas) desejantes marcados
195

FERNANDA DE CASTRO & MARIA MANUEL BAPTISTA

por re(in)sistências e produ(a)ções com forte cariz de intervenção
crítica, política e teórica.
Num sentido de sobrevivência própria como grupo, em face
da ausência da nossa colega e amiga Drª Alcina Fernandes, um
elemento central e norteador dos grupos de Género e Performance
(GECE) e do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO), do
Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC), da Universidade de Aveiro (UA), e que entre nós deixa uma marca indelével,
em Portugal, no Brasil e em Angola, comprometemo-nos a honrar
o seu legado. Marcados por uma espécie de orfandade, deixamos
aqui, junto a si e neste posfácio, o compromisso científico e político
de não deixar esquecer as mulheres que sempre defendeu. Aqui
nos comprometemos a não esquecer a sua Maria Lamas. Aqui nos
comprometemos a não esquecer as mulheres do seu/nosso país.
Embora parta, sabemos que vai continuar connosco a inspirarnos, a aconselhar-nos e a cuidar de nós.
A Universidade de Aveiro, e em particular o nosso grupo, não
a esquecerá. Não esqueceremos a sua cumplicidade, camaradagem e especial contributo nos diversos projetos de que fez parte,
sobretudo, na coletânea Género e Performance: Textos Essenciais,
traduzindo, com grande rigor e dedicação, os textos de Simone de
Beauvoir (2018) e Ankica Čakardić (2020, 2021), projeto que
agora termina com este quinto volume (Baptista & Castro, 2022).
Destacamos igualmente o seu imprescindível e fulcral contributo
no projeto Magenta, projeto que visa conhecer as implicações sociais, económicas e políticas da pandemia de COVID-19 e os impactos da pandemia no quotidiano das(os) trabalhadoras(es)
domésticos durante os dois períodos de confinamento obrigatório
(estado de emergência) em Portugal, que estiveram em vigor, nos
anos de 2020 e 2021.
A utopia não acabou. Por si, por nós, pelos nossos filhos e
netos não desistiremos. Sabemos que estará connosco. Todos nós
vivemos com a Drª Alcina como se ela fosse imortal, omnisciente
e omnipresente, tal era a sua força mansa e discreta. Agora sabemos um pouco mais sobre a nossa comum fragilidade de seres humanos. Sabemos que a sua luta por um mundo melhor não
acabou. Nós tudo faremos para estar à sua altura. Aqui lhe dei196
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xamos flores e cravos vermelhos. Os cravos da sua democracia e
da sua liberdade.
Deixamos, com este posfácio, um cravo simbólico, a promessa
e a missão de fazer cumprir, na prática e através da ciência, a sua
generosidade e a sua Maria Lamas. Deixamos, com este livro,
uma humilde mas sentida homenagem, publicando aqui uma das
produções mais proeminentes da nossa colega e amiga Alcina Fernandes, intitulada “As Mulheres no Meu País: um estudo sobre
mulheres”, um estudo, publicado internacionalmente, que articula um olhar não só teórico, mas também humano, para questionar e discutir temáticas de profunda complexidade: poder,
dominação, hegemonia, contra-hegemonia, Estado Novo e género.
Cabe-nos perpetuar a sua memória e o seu legado enquanto
cientista profícua e de espírito vital e enquanto amiga e colega de
espírito humanista, feminista e maternal. Para sempre completaremos, mas agora obrigados a lavrar sob a nossa própria pena,
a sua célebre expressão “Ó jovem...” ou a sua frase “O que tem de
ser tem muita força”. O que a Drª Alcina não sabe é que o seu espírito nos ultrapassa no quesito da jovialidade e calculamos, já
ouvindo as suas sábias palavras, que superar a sua perda física
no plano material e concreto é uma coisa “que tem de ser”, porque
“o que tem de ser tem muita força”. A sua.

Fernanda de Castro & Maria Manuel Baptista
Aveiro, 2-4 de novembro de 2021
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O quinto e último volume da coleção Género e Performance: Textos
Essenciais marca o fim de um longo projeto de tradução de textos seminais nas áreas dos Estudos de Género e Performance. Este projeto,
que viu a luz em 2018, resulta de um esforço coletivo e de solidariedade científica que visa difundir e encorajar o acesso e a compreensão de textos científicos, em Género e Performance, noutras línguas,
que finalmente encontram o seu lugar, através de um projeto editorial académico, na língua portuguesa. Este último volume integra 7
textos fundamentais traduzidos pela primeira vez. Para além do prefácio da autoria de Maria Quialheiro e do posfácio de Fernanda de
Castro e Maria Manuel Baptista, este volume conta igualmente com
um texto especial intitulado “Mulheres do Meu País: um estudo sobre
mulheres”, de Alcina Fernandes, a quem homenageamos e dedicamos postumamente este último volume. Este projeto científico e editorial, desenvolvido pelos Grupos de Estudos de Género e
Performance (GECE)/Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO),
do Centro de Línguas e Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro – Portugal e financiado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia, conta com mais de 1350 páginas e foi responsável pela
tradução, para português, de 51 textos teóricos, a partir dos mais variados idiomas: inglês, italiano, francês e alemão.
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