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APRESENTAÇÃO: SEXUALIDADES E LAZER 

O VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais (VIII CIEC)) dá se-
quência à série de congressos organizados pelo Centro de Línguas, Literaturas 
e Culturas da Universidade de Aveiro e, em particular, por dois dos seus grupos 
de investigação: o Grupo sobre Género e Performance (GECE) e o Núcleo de 
Estudos em Cultura e Ócio (NECO).  
À semelhança das iniciativas anteriores, o VIII CIEC tem como objetivos fun-
damentais o aprofundamento da investigação na área dos Estudos Culturais, 
promovendo o debate, o confronto de perspetivas e a troca de ideias. Trata-se, 
entre outras, de uma iniciativa que tem contribuído não só para consolidar e in-
ternacionalizar o Programa Doutoral em Estudos Culturais, oferecido pelo De-
partamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, como, também, 
para a construção de importantes redes de investigação presididas pela Professora 
Doutora Maria Manuel Baptista — a RIEC (Rede Internacional em Estudos 
Culturais) e a RNEC (Rede Nacional em Estudos Culturais). Salientem-se, 
ainda, duas outras iniciativas: a edição da coleção Género e Performance: Textos 
Essenciais (acessível em https://gece.estudosculturais.com), um projeto cientí-
fico e editorial, com mais de 1350 páginas, resultante da tradução, para portu-
guês, de 51 textos teóricos, sem tradução prévia em português, originalmente 
escritos em diferentes idiomas: inglês, italiano, francês e alemão; a criação do 
Prémio Virgínia Quaresma (Prémio Internacional em Estudos Culturais), des-
tinado a distinguir a melhor tese em Estudos Culturais. Para além do apoio da 
Rede Internacional em Estudos Culturais (RIEC) e da Rede Nacional em Es-
tudos Culturais (RNEC), conta com financiamento da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT) e com o patrocínio da Direção Regional de Cultura do 
Centro (DRCC) de Portugal.  
É, pois, neste quadro de uma intensa promoção e desenvolvimento dos Estu-
dos Culturais — a que o merecido reconhecimento por parte de entidades 
avaliadoras tarda — que o presente livro foi organizado. Nesta sua primeira 
edição, ele reúne das comunicações disponibilizadas aos organizadores e  apre-
sentadas ao VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexualidades 
e Lazer, realizado  nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022.  
Na edição do congresso a que esta obra se refere, tivemos como objetivo cruzar 
as linhas de pesquisa dos dois grupos de investigação anteriormente referidos 
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(o GECE e o NECO), cruzamento que sintetizámos no tema proposto: Sexua-
lidades e Lazer. Há todo um caminho a percorrer na investigação da articulação 
entre o tópico das sexualidades e o tópico do lazer.  
 
Com efeito, as investigações académicas sobre as relações entre sexualidade e 
lazer têm os seus obstáculos e os dois merecem ser destacados: por um lado, a 
forma enviesada com que essas investigações são vistas pelos estudiosos do 
lazer no quadro da ortodoxia moral da academia; por outro lado, as dificul-
dades de ordem metodológica que se colocam neste âmbito, começando pelo 
processo da coleta de dados, passando pela sua análise e interpretação e cul-
minando na diversidade e na multidimensionalidade das situações em que a 
sexualidade e o lazer se cruzam. 
 
Procurar encontrar vias epistemológicas para lidar com estes obstáculos de modo 
a produzir investigações socialmente relevantes e cientificamente sólidas é um 
dos aspetos que está no cerne da proposta do tema «Sexualidades e Lazer». 
 
Mas a escolha deste tema visa também interrogar a sociedade em que vivemos e 
perceber as suas metamorfoses em termos de práticas culturais, valores e men-
talidades. 
 
Com efeito, na sociedade capitalista contemporânea — crescentemente hedo-
nista e individualista, na qual se constata a valorização do corpo e da imagem, 
bem como a omnipresença da internet, de dispositivos móveis e de tecnologias 
de comunicação que cada vez mais facilitam o consumo — a articulação entre 
sexualidade e lazer assume uma relevância social e cultural crescente. Numa so-
ciedade que assimila generalizadamente a lógica social à lógica do mercado — 
tornando ociosa a máxima kantiana segundo a qual as coisa têm um preço, as 
pessoas têm dignidade — não é difícil perceber que condenações e censuras que 
pairavam sobre determinadas práticas consideradas desviantes se tenham vindo 
a transformar e a atenuar, sendo paulatinamente encaradas de um modo mais 
pragmático e instrumental. 
 
Por outro lado, a evolução no sentido da participação igualitária das mulheres 
na sociedade e a assunção da reciprocidade entre homens e mulheres enquanto 
pessoas que procuram os seus próprios prazer e lazer, levou a reconfigurar as 
práticas sexuais e a sua dimensão simbólica.  

MARIA MANUEL BAPTISTA, RUI ALEXANDRE GRÁCIO
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Acrescente-se ainda que, no quadro da valorização do corpo e da preponderância 
da sua importância na configuração das identidades — num contexto de uma 
mentalidade líquida, avessa à fixidez definicional e aberta às experiências, às mul-
tiplicidades e ao diferente —, dispor do seu próprio corpo associa-se frequente-
mente a processos de emancipação e de libertação de dispositivos normativos 
de poder e formas veladas de dominação e de repressão. 
 
Por fim, as práticas em que a sexualidade e o lazer se articulam não são sem im-
pacto nos espaços de sociabilidade, nas dinâmicas grupais e na configuração e 
reconfiguração de redes comunitárias.  
 
«Sexualidades e Lazer» é um tema amplo e poliédrico. Com ele ficou a sugestão 
para que os investigadores e as investigadoras reflitam sobre a conexão proposta, 
apresentem os seus estudos e a partilhem as suas reflexões no sentido de apro-
fundar uma articulação ainda pouco versada no âmbito dos Estudos Culturais. 
Neste sentido, foram propostos alguns eixos temáticos a explorar, que aqui dei-
xamos elencados e que orientaram os textos neste volume organizados: 
 
• Sexualidade e lazer: um nexo problemático? 
• O sexo como/no lazer: que epistemologias? 
• Tabus, inibições e transgressões nas práticas sexuais de lazer. 
• Formas de sexualidade em períodos de lazer e de turismo. 
• A recreação e a satisfação pessoal na modernidade tardia. 
• Sexo, lazer e relações de poder. 
• A questão da identidade e da posicionalidade nas práticas sexuais em contexto 

de lazer. 
• A sexualidade como conjunto interseccional de relações sociais. 
• As indústrias do sexo e do lazer. 
• A cidade e o sexo: espaços de lazer e as suas comunidades. 
• Sexo recreativo no mundo digital. 
• Outras vertentes afins da temática geral. 
 
 

Maria Manuel Baptista 
Rui Alexandre Grácio  

APRESENTAÇÃO: SEXUALIDADES E LAZER
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EROTISMO E SEXUALIDADE: LUGARES E TEMPOS 
DE LAZER1 

Catarina Nadais2 
 
 

Resumo 
As práticas de lazer de carácter erótico e sexual são o tema central desta comunicação. O 
estudo de diferentes momentos históricos levam-nos a considerar a importância que estas 
práticas têm para o entendimento da estrutura e do que nos revelam sobre a organização 
social. Para além de serem parte da vivência humana, sofrem influência política e cultural, 
bem como impactam nas formas de ocupação e exploração dos espaços e tempos de con-
sumo. O lazer tem vindo a afirmar o seu lugar central na sociedade contemporânea, ca-
racterizada pela velocidade, instantaneidade e risco, associando-se também as noções de 
norma e desvio, onde se enquadram as práticas de lazer erótico e sexual. 

 
Palavras-chave 
Lazeres eróticos e sexuais; lazer; erotismo; sexualidade; consumo. 

 
 
 
Aquilo que entendemos hoje como sexualidade, marcou, definiu e orien-

tou, desde sempre, o modo de vida de diferentes sociedades ao longo da his-
tória. As práticas tomaram diferentes formas e expressões ao longo do tempo, 
registando expansões e contrações nos diferentes espaços geográficos, nos do-
mínios públicos e privados, ajustando-se aos modos de organização social, 
culturas e crenças, fazendo deste um tema tão rico e complexo. 

Compreender a sexualidade é uma forma de conhecer os indivíduos e os 
seus contextos, dada a plasticidade que assume em relação às influências polí-
ticas, económicas, sociais, religiosas e culturais (Nadais, 2018). Ao mesmo 
tempo, o erotismo é responsável pela construção de imagens estimulantes e 
de todo um imaginário simbólico que perpetua e diversifica estas práticas. 

Sendo o indivíduo circunstância do seu corpo (Ortega y Gasset, 1963), 
o espaço e a noção que temos dele depende da nossa sensação corporal, da 
1  Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexualida-

des e Lazer.
2  Doutora em Turismo, Lazer e Cultura, Universidade de Coimbra. E-mail: catnadais@hotmail.com.
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perspetiva e do nosso posicionamento em relação a algo. Assim, a primeira 
forma de entrar em contacto com o conhecimento é pelo corpo, pela sensação 
a partir da qual, depois, se organiza o pensamento. 

Experienciamos os momentos de lazer como cápsulas de tempo de per-
missividade, liberdade e desvio consentido à produtividade, depois de cum-
pridas as obrigações (Nadais & Santos, 2012). Por isto, o tempo de lazer tem 
assumido a sua preponderância e lugar central na organização dos tempos so-
ciais. O tempo de lazer é aquele que dedicamos a atividades, a que nos entre-
gamos de livre e espontânea vontade (Dumazedier, 1967). 

Muitos são os estudos que evidenciam as transformações dos valores da 
sociedade, que se registam desde o fim do período moderno. Desde os novos 
estilos de vida (Featherstone, 2000) para que contribuíram novos consumos 
(Veblen, 1974; Dubois, 1993; Lipovetsky, 2006) e a sua importância (Bau-
drillard, 2011), que reforçaram o destaque do lazer (Dumazedier, 1967), do 
espetáculo (Débord, 1991) e do divertimento (Langman, 1992). A sociedade 
tem vindo a ser cada vez mais marcada pela velocidade, a era do instantâneo e 
do efémero (Baudelaire, 1964), da desordem e desfragmentação (Rojek, 
1995), que acentua drasticamente a individualidade (Laermans, 1994; Bour-
dieu, 2007), que se experimenta cada vez mais na imprevisibilidade, na simu-
lação (Bennet, 2008) e no risco (Lash, 1984). 

Todo este contexto nos faz lembrar as palavras de Rubin (1984) que, 
quase quatro décadas depois, encontram um novo momento de aplicação: 

 
É precisamente em tempos como estes, quando vivemos a possibilidade 
de uma destruição impensável, que as pessoas estão perigosamente pre-
dispostas a serem loucas no que se refere à sua sexualidade. (Rubin, 
1984, p. 143) 

 
As práticas sexuais foram representadas desde os mais antigos registos. 

Possivelmente as representações em pinturas ou nas figuras de Vénus de Wil-
lendorf que datam da pré-história sejam as mais antigas a que temos acesso. A 
mitologia inspirava e justificava a presença do erotismo e sexualidade na cul-
tura egípcia, tanto nos objetos do quotidiano, na arte, nos túmulos, mas tam-
bém nas festas e nos cuidados de beleza (Araújo, 2012). Na Grécia Antiga, os 
prazeres foram questionados, estudados, alvo de preocupação médica, mas 
também moral, onde o corpo era obra grega de projeção e concretização do 
modelo estético do corpo, nos ginásios como espaço de culto físico, mas tam-
bém do intelecto, pelos debates que promoviam (Foucault, 1984). Por outro 

CATARINA NADAIS
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lado, o declínio do império ateniense no século VI a. C. levou a que Solon, 
estadista e legislador, tenha criado os bordéis estatais, como forma de contri-
buição de impostos a favor do império (Ullmann, 2007). 

Em Roma, as relações sociais tinham como base o amor, fazendo com 
que se destacassem das restantes (Foucault, 1984a). A partir do momento em 
que o casamento ganha esta nova orientação. Deixa de ter como interesse eco-
nómico e dá-se um ajustamento sobre os estatutos, atitudes e comportamentos 
que melhor pudessem servir esta nova condição. As termas e espaços públicos 
eram palco de práticas que contribuíam para a mente sã em corpo são, mesmo 
mantendo-se como espaços de prazeres diversos, de nudez e encontros. Os 
festivais das Bacantes, os cultos de fertilidade como as Matronalia, Bona Dea 
e as Nona Caprinas eram manifestações religiosas de forte carga erótica (Re-
sende, 2009). 

As mudanças ideológicas do século VI e a afirmação do Cristianismo mol-
daram profundamente os comportamentos, passando a estar orientados para 
a castidade, monogamia e fidelidade, incentivando o abandono dos prazeres 
carnais, associados à decadência e às sociedades desorganizadas (Garton, 2009). 
Apesar desta ordem de privação, reforçaram-se as práticas clandestinas. 

Já no século XVIII, a sexualidade foi alvo de preocupação racional e cien-
tífica, de distinção dicotómica entre homens e mulheres, e à discussão do ter-
ceiro género, fortemente perseguido e estigmatizados (Garton, 2009). O 
período Vitoriano faz do desvio uma prática ainda mais exacerbada, onde a 
prostituição se multiplicava, em cafés, banhos, molly houses, quando o con-
trolo de doenças venéreas era a principal preocupação. 

O período de conquista imperial dá espaço para a afirmação da raça pela 
força e violência, e uma consequente valorização do exótico sensual como 
novo imaginário simbólico. Nos séculos XIX e XX dá-se uma associação do 
estilo de vida hedonista a um novo estilo de vida moderno, criando um am-
biente para a cultura hippie, underground e yuppie, que se orientava pelo ideal 
de amor livre, onde o sexo era forma da sua expressão (Hagg, 1999). 

O crescente efeito da globalização, a desregulação das economias capita-
listas, em conjunto com diferentes acontecimentos sociopolíticos, levaram à 
descredibilização progressiva dos ideais iluministas e a uma crise dos valores 
da modernidade (Lyotard, 2009). A era pós-moderna tem início no fim da 
década de 1950, quando as ideias da sociedade industrializada começa a ser 
questionada e se traduzem em alterações na consciência de grupo e se inicia o 
processo de individuação (Beck, 2000; Laermans, 1994). 

EROTISMO E SEXUALIDADE: LUGARES E TEMPOS DE LAZER
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Esta nova condição sociocultural, também fica conhecida por hipermo-
dernidade (Lipovetsky, 2004), sociedade líquida (Bauman, 2006), ou era do 
vazio (Lipovetsky, 2014). Neste contexto, as vivências pessoais tornam-se mais 
fluidas e arbitrárias, que se materializam nos espaços de lazer temáticos, que 
tantas vezes não são mais do que realidades temporárias, palco para experiên-
cias em contextos simulados (Bennet, 2005). 

Os tempos, espaços e práticas de lazer tornam-se motores de busca de 
prazer, de escolha individual que lhe provoca uma sensação de liberdade, mas 
também de compensação e um direito depois do trabalho. O prazer torna-se 
premissa orientadora e um instrumento de medida dos níveis de satisfação e 
felicidade, usado como apelo e bónus na promoção e divulgação de serviços e 
produtos. 

Deste modo, também o corpo se tornou objeto de consumo, ao mesmo 
tempo consumidor e consumido por produtos, e pautado pelos apelos hedo-
nistas e eróticos da sociedade (Nadais, 2018). O consumo tornou-se veículo 
de autossatisfação, em busca de ideais, modelos e modas que se vão alterando 
no decorrer do tempo. 

Nas últimas décadas, a sexualidade ganhou espaço de discussão na esfera 
pública, com alterações nas suas formas de abordagem, a que Scoats, Joseph 
& Anderson (2017) associam uma constante procura de algo novo para as ex-
periências sexuais e pelo pluralismo das práticas. Mas não se trata apenas de 
espaços físicos: o espaço virtual e os serviços de telefone, internet, televisão e 
cinema estão disponíveis à generalidade da população. A individualização das 
práticas acontece em casa, de forma sigilosa, confidencial e confortável. 

Os espaços destas atividades remetem-nos para o conceito de heterotopia 
de Foucault (1967), que têm características que se traduzem na materialização 
das utopias que, apesar de reais, ocupam um lugar marginal. Já Cohen & Tay-
lor (1992) identificam as atividades enclave, de landscaping e de mindscaping, 
enquanto Stebbins (2008) distingue o casual leisure do serious leisure. São os 
tempos-espaços de alternidade (Michel, 2009) ou os Erotic Worlds de Green 
(2008). 

São inúmeras as práticas e consumos de lazer erótico e sexual (Nadais, 
2018) que, com exceção para as práticas remotas e online, encontram sempre 
semelhanças com aquelas praticadas em diferentes sociedades e períodos his-
tóricos. Aquilo que, à primeira vista, nos poderia parecer fruto dos tempos 
modernos, se revisitarmos a história, veremos que muitas são recuperações e 
reinvenções de atividades do passado. 
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Resumo 
Esta investigação centra-se nos cartazes do Teatro de Revista à Portuguesa do Parque 
Mayer, durante o período do Estado Novo e na definição do conceito de “mulher” do re-
ferido regime, procurando dar resposta às seguintes questões: que representações e dis-
cursos relativos ao feminino são comunicados por estas formas visuais? Essas 
representações estabelecem algum tipo de ligação entre sexualidade e estes espetáculos de 
lazer? Que tipo de ligação? De forma a obter respostas, aborda-se primeiramente a situa-
ção das atrizes de Teatro de Revista à Portuguesa, na época do Estado Novo, explicitando 
a sua dinâmica própria na conjuntura nacional, com base numa pesquisa sistemática. O 
estudo empírico parte de um corpus constituído por 25 imagens de cartazes do Teatro 
de Revista, do Parque Mayer, entre 1957 e 1973. Após a análise pormenorizada desta do-
cumentação é possível compreender as representações femininas destacadas pelo Teatro 
de Revista à Portuguesa ao longo de 16 anos, demonstrando que as representações visuais 
utilizadas nos cartazes por este género teatral indicam que as mulheres foram exploradas 
como objetos sexuais e que havia um esforço para associar a sexualidade a estes espetáculos 
de lazer.  A abordagem escolhida é a análise semiótica de conteúdo, que permite, por um 
lado, aprofundar a leitura das imagens dos cartazes de Teatro de Revista à Portuguesa e, 
por outro, enriquecê-la, procurando expor conteúdos, forças e fluxos que possibilitem 
melhor compreender as imagens e as mensagens que lhe estão subjacentes.    
 
Palavras-chave 
Teatro de Revista à Portuguesa; comunicação visual; sexualidade; espetáculos de lazer; 
mulher; objeto sexual.    

 

1  Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexualida-
des e Lazer.

2  Doutoranda em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. E-mail: hcarla@ua.pt. 
3  Professora do Programa Doutoral em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro, email: mbap-

tista@ua.pt. 

19

mailto:hcarla@ua.pt
mailto:mbaptista@ua.pt
mailto:mbaptista@ua.pt


1. Introdução 
O Teatro de Revista à Portuguesa caracteriza-se essencialmente pela crí-

tica social e política que se encontra implícita nas suas peças. Os seus cartazes, 
sendo uma parte essencial das peças, surgem como primeiro “cartão de visita” 
junto da população, uma vez que apresentam as peças muito antes dos pri-
meiros espetáculos, pelo que deles deverão constar as principais informações 
e características das peças, que neste caso, e de um modo geral, já possuem ca-
racterísticas especificas: a crítica político-social (Ferreira, 2014). No controle 
do desenho do cartaz e, portanto, do gaze, está, habitualmente, um homem 
branco heterossexual que utiliza corpos femininos no discurso das imagens 
dos cartazes dos espetáculos de lazer, a partir de um olhar bastante particular, 
em que as mulheres e o mundo em geral são representados sob um ponto de 
vista masculino, porque se entende que o público dominante é masculino e 
heterossexual (Mulvey, 1999) . Muito embora sejam os corpos femininos que 
se encontram em evidência nos cartazes, é a sexualidade masculina que está 
em jogo e é o olhar masculino que produz discursos e práticas sociais, que re-
fletem a realidade em que se encontram inseridos e as normas e regras que a 
definem (Mulvey, 1999). Durante o Estado Novo, as mulheres ou eram vistas 
como anjos que só existiam socialmente na família e eram sempre vistas em 
relação e em função de um homem e era a este, à família e ao lar que se deviam 
dedicar, ou eram vistas como um demónio, um objeto de satisfação erótica 
que se tinha materializado em corpo com o único intuito de dar prazer aos 
homens. É esta última narrativa que surge nos cartazes de Teatro de Revista à 
Portuguesa e que associa estes espetáculos de lazer à sexualidade, uma vez que 
convidam os espetadores masculinos a ir ao teatro com estímulos sexuais, 
usando as mulheres como objetos sexuais.  

 
 

2. Atrizes de Teatro de Revista à Portuguesa: espaço ocupado no 
Estado Novo 

A partir do Reinado de D. Maria I, as mulheres começaram a surgir no 
teatro e na primeira metade do século XX, quando este evoluiu para as grandes 
montagens e empregava bastas massas corais, o número de mulheres em cena 
aumentou consideravelmente. Apesar de serem a maioria, eram uma minoria 
oprimida, e o controlo do patriarcado e o machismo torna-se mais do que evi-
dente a vários níveis, principalmente no Teatro de Revista.  Não existe ne-
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nhuma revista escrita por uma mulher e, na sua maioria, foram realizadas a 
pensar no público masculino (Saraiva, 1980). Este género teatral foi constan-
temente alvo de crítica, devido à sistemática exploração das mulheres e dos 
excessos cometidos pelo sexo feminino em palco, fato que quebrava os laços 
de disciplina moral do Estado Novo.  Expressões como “nu”, “lambareiros de 
pernas”, e “pornográfico”, são constantes em textos de crítica ao teatro de re-
vista (Ferreira, 2014). Para além disso, não existe o masculino de “coristas”, 
sendo os “corpos de baile” predominantemente femininos onde só muito re-
centemente começaram a surgir homens, fato que Saraiva (1980) justifica com 
o aumento do público feminino e homossexual neste tipo de espetáculo. Den-
tro do mundo do teatro de revista, “uma perna de mulher bonita tem um equi-
valente numa perna de leitão assado” (Guimarães, 1940, p. 18) e só as mulheres 
se desnudam e exibem em palco, os homens nunca o fazem.   Tendo em conta, 
que o Estado Novo definiu a mulher ideal como: “boa dona de casa mas sem 
maçar os outros com acontecimentos caseiros, compreensiva dos gostos e ne-
cessidades alheias, afetuosa para a família do marido, pontual, discreta (…), 
económica, sincera, com bom génio, dócil, séria, confiante, pouco tagarela e 
não usar bâton” (Paço et al, 2008), isto parece peculiar, mas não é assim tanto, 
porque os espaços encontravam-se divididos em privado e público e, neste úl-
timo, como bem refere Cixous (2018, p. 77) “ se procurarmos a mulher — 
como se diz nas histórias...“Cherchez la femme” – sabemos o que significa: 
vamos encontra- la na cama”. Pelo menos, no que diz respeito ao imaginário 
masculino, porque, já em 1926, alguém que assinava M.me Mistério referia 
que falar de um camarim de uma atriz levava a que se imaginassem as mais in-
críveis cenas de imoralidade e, no entanto, depois de o visitar, verificou que 
este se tratava de “um rancho de pessoas pacatas e sérias, conversando e costu-
rando, no intervalo do trabalho”.  

 
 

3. A constituição do corpus  
A amostra do nosso estudo é constituída por 25 cartazes de teatros de re-

vista à portuguesa, que foram apresentados nos palcos dos teatros do Parque 
Mayer, entre 1957 e 1973, cuja figura central são as mulheres e que foram se-
lecionados no conjunto dos 71 cartazes, que foi possível recuperar desta época. 
Como se pode verificar na tabela 1, a maior parte das imagens são do Teatro 
ABC e à exceção do ano 1970, do qual se analisam 4 cartazes, em todos os 
outros anos, as imagens são entre 1 ou 2 por ano.   
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Tabela 1. Listagem de cartazes, cuja figura central é a mulher 

 

 
Sendo a metodologia utilizada de caráter exploratório e descritivo, a 

amostra é constituída por todas as imagens, cuja figura central são as mulheres, 
utilizadas na comunicação visual dos Teatros de Revista do Parque Mayer, an-
teriores a 1974, que foram conseguidas através dos Teatros, do Museu Nacio-
nal do Teatro e de particulares, colecionadores de cartazes de espetáculos.   

 
 

4. Metodologia aplicada à exploração e análise do material  
A objetificação feminina é um processo de desumanização de mulheres, 

que lhes retira as características que as relacionam à humanidade e as coloca 

Teatro Título Ano

Teatro ABC 

- Casa da Sorte  
- O Trunfo é Espadas  
- Mini saias 
- Mulheres à Vela  
- Arroz de miúdas  
- Alto lá com elas  
- Pega de caras 
- Frangas na Grelha  
- Saídas da casca 
- Tudo a nu 

- 1957 
- 1961 
- 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1970 
- 1970 
- 1971 
- 1971 
- 1973

Teatro Maria Vitória

- Sol e Dó  
- De vento em popa  
- Grande poeta é o Zé  
- Esperteza Saloia  
- O prato do dia  
- Pronto a despir 

- 1962 
- 1966 
- 1968 
- 1969 
- 1970 
- 1972

Teatro Variedades

- Ena, Tantas! 
- A Ponte a pé!  
- Peço a palavra  
- E o Zé faz tudo 

- 1963 
- 1965 
- 1969 
- 1970

Teatro Capitólio 

- A vida é bela  
- O que é bom é para se ver  
- As garotas são o Diabo!  
- Na Brasa! 
- Quem tem boca vai à Roma

- 1960 
- 1963 
- 1964 
- 1964 
- 1967
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como coisas, objetos, que, hierarquicamente, possuem muito menos valor que 
o que é atribuído às pessoas. Esta desumanização está relacionada com o con-
trole dos corpos e da sexualidade das mulheres e tem o objetivo de as conduzir 
à identificação com os lugares de objeto sexual, que existem única e simples-
mente com o intuito de satisfazer o masculino humanizado, que se encontra 
no poder (Heldman, 2013).  Caroline Heldman (2012) desenvolveu um teste 
para identificar a objetificação sexual feminina na publicidade, que se foca em 
sete questões: 1. A imagem mostra apenas partes sexualizadas dos corpos?; 2. 
A imagem apresenta pessoas sexualizadas como se fossem objetos?; 3. A ima-
gem exibe pessoas sexualizadas como intercambiáveis? 4. A imagem transmite 
a ideia de violação da integridade dos corpos das pessoas sexualizadas, sem o 
seu consentimento?; 5. A imagem sugere que a disponibilidade sexual é a ca-
racterística principal que define a pessoa?; 6. A imagem apresenta uma pessoa 
sexualizada como mercadoria?; 7.  A imagem trata o corpo sexualizado como 
uma tela?  

É nestes sete pontos que nos iremos focar para responder às questões de 
investigação, mas antes da análise interpretativa é necessário abordar a teoria 
metodológica utilizada na exploração e análise das imagens.  Neste estudo, 
tendo em conta que a análise de imagens deve considerar as questões culturais 
e as relações de poder (Rose, 2002), optou-se pela utilização da análise de con-
teúdo (Bardin, 1991) e da abordagem semiótica (Barthes, 1990), que se focam 
no modo como os elementos das imagens estão presentes e se combinam entre 
si para formar um conjunto de significados que produza algum sentido.    

A análise de conteúdo conduziu a descrições sistemáticas e qualitativas que 
permitiram reinterpretar as mensagens e compreendê-las a um nível que vai 
muito para além da leitura comum, porque foram lidos à luz do contexto histó-
rico, político e social que se vivia na época (Moraes, 1999). Vemos aqui os espe-
tadores como parceiros ativos da imagem, porque a constroem, colmatando as 
lacunas de representação e se deixam construir por ela (Aumont, 1993).  

Tendo em conta os objetivos desta investigação, observaram-se, então, 
atentamente os cartazes dos Teatros de Revista à Portuguesa e verificou-se que 
estes apresentam um feminino objetificado sexualmente, que demoniza as mu-
lheres, exibe os seus corpos nus e as apresenta como bibelôs e até mesmo como 
comida.    

Numa análise ainda mais minuciosa apuraram-se os seguintes dados e nú-
cleos temáticos:  data das Revistas, cores utilizadas, partes do corpo feminino 
em destaque, posições corporais, uso de acessórios que conduzem ao 
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erótico/sexual, uso de objetos simbólicos, uso de símbolos populares, tamanho 
das pessoas; e as seguintes categorias que parecem funcionar por oposição nos 
cartazes analisados: passividade versus atividade; expressão angelical versus ex-
pressão provocadora, mulheres tapadas/misteriosas versus mulheres desnu-
das/acessíveis. Estas categorias foram de extrema importância para conseguir 
apurar os perfis das mulheres que se encontram representadas nas imagens dos 
cartazes analisados.  

Deste modo, após uma exaustiva interpretação das imagens uma a uma, 
emergiu uma faceta da cultura patriarcal, que epitoma todo o conteúdo que 
dá sentido às imagens. Trata-se da cultura de objetificação sexual feminina, 
uma vez que as imagens se compõem por mulheres sexualizadas, desumani-
zadas, mercantilizadas e passivas, construídas pelo olhar e pelo imaginário dos 
homens, conforme se apresenta na tabela 2. De seguida, esta faceta forneceu 
referenciais que permitiram criar perfis de mulheres, com caraterísticas parti-
culares de objetificação sexual, com o único intuito aparente de oferecer prazer 
ao público masculino. O primeiro perfil nomeamo-lo de “Prato de comida”, 
porque, literalmente, as mulheres surgem como alimentos e são servidas aos 
homens.   O segundo perfil, “Demoníaco-sexual”, refere-se a um conjunto de 
mulheres que nos são apresentadas nas imagens como demoníacas e, portanto, 
sexuais.  De seguida, emergiu um terceiro perfil, “Nudez”, que apresenta uma 
série de imagens que se concentra única e exclusivamente no nu feminino. Fi-
nalmente, um quarto perfil: tipo “Bibelô”, no qual as mulheres se encontram 
ali, apenas para serem observadas.  

 
Tabela 2. Cultura Patriarcal e Perfis de mulheres 

 

 
Aprofundando a análise e articulando os elementos visuais uns com os 

outros, verificou-se que cada “Perfil de Mulheres” possui “Tipos de Mulheres” 
com características diferentes e que eram representadas nos cartazes conforme 
o que se apresenta na tabela 3:   

 
 
 

Cultura  
Patriarcal Perfis de mulheres

Objetificação  
Feminina Prato de comida Demoníaco-sexual Nudez Bibelô
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Tabela 3. Perfis e tipos de mulheres representadas 

  

Os perfis e tipos de mulheres supramencionados foram encontrados no 
contexto visual e o único texto presente – o título dos Teatros de Revista orien-
tou o olhar dos espetadores para estes fatos, eliminando qualquer ambiguidade 
de interpretação (Barthes, 1990). Por opção, nesta investigação específica, os 
títulos dos Teatros de Revista não serão analisados de forma profunda. No en-
tanto, considera-se oportuno referir que a inter-relação entre os títulos e as 
imagens é de ancoragem ou fixação, uma vez que estes conduzem os recetores 
para os significados das imagens que interessam para tornar as mensagens que 
se querem transmitir mais inteligíveis.  

Relembramos que analisamos cartazes que eram, à época, o principal 
meio de publicidade dos eventos culturais. Recorde-se ainda que, segundo 
Barthes (1990), a imagem publicitária é sempre intencional e enfática, para 
que a sua imagem seja facilmente identificada pelo público ao qual se dirige.       

 
 

5. Perfis de mulheres representadas nas imagens visuais do Teatro 
de Revista  

 
Prato de Comida:  

a) Na ementa, como isco  

Os títulos destas duas Revistas – Figura 1 e Figura 2, “Na Brasa” e “Fran-
gas na grelha” têm um duplo sentido. Por um lado informam o título da Re-
vista, que é uma mensagem denotada e, por outro possuem uma mensagem 
conotada, “Na Brasa” remete para os grelhados na brasa, mas também para o 

Perfis de mulheres Tipos de mulheres  

Prato de comida Na ementa, como isco  
Servidas como petisco

Demoníaco-sexual  

Diabólicas 
Manipuladoras 

Interesseiras 
Livres e soltas

Nudez Descaradas  
Presentes e disponíveis 

Bibelô 
Atrativo-Espalhafatoso  

Entretenimento 
Só pernas 
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quente, conotando a mulher com comida e com o calor associado a algo eró-
tico, sexual e “Frangas na Grelha” remete para o “frango na grelha”, prato típico 
de muitos restaurantes, nesta altura, embora o “frangas” também esteja cono-
tado com mulheres jovens. As imagens possuem poucos signos descontínuos, 
sendo as figuras centrais as mulheres, com curvas acentuadas, a vermelho, uma 
cor quente, simbolizando o calor, a sensualidade. Em “Na Brasa” a mulher, 
com expressão de desafio, confronta o espetador, é provocadora.   Veste apenas 
um soutien e tapa-se com o cortinado, transmitindo a ideia que está nua, para 
que a imaginem assim. Destacam-se as pernas e os seios, nos quais se encontra 
uma estrela do cenário, para lhe dar destaque.  No seu lado esquerdo surge 
uma sombra que não deixa bem visível esta parte do corpo e rosto, como que 
desafiando mais uma vez a imaginação do espetador, cobrindo subtilmente o 
corpo da mulher, para se imaginar descoberto. A mulher tem o cabelo curto 
e azul, evidenciando modernidade, o que poderá fazer pensar os espetadores 
em liberdade sexual.  No cartaz de “Frangas na grelha” a mulher surge de bra-
ços abertos mostrando disponibilidade e acolhimento, convidando a irem vê-
la.  Tem plumas no rabo e na cabeça, simbolizando as frangas, mas também o 
erótico com exotismo. Ambas as mulheres são o principal petisco na ementa 
deste Teatro de Revista. 

 
      

      
 
 

Figura 1 - Na Brasa (1964) Figura 2 - Frangas na Grelha (1972)
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b) Servidas como petisco 

Mais uma vez, os títulos destas duas Revistas – Figura 3 e Figura 4, “Arroz 
de Miúdas” e “O Prato do Dia” têm um duplo sentido, porque possuem men-
sagens conotadas, “Arroz de Miúdas” é um trocadilho com “arroz de miúdos”, 
prato de comida típico. Aos “miúdos” também se chama “miudezas”, que re-
mete para o pequeno, insignificante e “pipis” que remete para a vagina, a que 
popularmente se chama “pipi”, o que conota a mulher com comida, mas tam-
bém com algo pequeno reduzido à vagina.  O “Prato do Dia” remete para o 
prato pronto a servir, deixando conotado que a mulher se encontra no ponto, 
para ser servida. O cartaz de “Arroz de Miúdas” exibe quatro mulheres jovens, 
vestidas com biquínis reduzidos, exibindo corpos jovens e esculturais. Três 
delas usam um biquíni vermelho, utilizando aqui, mais uma vez a cor quente, 
para simbolizar calor, sensualidade e uma delas usa a cor preta que realça as 
curvas do corpo feminino. A mulher que se encontra à frente usa um chapéu 
de cozinheira e as outras três encontram-se dentro de uma panela, mostrando 
a primeira que se encontra ali para servir, e as outras três para satisfazer a 
“fome” dos espetadores. Aqui, também, algumas mulheres chamam a atenção 
para os seios, cobrindo-os com os braços. Em “O Prato do Dia”, surge uma 
mulher jovem, de joelhos, num prato que se encontra em cima de uma toalha 
branca com riscas vermelhas, que também contém uma espécie de grãos ver-
melhos e brancos. A mulher é apresentada com um biquíni reduzido, também 
vermelho, e olha para o participante masculino que se encontra atrás de si, 
com olhar sedutor. A mulher é, evidentemente, algo comestível e fica-se até, 
com dúvidas se esta mensagem é uma mensagem denotada ou conotada, por-
que a mulher não é efetivamente um alimento, mas encontra-se em cima de 
um prato, que é, realmente, um utensílio que é usado para colocar os alimentos 
que se vão ingerir. A pose da mulher é de sensualidade, de provocação, de exi-
bição dos seus dotes corporais. O participante que está atrás de si é o Zé Po-
vinho, que simboliza o povo português. Dá a ideia que se encontra sentado 
numa mesa, porque só se vê o seu tronco, segura na mão direita uma faca e na 
mão esquerda um garfo que mantém levantados e prontos a usar. Está corado 
e com a língua de fora, expressando gula, apetite, e ao mesmo tempo já deli-
ciado e a salivar com a visão do prato. O Zé Povinho simboliza aqui o povo 
masculino, com um apetite voraz pelo “prato do dia”, que é uma mulher jovem, 
bonita e sensual, que se encontra no papel de petisco da ementa.  
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Demoníaco-sexual  

a) Diabólicas 

“As garotas são o Diabo”, o título desta Revista (Figura 5) é uma afirmação 
categórica que as mulheres são o próprio Diabo. A imagem exibe uma mulher 
maquilhada, com os lábios pintados de 
vermelho, com uma expressão angeli-
cal, mas ao mesmo tempo misteriosa, 
tímida e ao mesmo tempo provoca-
dora, sensual. Usa uma capa vermelha, 
mais uma vez uma cor quente, que não 
permite ver se tem ou não algo vestido, 
com o intuito de despertar a curiosi-
dade e o desejo de ver mais. Segura na 
mão direita uma máscara de diabo, sor-
ridente, e na mão esquerda um tridente 
reforçando que é o próprio Diabo. 
Toda ela remete para o universo da se-
xualidade, da transgressão, da fantasia, 
do diabólico e condenável.   

Figura 4 - O Prato do Dia (1970)Figura 3 - Arroz de Miúdas (1968)
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Figura 5 - As Garotas são o Diabo (1964)



b) Manipuladoras 

Nas Figuras 6 e 7, os títulos também apresentam um novo sentido. 
“Grande Poeta é o Zé” remete para um homem que fala bem e “… o Zé faz 
tudo…” para o homem do povo, que tudo tem a seu cargo. A Figura 6 apre-
senta três mulheres em tamanho grande, vestidas com uns vestidos curtos e 
decotados que pegam ao colo num homem, em tamanho mais pequeno. O 
homem é um “poeta” e, por isso, elas andam com ele ao colo, o que significa 
que o tratam muito bem, mas a diferença de tamanho entre elas e ele mostra 
que são elas quem o controla e manipula. Na Figura 7 surgem, em tamanho 
natural, uma mulher e um homem que é o Zé Povinho e que, por isso, simbo-
liza o povo português. A mulher veste umas cuecas pretas com plumas atrás e 
um soutien cai-cai branco, o que deixa o seu corpo visível. Tem uma expressão 
irritada, zangada, olhando para o homem que a abraça e aponta com o dedo 
indicador da mão direita para as marionetas, como se transmitisse ordens. 
Deixa-se abraçar pelo Zé Povinho que segura na mão esquerda os fios das ma-
rionetas que se encontram em baixo, enquanto olha, embevecido, para os seios 
da mulher. Com um sorriso, a sua expressão é de satisfação, de prazer, de de-
sejo, de paixão, o que demonstra que ela o domina e manipula.  As marionetas, 
aparecem num tamanho mais pequeno e remetem para todas as profissões da 
sociedade como o demonstram as fardas, as ferramentas, os chapéus, instru-
mentos diversos, etc.  Está aqui representada a sociedade machista, onde o 
mundo profissional pertence aos homens, que fazem tudo para agradar e sus-
tentar as mulheres, as quais, por sua vez, os seduzem e dominam, comandando, 
elas sim, todas as marionetas, mérito dos seus atributos físicos.  

 
      

      
Figura 7 - “…e o Zé faz tudo!” (1970)Figura 6 - Grande Poeta é o Zé (1968)
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c) Interesseiras 

O título da Figura 8 remete para uma expressão que significa usar de van-
tagem ilegítima para ultrapassar outras pessoas, geralmente sem grande im-
pacto económico e social. Nesta imagem vemos, mais uma vez, a diferença de 
tamanho entre a personagem feminina (que é maior) e a masculina, demons-
trando que a mulher leva vantagem em relação ao homem. A mulher de cabelo 
vermelho e praticamente sem roupa pega ao colo um homem, que fica com a 
cabeça em cima dos seus seios, deliciado. Pelo olhar vê-se que está completa-
mente satisfeito e feliz. A roupa dele encontra-se desenhada, de tal modo, que 
se vê um pénis ereto, mostrando que se encontra excitado. Enquanto isso, a 
mulher mete a sua mão no bolso do homem e tira-lhe a carteira, revelando 
que o seu interesse é o dinheiro.     

        
      

      
 

d) Livres e soltas   

Pelos títulos das Figuras 9, 10, 11 e 12 inferimos que encontramos mu-
lheres livres e soltas, transgressoras, difíceis de controlar. De facto, as imagens 
mostram mulheres que encaram os espetadores, desafiando-os. Exibindo 
pouca roupa e algumas com acessórios exóticos, estas mulheres mostram-se 
seguras e muito à vontade, demonstrando que já não seguem as normas, o que 
no entendimento dos homens significa que se encontram abertas a investidas 

Figura 8 - Esperteza Saloia (1969)
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sexuais, como o evidenciam as labaredas, as estrelas e os corações que saem 
das cascas do ovo, na Figura 12, remetendo para um ambiente quente, român-
tico, sedutor e sensual.   
 

      

      
 

      

      
 
 

Figura 9 - Mulheres à Vela (1967) Figura 10 - Alto lá com elas (1970)

Figura 11 - Pega de Caras (1970) Figura 12 - Saídas da Casca (1971)
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Nudez  

a) Descaradas  

As Figuras 13, 14 e 15 remetem para o nu. Os títulos das Revistas garan-
tem logo que o nu será uma constante. A mulher da Revista “O que é bom é 
para se ver” não se encontra toda nua, mas veste um fato coladinho que deixa 
adivinhar as curvas. Existe uma diferença de 10 anos entre esta imagem, que 
é de 1962 e as outras duas que são de 1972 e 1973, altura em que o país se se 
encontrava mais aberto. Talvez por isso, estas últimas mulheres já se encon-
trem completamente nuas, exibindo os seios e o rabo. A Figura 14 apresenta 
uma mulher, sem cabeça, nua, de frente, tendo sido, estrategicamente, colo-
cado o título da Revista em cima da sua vagina. Este corpo sem cabeça diz-
nos que só as partes ditas sexuais da mulher interessam, apesar de nesta mesma 
imagem surgir o rosto de outra mulher a fazer o convite para o espetáculo. A 
figura 15 é a mais ousada, porque exibe uma mulher real, já não se trata de um 
desenho, completamente nua, apesar de estar de costas, que revela que, tal 
como refere o título, será tudo a nu.         

 
      

      

      
 
 
 

Figura 13 - O que é bom é para se ver (1963) Figura 14 - Pronto a despir!...(1972) 
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b) Presentes e disponíveis  

Os títulos das Figuras 16, 17, 18 e 19 remetem-nos, tal como as imagens, 
para o sentimento de que tudo irá correr bem e que a vida é bela, porque tem 
mulheres jovens e bonitas disponíveis. As mulheres, surgem posicionadas e 
em movimentos que mostram disponibilidade e os homens que surgem, estão 
ali só para as apreciar, felizes e babados.      

      
      

      
 

 

Figura 15 - Tudo a Nu (1973)

Figura 16 - Casa da Sorte (1957) Figura 17 - O Trunfo é Espadas (1961)

O CORPO FEMININO, A SEXUALIDADE E O LAZER: UMA ANÁLISE DE CARTAZES DE TEATRO  
DE REVISTA À PORTUGUESA NO PERÍODO DO ESTADO NOVO

33



      

      
 

 

Bibelô  

a) Atrativo-Espalhafatoso   

Nas Figuras 20 e 21 os títulos das Revistas não nos indicam nada relati-
vamente à presença das mulheres ali. “A Ponte a Pé”, de 1965, remete para a 
ponte sobre o Tejo, que neste ano estava em fase final de construção, e que foi 
inaugurada em 1966. A ponte que era uma obra de Salazar e à qual foi atri-
buída o seu nome: Ponte Salazar. Ainda nesse ano, a 13 de Fevereiro de 1965, 
Humberto Delgado e a sua secretária foram assassinados pela PIDE, fato que 
chocou o país. O título da Revista, “A ponte a pé”, lido de forma mais rápida 
soa a “a pontapé”, pelo que se poderia dizer que o regime de ditadura em Por-
tugal só se resolveria “a pontapé”. A ponte nesta imagem, bem como o título 
da revista, foram os subterfúgios para a critica política evidenciada. As mu-
lheres, semi-nuas e cheias de plumas estão só aqui como bibelôs. O mesmo 
acontece com “Peço a Palavra!”, que é de 1969 e é uma alusão clara às          elei-
ções legislativas de 1969, quando Marcelo Caetano assume a Presidência do 
Conselho: o título é um claro pedido à abertura do regime. A mulher, espam-
panante, é apenas um objeto para ser observado aqui.    
 

 

Figura 19 - De Vento em Popa! (1966)Figura 18 - A Vida é Bela (1960)
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b) Entretenimento 

A Figura 22 da Revista “Sol e Dó” apresenta uma mulher vestida, com 
pouca roupa em tons de vermelho, numa posição de dança, demonstrando 
apenas que está aqui só para ser observada e entreter.     

 
  

       

      

Figura 21 - Peço a Palavra! (1969)Figura 20 - A Ponte a pé! (1965) 

Figura 22 - Sol e Dó (1962)

O CORPO FEMININO, A SEXUALIDADE E O LAZER: UMA ANÁLISE DE CARTAZES DE TEATRO  
DE REVISTA À PORTUGUESA NO PERÍODO DO ESTADO NOVO

35



c) Só pernas 

Os títulos das Figuras 23 e 24 remetem-nos para a quantidade de pernas 
que surgem nas imagens. “Quem tem boca vai a Roma”, da Figura 25 está com-
pletamente dissociado das pernas que surgem na imagem. As pernas separadas 
do corpo evidenciam que não são as mulheres que importam, mas as suas par-
tes do corpo consideradas sexuais. Por isso se apresentam as pernas. E muitas, 
para transmitir a mensagem de que haverá muitas para apreciar.      

 
      

      
       

      

Figura 23 - Ena, tantas! (1963) Figura 24 - Mini Saias (1966)

Figura 25 - Quem tem Boca vai a Roma (1967)
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6. Discussão de Resultados 

A discussão de resultados não estaria completa se não questionássemos as 
imagens: As mulheres em cada um dos perfis são ativas ou passivas, têm uma 
expressão angelical ou provocadora, encontram-se tapadas ou desnudas? Des-
construindo, deste modo, os perfis das mulheres, com as categorias que as cons-
truíram. Verificamos, então, na tabela 4, que todas as mulheres se encontram 
desnudas, exceto as diabólicas que se tapam subtilmente, para se tornar miste-
riosas, todas as mulheres apresentam algum movimento, à exceção do tipo “en-
tretenimento”, até porque movimento sugere entusiasmo, por estarem a ser 
observadas pelo olhar masculino, no tipo “só pernas” não se consegue ver a ex-
pressão, as tipo “diabólicas”, “interesseiras”, “presentes e disponíveis” e “entre-
tenimento” têm uma expressão angelical, o que faz todo o sentido, porque 
sendo dóceis conseguem atingir melhor os seus propósitos e as tipo “na ementa, 
como isco”, “servidas como petisco”, “manipuladoras”, “livres e soltas”, “desca-
radas” e “atrativo-espalhafatosas” têm a expressão provocadora, de quem está 
ali para se divertir.     

Tendencialmente, estas mulheres são ativas, encontram-se desnudas e são 
provocadoras, o que contraria o papel que o regime do Estado Novo atribuía 
às mulheres, o de submissas e guardiãs da moral e dos bons costumes, dos quais 
dependia a família funcional. As mulheres solteiras deveriam manter o pudor 
e a castidade, para serem dignas de se poderem casar e serem boas mães, as ca-
sadas deveriam assegurar a tranquilidade do marido e dos filhos. Os cartazes 
do Teatro de Revista ofereciam, então, as mulheres que não existiam dentro 
da norma , as transgressoras.   
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Tabela 4. (des)construção dos perfis de mulheres 

 

 
 

7.  Considerações finais 
Estes resultados vão de encontro ao teste de objetificação sexual de Ca-

roline Heldman (2012), uma vez que verificamos que os cartazes contêm e 
focam particularmente partes do corpo sexualizadas das mulheres desnudas, 
em posições eróticas; representam as mulheres como objetos e produtos ali-
mentares, prontos a serem consumidos; apresentam mulheres e corpos de mu-
lheres em série e desprovidas de qualquer traço de personalidade ou 
singularidade, a não ser a sua disponibilidade sexual; reproduzem mulheres 
submissas, em situações de vulnerabilidade, não havendo qualquer problema 
com isso, porque foram desumanizadas e são apenas mercadoria.   

Cumprem a função para as quais foram talhadas, para serem visionadas 
pelos homens e para se contemplarem a si mesmas, enquanto são observadas. 
O olhar é sempre masculino e foi assim que assumiram o papel de objetos se-
xuais visuais (Berger, 1982).     

Para estabelecer a ligação que existe entre sexualidade e os espetáculos de 
lazer consideramos os conceitos de Barthes: o studium, que engloba os ele-
mentos da imagem como um campo codificado intencionalmente pelo autor 

Tipos Categorias

Perfis passiv ativid. angel. provoc. tapadas desnudas

Prato de Co-
mida

Na ementa, como isco X     X X

Servidas como petisco X X X

Demoníaco-
sexual

Diabólicas X X X

Manipuladoras X X X

Interesseiras X X X

Livres e soltas X X X

Nudez
Descaradas X X X

Presentes e disponíveis X X X

Bibelô

Atrativo-espalhafatoso X X X

Entretenimento X X X

Só pernas X X
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e que, neste caso, exibe mulheres objetificadas sexualmente nos cartazes e o 
punctum, que se refere às associações subjetivas e que encontra na imagem o 
objeto parcial de desejo que não se encontra lá codificado, que é o pensamento 
de que existirão mulheres nuas e disponíveis nos espetáculos de teatro que 
despertarão a sua sexualidade.  

Tendo em conta que a comunicação visual é determinante na construção 
de discursos relativos ao género (Mota-Ribeiro, 2011), é necessário analisar e 
expor estas situações, porque, como bem diz Beauvoir (2018, p.56) “o passado 
não prova nada contra o futuro da mulher, principalmente porque ela nunca 
teve a sua oportunidade: mas aclara o presente.   
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10 MANDAMENTOS LINHAS DE FUGA PARA 
DESCOLONIZAR E REIVINDICAR O(S) NOSSO(S) 
CORPO(S)1 

Fernanda de Castro2 
Maria Manuel Baptista3 

 
 
 

Resumo 
O Sexo no Confessionário, livro publicado em 1974, em Portugal e no Brasil, reúne um 
conjunto de 636 confissões realizadas nas igrejas italianas no início dos anos 70, com o 
objetivo de entender qual é o posicionamento da igreja face ao sexo nas várias dimensões 
e nos variados estágios da vida. Este estudo que aqui propomos, constitui a terceira e úl-
tima parte de um estudo iniciado a 18 de janeiro de 2022, no âmbito do Seminário “Ócios 
e Sexualidade: Diálogos Pandémicos”, evento organizado pelo Grupo de Género e Per-
formance (GECE) e pelo Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO), da Universi-
dade de Aveiro, prosseguido no II Congresso da Rede Internacional em Estudos Culturais 
(RIEC), na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e que agora almejamos con-
cluir. O Sexo no Confessionário é objeto deste estudo, constituindo a base empírica, teórica 
e simbólica de construções e papéis sociais, sobretudo no que respeita aos Estudos de Gé-
nero, e que dialoga com todos os trabalhos que estudam a articulação entre o lazer e o 
corpo, sexualidade e género. Na conclusão deste estudo, pretendemos traçar linhas de 
fuga em prol de uma descolonização e desterritorialização dos corpos precários, resga-
tando-os de um espaço de poder, operado por aparelhos hegemónicos, que os tornam, já 
no útero, uma propriedade público-privada e sobre os quais recaem normas, leis e con-
venções cisheteronormativas e conservadoras. A par e passo este estudo revelou que o 
sexo não é considerado, em nenhum momento, uma atividade de lazer e quando praticado 
com esse propósito, sem a intencionalidade de procriar, é tido como uma prática peca-
minosa e censurável, pois para a religião católica o corpo sexual é, segundo o dogma, pro-
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priedade de Deus e, neste sentido, um instrumento (re)produtivo. É sobre estes corpos, 
construídos cultural e socialmente e atravessados simbólica e fisicamente por pensamentos 
hegemónicos cristalizantes, que recaem mecanismos e discursos de poder, sobretudo sobre 
o corpo da mulher. São diversas e consideradas incómodas as perguntas que potencial-
mente emergem desta obra quando articuladas com as dimensões teóricas preconizadas 
pelos Estudos Culturais e que, ao longo deste estudo, foram desenvolvidas para pensar e 
refletir profundamente sobre discursos e práticas naturalizadas e cristalizadas que infligem 
sobre os corpos violências várias, que os limitam nas suas performances e os tornam po-
tências de (re)produção de violências. Que linhas de fuga são possíveis num quadro con-
textual e conjetural composto por linhas de segmentaridade duras, violentas e 
deterministas que se baseiam em normas rígidas, leis cisheteronormativas e conservado-
rismos? Inspiradas na subversão do dogma e das leis eternas e imutáveis, propomos, neste 
artigo, 10 mandamentos linhas de fuga que apontam, na esteira de Butler, Deleuze e Guat-
tari, para a resistência à precariedade e para o direito e dever de reivindicação e humani-
zação do(s) nosso(s) corpo(s). 
 
Palavras-chave 
Corpo(s);lLazer; sexo; religião; poder. 

 
 
 

Da disciplina… 

Corpo, Sexo e Religião são categorias norteadoras, que se articulam numa 
matriz católica opressora e disciplinadora com centenas de anos de existência, 
uma matriz teórica e concreta de violência simbólica, que ainda hoje tem as 
suas repercussões nas mentes e nos corpos dos sujeitos. As ‘confissões’ simu-
ladas recolhidas por Valentini e di Meglio indicam, tal como a teoria católica, 
que o sexo não é, em momento algum, considerado uma atividade de lazer, 
aliás, muito pelo contrário, quando não praticado com fins reprodutivos e de 
procriação (e com o indispensável carimbo matrimonial) é considerado uma 
fonte e estado de pecado, uma atividade imoral, bestial (Schmitt, 1949) e uma 
miséria humana que faz do Homem um ser desregrado e naturalmente cor-
rompido. Para Foucault, há um cristianismo mais rígido e inflexível que cogita 
a natureza humana a partir da queda e, neste sentido, as relações sexuais são 
sempre equacionadas a partir de um “índice negativo” (2019, p. 62). 

Reivindicar o próprio corpo constitui o primeiro ato revolucionário para 
subverter uma ordem determinista e falocêntrica instituída pelo patriarcado 
que funciona em benefício de uma estrutura parasitária que coloca o corpo 
feminino precário e explorado na periferia do poder, na marginalidade da es-
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tratégia poder-saber (Foucault, 2006). Então, que linhas de fuga podem ser 
traçadas num quadro contextual e conjetural violento, religiosa e socialmente 
construído a partir de uma matriz biológica determinista e cisheteronormativa 
favorecida pela ascensão política da extrema-direita, que tem trabalhado, afin-
cadamente, para a manutenção dos corpos femininos em lugares concretos e 
simbólicos que nos disciplinam, docilizam e moldam logo a partir do útero? 

 
 

… às possibilidades de fuga:  
1ª linha: não amar a Deus sobre todas as coisas; 2ª linha: não santificar 

o corpo; 3ª linha: o corpo é uma (des)construção; 4ª linha: o corpo implica 
mortalidade e vulnerabilidade; 5ª linha: o corpo (não) é propriedade; 6ª 
linha: o corpo implica agência e humanidade; 7ª linha: amar o (próprio) 
corpo sobre todas as coisas; 8ª linha: não guardar castidade nos pensamentos 
e nos desejos; 9ª linha: desnaturalizar o corpo; 10ª linha: desfazer a cultura 
da vigilância, culpa e punição que há em nós. 

 
Para o catolicismo, Deus é Criador absoluto e, neste sentido, a ele deverá 

ser destinado o amor supremo e absoluto, amando-o “sobre todas as coisas”. 
O dogmatismo católico semeou na mente dos sujeitos que a “verdade” im-
plicava a certeza absoluta, eterna e imutável, sem que o tempo e a experiência 
influenciassem ou questionassem as “verdades” ou “leis” absolutas, incluindo 
a existência e projeção simbólica e eurocêntrica de um Deus e um Cristo he-
gemonicamente brancos e de cabelos claros, a quem se deveria amar e reve-
renciar “sobre todas as coisas”, inclusive sobre todos os Outros mortais. É em 
nome deste Deus e Cristo que os Seus filhos, homens, proprietários dos po-
deres simbólicos e não-simbólicos (Irigaray, 2018; Wittig, 2018), que se cria-
ram mecanismos de pensamento hegemónicos e os fenómenos de poder que 
resultaram, com o tempo, na naturalização de violências simbólicas e físicas 
nos corpos precários. A subserviência e submissão cegas a um Deus e Cristo 
homens criou, durante séculos, um sistema patriarcal baseado em estratégias 
de ‘amor’ que produzem violências que se tornaram estruturais, pois, no 
fundo, naturalizar a violência de género é “uma fórmula [conveniente] para 
dominar, manter privilégios” (Redondo, 2021) masculinos e o poder sobre 
os Outros corpos.  

Os filhos de Deus criaram valores morais que disciplinaram e regularam 
os corpos, sobretudo os femininos e, com o contributo ativo das mulheres e 
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dos aparelhos hegemónicos (Gramsci, 1971), controlaram, vigiaram e puni-
ram, durante séculos, corpos alheios. Atualmente, o capitalismo e o neolibe-
ralismo, auxiliados pela tecnologia, potenciam, o controlo dos corpos através 
da instauração de corpos padrão que fomentam, parasitariamente, as insegu-
ranças dos corpos aliadas a uma engrenagem consumista desenfreada e idea-
lista. Sobre o corpo da mulher recaem discursos higienistas e estéticos, numa 
eterna luta marcada por um duplo conflito: a exigência de consumo por uma 
estética controlada pelo mercado capitalista e neoliberal e a expetativa social 
conservadora que, sob uma matriz da culpa, exige recato e decoro aos corpos 
femininos. A igreja católica sempre associou o sexo, o desejo e o toque à ideia 
de vergonha e culpa, instigando o homem, sobretudo a mulher, a uma (auto)vi-
gilância perpétua, ao temor, repulsa e nojo sobre o seu próprio corpo e os de-
sejos que dele emanam. O corpo, mais do que uma existência biológica, é uma 
construção social e histórica, pois pesa sobre ele todos os arquétipos clássicos 
e religiosos que pré-determinam e estipulam o seu lugar e papel sociais.  

Para o catolicismo, o corpo peca, “muitas vezes por pensamentos e pala-
vras, atos e omissões” (Rocha, 1989, p. 13), peca através do cérebro, olhos, 
boca, gestos, peca performando a sua própria existência, dentro da possibili-
dade, inevitável, do pecado. O escopo sobre o qual recai a proibição e as leis 
morais é exatamente o desejo e a forma como ele age ‘perigosamente’ sobre o 
corpo e a mente, embora, o campo social, segundo Deleuze e Guattari seja 
“percorrido pelo desejo” (2004, p. 33). Estamos, segundo a teoria católica, 
permanentemente em risco de pecar, pois um corpo que não disciplina o seu 
desejo é um corpo que potencia a queda moral e a perversão. Para proteger a 
humanidade, a teoria católica elaborou guias ‘éticos’ da sexualidade, teóricos 
e hegemónicos, que atuando nos espaços público � privado, determinam 
como é que o corpo (sobretudo o feminino) deve performar, instituindo um 
pensamento catequístico e uma moral cristã sobre como devem ser as relações 
humanas, sobretudo, no que diz respeito às relações homem-mulher. 

O controlo do desejo parece ser uma estratégia reguladora e disciplina-
dora eficaz, que resulta em vidas e corpos com uma sexualidade reprimida e 
um espaço e locus corporal encerrado a novas oportunidades, onde o corpo, 
máquina desejante, é impedido e desapossado das suas possibilidades, embora, 
como veremos mais a diante, não completamente, pois é na proibição que o 
corpo mais deseja e anseia (Deleuze & Guattari, 2004). Para Foucault, a ques-
tão não está nas normas. Não se trata de impor os próprios atos proibitivos de 
um certo e elaborado código ou ‘ética’ sexual, mas de uma estratégia para vigiar 
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o pensamento: “uma suspeita contra si mesmo da qual cada um deve ser por-
tador em toda a parte e a cada instante (…) de maneira a detetar tudo o que se 
pode esconder de «fornicação» secreta nos recônditos mais profundos da 
alma” (2019, pp. 263–264). 

No pensamento deleuziano e guattariano, o “prazer é a afeção de uma pes-
soa ou de um sujeito, é o único meio para uma pessoa «se encontrar» no pro-
cesso do desejo que a transborda; os prazeres, mesmos os mais artificiais, são 
reterritorializações” (1996, p. 193). É justamente na reterritorialização propor-
cionada pelo desejo, pois “o devir é o processo do desejo” (1996, p. 334), que 
reside o perigo de sair dos comportamentos ‘regulamentados’, das linhas duras 
ou de segmentaridade (Deleuze, 2000) estabelecidas pela lei divina e moral.  

As confissões gravadas por Valentini & Di Meglio constituem linhas de 
fuga às linhas duras de segmentaridade apresentadas pela retórica católica e 
levadas à prática no confessionário, o locus de uma máquina abstrata que pro-
duz binarismos, desde os arquétipos, condutas, pecados até à decisão e con-
denação, em teoria, do destino derradeiro do penitente. É nas linhas de fuga, 
o devir desejante, que escapam das linhas duras de segmentaridade, que se as-
siste, não a uma suspensão da norma, mas a uma espécie de fluxos rizomáticos 
desejantes que permitem a fuga ‘temporária’ aos “códigos sociais que os que-
rem canalizar, barrar”  (Deleuze, 1992, p. 30). São essas linhas que, segundo 
Deleuze, conduzem “ao desejo, às máquinas do desejo e à organização de um 
campo social do desejo: não se trata de cada um fugir «pessoalmente», mas 
de fazer fugir” (1992, p. 30). 

A norma moral e o pensamento católico, tal como evidenciados nos 
dados recolhidos por Valentini e di Meglio e que é consonante com a biblio-
grafia teórica católica consultada, esperam criar corpos-máquina celibatários 
que exprimem a pureza, graça e passividade, sendo o sexo por prazer e o desejo 
considerados ilegítimos, imorais, irregulares, bestiais, revelando fraqueza e 
falta de autodomínio. O sexo, quando legitimado e permitido a partir do ma-
trimónio, concede o direito de propriedade sobre os corpos maritais, tor-
nando-os numa só carne, privando-os e destituindo-os de qualquer 
individualidade ou subjetividade, sobretudo, no que ao corpo feminino diz 
respeito. Censurar e reprimir o desejo, cortar o fluxo da máquina-desejante, é 
tentar cortar o fluxo e sufocar potências e possibilidades.  

Para Deleuze e Guattari (1996), o desejo é potência e possibilidade de 
agenciar maquinamente. É na máquina abstrata e no desejo agenciado que 
surgem as linhas de fugas que, no seu quanta, expressam fluxos não determi-
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nistas, limitados e redutores: são, neste caso em estudo, possibilidades de um 
devir fora dos limites fixos autorizados pela igreja. Não se trata de fenómenos 
de resistência à norma ou ao padrão, mas de picos de criação e de desterrito-
rialização. Embora o desejo esteja à partida capturado e seja ele próprio social 
e culturalmente produzido (Deleuze & Guattari, 1996), desejar fora da norma 
e num contexto de castração é elevar à enésima potência a possibilidade de 
fuga à norma estabelecida, à regulação e opressão da existência corporal e se-
xual a ela associada. Segundo Deleuze e Guattari, sempre que o “desejo é 
traído, amaldiçoado, arrancado do seu campo de imanência, é porque há um 
padre por ali” (1996, p. 191) para representar a instituição e operar, através 
da manipulação, um julgamento onde o poder de perdoar e punir é unilateral.  

A Igreja Católica associou a sexualidade à ideia da vergonha e culpa, se-
meando o temor do crente pelo seu próprio corpo, sobretudo nos corpos das 
mulheres, fazendo crer que uma pretensa moralidade e pureza possam ser atin-
gidas através da repressão, opressão e sacrifício do corpo e de todas as suas pos-
sibilidades desejantes (Deleuze & Guattari, 1996). Assim, o sexo, o prazer e o 
desejo são apenas consentidos como possibilidade “autorizada” quando servem 
apenas ao fim naturalizado da procriação e constituição do casamento e da fa-
mília heterossexual, processo que confere direito de propriedade sobre o corpo. 

Para Foucault, o casamento aciona o princípio de transferência de pro-
priedade mútua do corpo de seres humanos, e, neste caso, “é o modelo da es-
cravatura [a] que somos conduzidos (...) [é] uma apropriação [que] traz 
consigo (...) uma dívida: aquele cujo corpo se tornou propriedade do outro 
deve-lhe alguma coisa – a saber o uso desse corpo” (2019, pp. 294–295): “En-
trega o corpo a alguém que ainda não tem o direito de o possuir. Para um cris-
tão, somente o sacramento do matrimónio concede o direito de dispor do seu 
próprio corpo e tudo o que se lhe refere” (Valentini & Meglio, 1974, p. 83), 
referem os confessores. 

No pensamento de São Crisóstomo (1966), autor de tratados sobre a vir-
gindade e o matrimónio, este sacramento surge como consequência da queda 
e da fraqueza carnal, ou seja, trata-se de uma forma de impor, segundo Fou-
cault, limites aos desejos do corpo: “um sinal de paragem contra os excessos a 
que a queda deu livre curso”, sendo, por isso, uma “roupa de servidão”, uma 
“limitação” (2019, p. 291). Após um profundo estudo sobre o casamento e a 
virgindade no universo cristão, Foucault conclui que o casamento, sacramento 
indissolúvel, constitui, em última instância, uma forma de domesticar e virgi-
nizar o corpo (não virgem). O casamento católico é indissolúvel, monogâ-
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mico, heterossexual/heteronormativo e, nesse sentido, estabelece, à partida, 
leis absolutas e imutáveis: “(...) o casamento, esse, é uma obrigação para todos 
os que não podem alcançar a perfeição do estado virginal. O casamento é em 
si mesmo uma lei” (Foucault, 2019, p. 292). 

É no imaginário cultural que o falo é produzido e sustentado por ins-
tituições como a Igreja, Estado e Família (Gramsci, 1971), que dão coesão a 
uma determinada forma de produção económica, social e cultural: os corpos 
produzem a cultura e a cultura produz os corpos. A ‘propriedade’, o corpo da 
mulher, é culturalmente construído, definido e estabilizado pelo catolicismo, 
num regime falocêntrico, patriarcal, paternal e feudal. É a lei religiosa que 
define a humanidade da mulher e a estabiliza dentro de requisitos que disci-
plinam e regulam a sua sexualidade. Elas são um instrumento e uma proprie-
dade de Deus, de um pai, mais tarde entregues a um esposo, em sede de um 
matrimónio e, logo, propriedade do(s) filho(s). A maternidade, à semelhança 
do casamento, pode constituir também uma estrutura de poder que implica 
um papel social para a mulher ditado sob preceitos disciplinadores que am-
plificam, em maior ou menor grau, a opressão e a dessexualização dos seus 
corpos, na esperança de os destituir de desejo e prazer.   

Aos corpos femininos são exigidas performances disciplinadas e discipli-
nadoras, um permanente estado de graça, a superação do desejo sem finalidade 
procriadora, a castidade, a virgindade, o autodomínio do corpo e dos sentidos, 
o sacrifício do desejo e a anulação da sua subjetividade e individualidade em 
troca de uma suposta e prometida admissão no paraíso e a salvação da alma 
através do sacrifício do corpo e do pensamento (crítico). A castidade e a vir-
gindade dos corpos constituem valores superiores e essenciais para reprimir a 
potência do desejo (Deleuze & Guattari, 1996) e do prazer, possíveis agências, 
fluxos do desejo, linhas de fuga (Deleuze, 2000) e perigosos devires, tal como 
adverte o 6º mandamento: “Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos”. 
Para a mundividência católica é possível crescer-se na pureza, pois a castidade 
permite a purificação do corpo e dos pecados. A virgindade, conceito religioso 
e cultural, não se limita à castidade do corpo, e na teoria católica, não deve ser 
limitado ao físico. A virgindade vai para além da renúncia à fornicação e re-
quer, segundo Foucault, que “até mesmo os desejos e as cobiças sejam arran-
cados” (2019, p. 192), pois, o corpo peca, “muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões” (Rocha, 1989, p. 13). Trata-se de amar com retidão 
e disciplina dos sentidos (exigência do pudor) e do pensamento (repulsa pelos 
pensamentos impuros).  
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Parece-nos estar perante uma visão higienista quer do corpo, quer do de-
sejo, não sendo estes conceitos estanques em si próprios, mas conceitos que 
se articulam. Não há desejo sem corpo e não há corpo sem desejo. O 6º, 9º e 
o 10º mandamentos da lei de Deus sugerem, apesar do livre arbítrio dos sujei-
tos, guardar castidade nas palavras, obras, pensamentos e desejos, para além 
de recomendar vivamente a não cobiça da mulher do próximo e das coisas 
alheias. O 10º mandamento desdobra e complementa o 9º, pois o Êxodo 20:17 
proíbe a cobiça do ‘bem’ dos outros e o corpo da mulher, como objeto e pro-
priedade coisificada, está incluído no mandamento: “Não cobiçarás a casa do 
teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou 
servas, nem o seu boi ou burro, nem coisa alguma que lhe pertença”. O homem 
é, portanto, proprietário de corpos e carnes. 

O corpo da mulher é regulado pela presença ou ausência da sua virgin-
dade, um conceito histórico, religioso, cultural e um prémio concreto e carnal 
para ser consumido como mercadoria pelos filhos do Deus-homem. A mulher 
é possuída como propriedade (como esposa e mãe) e, neste sentido, não detém 
sobre si o mesmo direito à autodeterminação do seu corpo. Segundo Butler, 
“os próprios corpos pelos quais lutamos não são apenas nossos” (Butler, 2018, 
p. 28). Trata-se de um corpo objetificado e instrumentalizado para (re)pro-
duzir na estrutura económica, para ser administrado e oprimido e até um 
opressor ou soldadinho (Deleuze & Guattari, 1996; hooks, 2018) capaz de 
oprimir eficazmente, agrilhoado a um sistema de subordinação pelo “Abso-
luto” (Beauvoir, 1967, p. 10), o sujeito a quem é dada a legitimidade para ob-
jetificar e instrumentalizar. 

Na mística cristã, a virgindade contempla a aproximação do corpo à rea-
lidade espiritual e, neste sentido, é definida como “santificação” (Foucault, 
2019). Para São Cipriano, a virgindade é a expressão máxima de Deus e rela-
ciona-se com a purificação proporcionada pelo baptismo, que define o corpo 
como templo de Deus, se quisermos ser mais claras, como propriedade de 
Deus: “Quando permaneceis castas e virgens, sois iguais aos anjos de Deus” 
(Cipriano, 249, p. 22). As virgens reúnem a pureza do início do mundo e o 
dom da incorruptibilidade, pois mantêm, segundo São Cipriano, o ‘selo’ da 
Criação e, por esta razão, mantêm uma relação privilegiada com Deus e o di-
vino. Também para Gregório de Nissa (1966), a virgindade simboliza um re-
gresso ao paraíso, para além da queda. Para Foucault, a mística da “virgindade 
abre [a possibilidade de um]a existência angélica” (2019, p. 210) e salvífica, 
na medida em que a mesma está articulada “a uma conceção da história do 
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mundo e da meta-história da salvação” (2019, p. 219). A virgindade, ainda 
que prática ascética, carece da “intervenção de um diretor” (2019, p. 221), ou 
seja, de um poder disciplinador e regulador dos corpos e das mentes (Foucault, 
1998), pois “a pureza da alma [e do corpo] não pode ser assegurada sem uma 
vigilância constante” (Foucault, 2019, p. 231). 

Para além da função virginal e maternal determinada ao corpo da mulher, 
os sacerdotes aconselham as penitentes, por exemplo, a assumirem uma função 
escravizante no lar doméstico e a aprimorar, embelezar o corpo para agradar 
ao esposo e, consequentemente, contribuir para o bem maior de manter e con-
servar o casamento. As estratégias patriarcais, como a conservação do trabalho 
doméstico nas mãos das mulheres e a ideia de que os seus corpos devem satis-
fazer o homem estética e funcionalmente, continuam a fazer das mulheres re-
féns, muitas vezes com o seu próprio consentimento e estímulo, não só em 
relação ao controlo dos seus corpos, mas também em relação ao controlo, dis-
ciplina e direito de propriedade sobre os corpos de outras mulheres. 

O capitalismo, eurocentrado e heterossexualista (Lugones, 2018), e o 
mercado selvagem a ele associado, beneficiou e benefecia, ao longo do século 
XX até aos dias de hoje, das representações, do papel social da mulher e de 
um certo padrão estético corporal e de beleza e, neste sentido, alimenta, a par 
da religião, a conceção de um pretenso amor romântico: Eles dizem que é 
amor. Nós dizemos que é trabalho não remunerado. Eles chamam de frigidez 
(…) Todo o aborto é um acidente de trabalho (...) Neuroses, suicídios, desse-
xualização: doenças ocupacionais da dona de casa” (Federici, 2019, p. 40). 

A instituição família, reconhecida como branca, ocidentalizada, heteros-
sexual e monogâmica, e nos moldes como a conhecemos e que nos é apresen-
tada, constitui uma fonte produtiva e reprodutiva, tomando o corpo da 
mulher como incubadora e cuidadora da classe trabalhadora que, mais tarde, 
alimentará a engrenagem capitalista (Čakardić, 2020) e o sistema de produção. 
Para Silvia Federici (2019), para além do corpo da mulher produzir a mão-
de-obra para a engrenagem capitalista, ela própria é também a cuidadora que 
realiza as atividades invisíveis e ‘naturais’ de manutenção quotidiana e ativi-
dades de cuidado para com a massa trabalhadora para que, no dia seguinte, 
seja extraída a sua força. Para além da desvalorização das atividades de cuidado, 
esta dinâmica perpetua a divisão dos espaços público � privado e produz sub-
jetividades submissas e dependentes.  
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Para Ochy Curiel (2018), a heterossexualidade, para além de compulsó-
ria, é produzida miticamente e está articulada às formas de produção capita-
lista que relegam, sobretudo, para a mulher as tarefas de cuidado, 

 
Atribuindo (…) posições inferiores na divisão do trabalho como em-
pregadas domésticas, secretárias, amas, educadoras, empregadas de 
mesa, dando lugar a uma sexualização no próprio trabalho (...) Trata-se 
de uma imposição institucionalizada (...) para assegurar o direito mas-
culino ao acesso físico, económico e emocional às mulheres (Curiel, 
2018, p. 226) . 

 
Para Federici, é neste trabalho invisível, naturalizado e parasitário que o 

capitalismo encontra condições de sobrevivência – na dupla exploração, do-
minação e coisificação do corpo da mulher: 

 
O trabalho doméstico foi transformado num atributo natural em vez de 
ser reconhecido como trabalho, porque foi destinado a não ser remune-
rado. O capital tinha que nos convencer de que o trabalho doméstico é 
uma atividade natural, inevitável e que nos traz plenitude, para que acei-
tássemos trabalhar sem uma remuneração (Federici, 2019, pp. 42–43). 

 
Se há alguma abstração com efeitos tão concretos quanto nefastos esta é 

a conceção do ‘amor romântico’. É com ele que, segundo Federici (2019), na-
turalizamos as funções determinadas para o corpo da mulher. Há, inclusive, 
alguma satisfação, paixão e idealismo na execução destas funções (maternais 
� domésticas) que não são consideradas trabalho com valor. A teoria católica 
e os diálogos entre os sacerdotes e os jornalistas expõem uma espécie de chan-
tagem que se articula à conceção de amor romântico: se não for uma boa es-
posa (exploração do corpo) e dona de casa (exploração da força de trabalho) 
é porque não ama o seu marido e a sua família, por exemplo. Portanto, o tra-
balho doméstico e reprodutivo é, segundo a teoria católica e os sacerdotes em 
O Sexo no Confessionário, uma forma de amor, e o amor não se paga.  

O amor romântico é um mecanismo fulcral para que as opressões e pre-
caridades sobre os corpos das mulheres sejam eficazes e a instituição da família 
tradicional e canónica se conserve, sempre ao serviço dos interesses da Igreja 
católica e do Estado, numa articulação insidiosa e sedutora, pois, segundo Frei 
Carlos Schmitt, “o sonho de toda a namorada é ver-se um dia de aliança no 
dedo” (1949, p. 27). O amor romântico é um vínculo precário, um regime de 
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verdade e um dispositivo patriarcal, amplificado pelo matrimónio heteronor-
mativo, que promove as hierarquias sexuais, o sacrifício e a privatização � na-
cionalização dos corpos femininos. 

Os corpos das mulheres foram compulsivamente confinados ao lar e a 
um regime de função e utilizadade público-privada. O corpo da mulher é con-
tinuamente sujeito a uma agressão androcêntrica consentida (apoiada e esti-
mulada pela própria), pois o corpo dela é cultural e socialmente construído. 
Segundo Puleo, as mulheres encontram-se numa violência muito particular 
pela associação à Natureza, ao inferior e sub-humano (2021). É na defesa do 
natural/natureza e do biológico-reprodutor que reside o argumento da teoria 
católica, que sempre estimulou a idealização da figura feminina, do estereótipo 
da mulher-mãe e das virtudes do cuidado. O tratamento do corpo da mulher 
é engendrado a partir de uma perspetiva androcêntrica de opressão com múl-
tiplicas implicações na criação dos estereótipos que representam a mulher. De 
acordo com Patricia Redondo,  

 
a responsabilidade do cuidado e da atenção da família continuam a cair 
ideológica e simbolicamente na figura feminina (...) Na base disto está a 
naturalização da maternidade (...) Subentendemos que nós mulheres es-
tamos preparadas de forma natural para este trabalho (...) (2021, p. 261) 

 
A lógica da opressão e da violência androcêntrica e falocêntrica é cons-

truída a partir de um quadro de precaridade e vulnerabilidade simbólica e 
concreta. Esta vulnerabilidade de que falamos não concerne ao conceito de 
‘vulnerabilidade feminina’ construída pelos arquétipos literários, científicos 
e religiosos, mas o conceito de vulnerabilidade construído, crítica e politica-
mente, por Judith Butler. Falar da desumanização do Outro subentende a ideia 
de retirar a um determinado sujeito a sua humanidade. No fundo, quem é que 
conta como humano? Segundo a ideia butleriana, o processo de desrealização 
está ligado à desumanização e, por consequência, à precariedade e violência. 
Desumanizar alguém pressupõe, sempre, violentá-lo e precarizá-lo. Santificar, 
virginizar, coisificar, instrumentalizar e objetificar o corpo da mulher é sub-
metê-lo à precariedade e violência: é desumanizá-lo. Neste processo, há uma 
dupla vulnerabilidade: a naturalização e internalização dos processos de vio-
lência quer pelos corpos opressores, quer pelos corpos oprimidos. É na inter-
secção e na articulação de várias violências que se (re)produzem sistemas de 
dominação, exploração e opressão que estrutura e fortificam o sistema capita-
lista tipicamente neoliberal, patriarcal e falocêntrico. 
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Judith Butler afirma que “o corpo implica mortalidade, vulnerabilidade, 
agência: a pele e a carne expõem-nos ao olhar dos outros, mas também ao 
toque, e à violência, e os corpos põem-nos também em risco de se tornarem a 
agência e o instrumento (...)” (2018, p. 28). Para Butler, nós somos politica-
mente construídos a partir da “vulnerabilidade social dos nossos corpos” 
(2018, p. 22) e inevitavelmente veiculados e expostos aos outros em per-
manente “risco de violência em virtude dessa exposição” (2018, p. 22), sendo 
que o género é uma categoria fundamental para determinar a exposição à vio-
lência e à precaridade. Os corpos das mulheres cis e dos homens e mulheres 
trans são, no nosso século, os corpos objetificados, colonizados e precários. 
São palcos colonizados sobre os quais se disputam a propriedade e o direito 
de exercer violência e, neste sentido, é imperativo descolonizar e decolonizar 
a agência e instituí-la como desejo, resistência e ação crítica e política e, em 
face disto, revindicarmos os nossos corpos (Butler, 2017, 2018). 

De acordo com María Lugones (2018) e Ankica Čakardić (2021), não é 
possível refletir sobre o género sem ter em conta outros fatores que contribuem 
para a violência simbólica e que complexificam a formação do género e cola-
boram para a construção de discursos de poder dentro de uma matriz capita-
lista, colonial e patriarcal:  

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

 
Segundo Derrida, “não há natureza, apenas os efeitos da natureza: des-

naturalização ou naturalização (1991, p. 216). Resta-nos desconstruir e des-
naturalizar arquétipos e representações que relegam a mulher a violências 
várias: físicas e simbólicas, sendo prova disso o número de vítimas mortais e 
não mortais da violência doméstica e de como a maioria dessas mesmas vítimas 
são mulheres, marcadas já no útero pelo determinismo biológico e social. O 
corpo da mulher não é dela. Resta-lhe falar, desobedecer e contestar a disci-
plina, dentro da dinâmica de vigir e punir, imposta ao seu corpo (Foucault, 
1998, 2010) pois, na senda de bell hooks, “(...) o silêncio é evocado como um 
significante, um marcador de exploração, opressão, desumanização. O silêncio 
é a condição de alguém que foi dominado, transformado em objeto; falar é a 
marca da libertação, é fazer-se sujeito (2019, p. 176). 
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CAMALEOA. DO CORPO AO MANIFESTO1 

Rita Pinheiro2 
 
 
 
Resumo 
Ter a oportunidade de contar uma história a ouvidos atentos é único. Criar uma história 
a partir de outras histórias é fascinante. Criar um espectáculo e partilhá-lo de corpo e 
alma é algo transcendente. Um monólogo é um dos grandes desafios do trabalho de uma 
actriz. Uma experiência marcante, que antes de ser saboreada, pode ser tremendamente 
assustadora. Um corpo despido e despojado em palco é de uma generosidade avassaladora, 
no entanto sacia cada poro do nosso corpo como uma tatuagem de emoções vivas. A partir 
de testemunhos dxs trabalhadorxs do sexo, no decorrer da pesquisa, dá-se lugar à escrita 
de cena, que resulta numa encenação solitária e interpretação sincera de uma viagem real 
pelo universo da invisibilidade. Fala-se de vidas, de sonhos, da sociedade, de emoções, de 
legislação e de sexo. Ao público cria-se a oportunidade de desvendar alguns mistérios da 
profissão mais antiga do mundo de modo a semear questionamentos acerca da invisibili-
dade e marginalidade à qual os trabalhadorxs são sujeitos. E de o provocar a considerar o 
tipo de preconceito e discriminação que exerce. Afinal, qual é o rosto da violência? 
 
Palavras-chave 
Violência estrutural; trabalhadorxs do sexo; estigma social; marginalidade; invisibilidade; 
escrita de cena. 
 
 
CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO 
Inquietações 

 
“A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre 
uma derrota.” (Sartre,1948) 

 
O presente projecto surge de um processo de investigação sobre o uni-

verso dos trabalhadorxs*, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, a violência 
1  Trabalho resultante da Dissertação de Mestrado em Artes Cénicas na ESMAE e nome do espec-

táculo. Será apresentado um resumo da pesquisa no VIII Congresso Internacional em Estudos 
Culturais: Sexualidades e Lazer.

2  Actriz e criadora. Email: pinheirorita@hotmail.com
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estrutural à qual são sujeitos e à forma como esta violência contribui para a 
sua invisibilidade e marginalização. A pesquisa assentou na análise de diversos 
estudos, artigos, livros e nas entrevistas realizadas a diferentes trabalhadorxs 
do sexo. A escrita de cena desenvolveu-se assim, tendo resultado a criação do 
espectáculo “Camaleoa. Do Corpo ao Manifesto”. 

Camaleoa nasce da minha ambição em usar o meu trabalho artístico para 
fomentar a reflexão colectiva: qual o nosso papel e que lugar ocupamos na so-
ciedade. Na minha visão, o teatro é um elemento transformador, capaz de fazer 
pensar. A escolha do tema não surge, por isso, de forma inocente e está, tam-
bém, intimamente ligada ao meu interesse particular por minorias. A minha 
veia “activista” estende-se a várias causas, mas o longo percurso de pesquisa e 
de investigação, nomeadamente, sobre o espectro da violência conduziram-
me ao grupo dos que vivem à margem. Depois de chegar a este universo, a de-
cisão de trabalhar sobre os trabalhadorxs do sexo surgiu por inúmeros factores. 
Compreender a relação dos trabalhadorxs com a sociedade, a gestão da sua 
vida profissional e familiar, um trabalho realizado em grande escala por mu-
lheres, o próprio tabu do sexo, entre outras questões que suscitavam muitas 
reflexões. Paralelamente, aliava-se um sentimento inexplicável resultado, so-
bretudo, de alguns acontecimentos violentos contra trabalhadorxs como o 
caso da morte da Gisberta 2006, ocorrido em Portugal, que provocou choque 
e consternação, admitindo que estes trabalhadorxs não têm quaisquer direitos 
ou protecção naquela que é uma das profissões mais antigas. São muitos os 
profissionais que ocorrem em penas de lenocínio, sofrem discriminação e pre-
conceito estrutural. No entanto, face à situação legal actual, se encontram 
completamente desprotegidos. Se por um lado prestam serviços de elevada 
procura, por outro a sua existência é-lhes negada pela sociedade. São os cha-
mados trabalhadorxs invisíveis, aos quais Camaleoa pretende dar voz. 

Assim, ciente de que os trabalhadorxs do sexo não são marginais, mas 
vivem à margem e são marginalizados pela sociedade, desenvolveu-se um pro-
jecto artístico com o objectivo de abordar todo esse universo. 

*Trabalhadrxs: utilizar-se-á esta nomenclatura sempre que se utilize o plu-
ral, uma vez que, se considera que representa melhor a heterogeneidade do cole-
tivo de pessoas que trabalha na indústria do sexo. 

 
 

Crenças 
Iniciei esta investigação com o propósito de perceber de que forma, o co-

lectivo de trabalhadorxs, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, sofriam de 
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violência estrutural e eram invisibilizados pela sociedade. Como um grupo 
que sofre de marginalização, pretendia dar-lhes voz. Queria ainda conhecer 
mais sobre o trabalho sexual em si, todo o universo que o envolve e, muito em 
particular, o actual estado em Portugal. 

Apesar do tabu do sexo ser algo que me incitava a falar sobre ele, desde o 
início da investigação me questionava se as pessoas estariam nesta profissão 
por escolha própria e quais as motivações que as levavam a prosseguirem nesse 
caminho. Também eu tinha algumas ideias préconcebidas: os trabalhadorxs 
do sexo na sua maioria são forçados a trabalhar, provêm de contextos pobres, 
vivem em situações dramáticas, têm escassa formação e o trabalho sexual en-
volve sempre sexo. Ao longo da investigação fui tomando consciência de que 
estava equivocada e que, de alguma forma, tinha um olhar preconceituoso 
face a este trabalho. Naturalmente, estas crenças são fruto da minha sociali-
zação e aculturação, mas percebi que nunca tinha olhado verdadeiramente 
para esta realidade. Para além disso, como se trata de algo que a sociedade 
tanto se esforça em esconder, desconhecia quase tudo sobre esta realidade. No 
entanto, após alguns meses de pesquisa, posso afirmar que tenho mais conhe-
cimento sobre o universo do trabalho sexual, das diferentes categorias no exer-
cício da profissão, da situação actual em Portugal, das dificuldades que 
enfrentam diariamente, da legislação e do que tem vindo a ser feito para alterar 
as condições de trabalho dos trabalhadorxs do sexo que atualmente desenvol-
vem a sua actividade em Portugal. 

 
 

Objectivos deste trabalho 
 

Imagem 01 – Quadro com os objectivos 
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CAPÍTULO II – UNIVERSO DO SEXO 
Conceito de Prostituição - Evolução Histórica 

 
“A Prostituição3 é tão antiga como o mundo.”4 

 
A actividade profissional, frequentemente reduzida à prostituição, re-

monta à Grécia antiga. Vários séculos antes de cristo, ao contrário de ser vista 
como um ato imoral, era considerada uma profissão com a remuneração mais 
elevada para a mulher. 

Numa altura em que as mulheres detinham outro tipo de poder, prote-
gidas pela força das deusas, a prostituição era uma componente da vida quo-
tidiana, considerada inclusive necessária, uma vez que se tratava de uma 
actividade económica da qual advinham lucros consideráveis (Salles, 1987). 

Muitos séculos depois, com a difusão do poder da igreja e com o casa-
mento a assumir cada vez mais uma posição de relevo nas sociedades, chega-
se à predominância patriarcal. Deste modo, o destaque da mulher desaparece 
e esta é arrastada para a sombra do homem que muitas vezes se assume como 
seu proprietário. Como consequência, cria-se uma enorme divisão entre as 
mulheres legítimas e as mulheres que se prostituíam, o que provocou uma 
continua estigmatização das que se prostituíam, algo que se mantêm até aos 
dias de hoje, tornando a profissão um alvo de preconceitos sistémicos que 
marginalizam os envolvidos (Bassermann, 1968). 

 
 

Trabalhadorxs do sexo e Indústria do sexo 

Com a estruturação das sociedades, o que se entendia por prostituição 
começou a ser objecto de análise pela sociologia. No entanto, pela sua forte 
presença, o seu estudo por outras ciências tornou-se inevitável. Por este mo-
tivo, têm sido consideradas várias interpretações e conceções sobre a prosti-
tuição. As ideias são muito divergentes e de um lado há quem lute pelos 
direitos dos trabalhadorxs do sexo, e do outro quem difunda ideias abolicio-
3  Prostituição: recorrer-se-á ao termo prostituição para apresentar a evolução do trabalho sexual, 

no entanto, por ser uma designação que muitos dos trabalhadorxs entrevistados consideram de-
preciativa, e eu também, apenas será usada quando for estritamente necessária.

4  Cruz, F. I. dos S. (1984). Da Prostituição na cidade de Lisboa. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 
coleção Portugal de Perto, N.º5, p.53-69. Consultado em 20 set. 2021. Disponível em 
https://books.openedition.org/etnograficapress/4698
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nistas, uma vez que consideram o trabalho sexual, uma mercantilização in-
digna do corpo e da sexualidade da mulher, o que, por sua vez, se trata de uma 
afronta aos direitos das mulheres. 

De acordo com Lopes (2006) este discurso moralizante contra o trabalho 
sexual, é justificado com adjetivos como degradante e traumatizante para a mu-
lher, como se apenas a mulher o fizesse. Mas rapidamente se percebe que tal só 
acontece porque se pressupõe que o corpo da mulher é um “lugar” sexual, ou 
seja, entende-se que é nas experiências sexuais e nos próprios órgãos sexuais 
que reside a sua auto-estima. E embora possa ser verdade para algumas pessoas, 
não é certamente para todas. Muitas mulheres nada veem de perturbador na 
transação comercial Agustin (2005, cit. in Lopes, 2006). Na verdade, as expe-
riências corporais são muito particulares e é urgente reconhecer e respeitar. 

A visão que Lopes (2006) nos traz com o seu livro defende não só o uso 
do termo profissional do sexo, usado pela primeira vez pela ativista Carol 
Leigh5 nos anos 70, como também, nos revela que a indústria do sexo, muitas 
vezes confundida com prostituição, é um caminho escolhido por muitos e 
que para estes profissionais é fundamental desenvolverem a sua profissão sem 
discriminação. Para além disso, tenta contestar a ideia de venda do corpo 
muito recorrente no discurso feminista que coloca as mulheres como vítimas 
sem controlo da sua vida. 

A professora da Universidade do Porto, Alexandra Oliveira tem desen-
volvido uma densa e pertinente investigação sobre o trabalho sexual. A mesma 
descreve-o como uma actividade comercial de prestação de serviços, a troco 
de uma remuneração, que apenas diverge das outras actividades porque existe 
um comportamento ligado à sexualidade e erotismo, salvaguardando sempre 
que os trabalhadorxs seja maior de idade e escolham de forma livre e cons-
cientemente sem qualquer coação, exercer a prática da prostituição. 

Segundo Oliveira, a vasta oferta, pode ser praticada por diferentes inter-
venientes, em diversos contextos dependendo da cultura, poder económico, 
oferta e procura. Trata-se de uma actividade com diversas especificações como 
pornografia, shows de striptease, acompanhantes de luxo entre outras. Pode 
acontecer em diferentes locais, nomeadamente rua, apartamentos privados, 
hotéis, espaços de massagens, bares, clubes e inclusive online através de serviços 
como linhas eróticas, serviços de webcam personalizados, deixando espaço 
para outras possibilidades. Neste sentido, o trabalho sexual, ultrapassa as li-
mitações da prostituição de rua, mas prevê uma remuneração pela prestação 
5  Carol Leigh é uma artista americana, ex. trabalhadora do sexo e ativista.
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de um serviço ao cliente cujo objectivo é,“proporcionar prazer através de uma 
experiência sexual” (Pinheiro (2021): Camaleoa). 

No seio dos investigadores sobre o trabalho sexual, é consensual que exis-
tem diferenças significativas entre prostituição forçada e voluntária e que o 
trabalho sexual, tráfico e exploração sexual, apesar de questões complexas, não 
devem ser confundidas. Algo que Oliveira (2011) faz questão de reforçar cons-
tantemente no seu trabalho. 

Desde os anos 90 que a ONU e Organização Internacional do Trabalho 
utiliza a expressão trabalho/trabalhador sexual, com o objectivo de dignifica-
ção e combate ao estigma. Inclusive em 1998, a Organização Internacional do 
trabalho apelou ao reconhecimento económico do setor, com actividade de-
vidamente taxada e defesa dos direitos dos trabalhadorxs6. 

Apesar da prostituição, ser mais facilmente identificada, após vasta pes-
quisa, conclui-se que as designações, trabalhador do sexo e indústria do sexo, 
são mais abrangentes e inclusivas uma vez que, não carregam o preconceito 
de outros termos. Para além disso a sua abrangência possibilita englobar os di-
ferentes intervenientes que podem fazer parte da indústria do sexo, nomea-
damente, mulheres, homens, trans, transsexuais, travestis, queer entre outras 
designações. 

Infelizmente ainda há quem julgue que perpetuar o estigma, criminalizar 
e incapacitar quem vê no sexo uma profissão, é a melhor forma de defender 
os direitos dos trabalhadorxs do sexo e por este motivo, trabalhos como este 
projecto podem revelar-se importantes. 

 
 

Trabalho sexual considerado uma profissão 

Embora a literatura sobre activismos em defesa dos direitos dos profis-
sionais do sexo seja limitada, e por todo mundo se continue a verificar fortes 
resistências à dignificação do trabalho sexual, segundo Lopes (2006), com a 
publicação de 

 
“Sex Work (trabalho sexual) de Delacoste e Alexander (1987), o con-
ceito de trabalho sexual como um trabalho normal tem sido central no 
movimento em defesa dos direitos dos profissionais do sexo. (Lopes 
2006 p.103). 

6  Câncio, F. (2018). A guerra do trabalho sexual. Consultado em 27 set. 2021. Disponível em 
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-nov-2018/a-guerra-do-trabalho-sexual-10232020.html
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Podemos dizer que se trata de uma profissão porque as pessoas que de-
senvolvem esta actividade fazem no para obter uma remuneração para fazer 
face às suas despesas económicas. Naturalmente não se trata de uma profissão 
igual às outras, porque têm características distintas, no entanto deve ser equi-
parada relativamente aos direitos. O estigma, violência e doenças são as maio-
res dificuldades e risco que enfrentam no dia-a-dia, essencialmente porque as 
sociedades não oferecem condições para que a profissão seja exercida com a 
devida segurança. Embora o meu propósito com este projecto não fosse o de 
discutir ou levantar questões sobre a profissionalização, vantagens ou carac-
terísticas do trabalho, senti que era necessário contextualizar a situação da in-
dústria do sexo. 

Neste sentido, apresento a timeline que desenvolvi para utilização na 
folha de sala que apresenta alguns marcos históricos e conquistas que os pro-
fissionais do sexo têm alcançado pelo mundo fora. 

 
 

Imagem 02 - Timeline elaborada para a folha de sala do espectáculo com datas relevantes 
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Trabalho sexual em Portugal 

A situação que se verifica em Portugal traduz-se na total ausência de re-
gulamentação do trabalho sexual, o que se reflete na inexistência de direitos e 
deveres para as pessoas cujo meio de subsistência provém da venda de serviços 
sexuais. A legislação encontra-se num limbo que coloca os trabalhadorxs num 
lugar de desproteção que só perpétua o estigma e a violência da qual são alvo. 
Um dos exemplos flagrantes é o facto de ser permitido exercer, isto é, o traba-
lhador não é punido, no entanto os trabalhadorxs são assombrados pelo crime 
de lenocínio simples que resumidamente consiste: “Quem, profissionalmente 
ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por 
outra pessoa de prostituição é punido com pena de prisão de seis meses a cinco 
anos”. Pode ser consultado o artigo aqui7. 

Na prática, o lenocínio simples, impossibilita os trabalhadorxs de por 
exemplo, partilharem transportes, aluguer de espaços o que numa outra pro-
fissão qualquer não se verifica. E isto torna-se perigoso porque os obriga a tra-
balhar de forma clandestina. 

 
“São os sistemas legais, que ao criminalizarem o trabalho sexual, negam 
aos profissionais do sexo a proteção legal e policial, levando-os a pro-
curar formas alternativas, e não as ideais, de proteção.” (Lopes 2006, 
p.39) 

 
Vários países têm vindo a assumir uma postura de perseguição perante o 

trabalho sexual8 , no entanto têm demonstrado que este tipo de postura não 
impede o trabalho, e pelo contrário, contribui para o aumento do estigma, 

 
“Nos países onde o trabalho sexual foi criminalizado não acabou. E o 
pior é que contribuiu para o aumento da discriminação e marginaliza-
ção. Resultado, grupos mais vulneráveis, maior exploração e violência.” 
(Pinheiro (2021): Camaleoa). 

 
Por este motivo, cada vez mais estudos apontam para a descriminalização 

como o melhor cenário para a defesa dos direitos humanos de quem trabalha 
com o sexo. 
7  Crime de lenocínio simples. Consultado em 17 out. 2020. Disponível em https://dre.pt/web/guest/le-
gislacaoconsolidada/-/lc/107981223/201708230200/73474079/diploma/indice
8  Modelo de organização do trabalho sexual https://apdes.pt/wp-content/uploads/2015/12/fra-

meworks_v3.pdf
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Para defender os interesses dos trabalhadorxs do sexo, a descriminalização 
e reconhecimento como profissão, diversos grupos e coletivos foram surgindo 
por todo o país. Nomeadamente o GIITS - Grupo Interdisciplinar de Inves-
tigadores sobre Trabalho Sexual9 , O MTS - Movimento dxs Trabalhadorxs do 
sexo10 , o Porto G11 entre outras. 

 
“É urgente a criação de um modelo que vise a descriminalização e legi-
timação da profissão” (Pinheiro (2021): Camaleoa) 

 
 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA E INVESTIGAÇÃO 
Metodologia 

Esta pesquisa trata-se de investigação-criação com metodologia qualita-
tiva por estudo de caso. Desenvolveu-se a escrita de cena que culminou num 
espectáculo e reflexão analítica do processo.  

 
1 - Combater o estereótipo do trabalhador do sexo  

• Têm educação  
Dentro da minha amostra apenas um não revelou a sua escolaridade e 

uma tem apenas o 7º ano. Os restantes têm o 12ºano. Alguns casos chegaram 
a ingressar na faculdade, contudo, por diversas situações tiveram de desistir. 
Um dos elementos da amostra é licenciado. 

 
• Não tem histórias de vida cheias de problemas e transtornos  

No geral, as referências à infância e situações de vida, revelou tratar-se de 
situações normais, com perdas e dramas naturais que qualquer ser humano 
pode passar. 

 
“Não sei bem como, mas a minha mãe, costureira, com quatro filhos, 
sempre nos conseguiu transmitir que éramos os melhores do mundo. 
E olhando para trás, éramos mesmo. Ela era uma pessoa muito especial.” 
(Pinheiro (2021): Camaleoa) 

 
9  GIITS. Consultado em 20 jul. 2021. Disponível em https://www.facebook.com/groups/ -

658571561008739/
10  MTS. Consultado em 20 jul. 2021. Disponível em https://mts.parafuso.net
11  Porto G. Consultado em 20 jul. 2021. Disponível em https://www.portog.org/oquefazemos
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2 - Gostam do que fazem 

Existe a realidade dos trabalhadorxs que gostam de trabalhar com sexo, 
que são competentes, e cumprem as suas obrigações, apesar de terem de viver 
escondidos. Que procuram lutar por condições dignas e apresentam vários ar-
gumentos válidos para o facto de se manterem na indústria do sexo. 

 
“Eu decidi usar o meu corpo como uma armadura e deixar de ser uma 
vítima do sistema. Foi isso que aconteceu.” (Pinheiro (2021): Cama-
leoa) “Recordo-me perfeitamente da primeira vez que estive com um 
cliente. Curiosamente foi a primeira vez que me senti verdadeiramente 
empoderada. É incrível, não é? As pessoas não conseguem entender, 
porque não veem o meu trabalho com os mesmos olhos, mas finalmente 
estava no controlo. Eu detinha o poder. Exigia e comandava. Estava a 
ser paga para dominar e usar as minhas capacidades para proporcionar 
prazer. E não senti vergonha nenhuma. Foi maravilhoso. A minha au-
toestima mudou. (Pinheiro (2021): Camaleoa) 

 
3 - Trabalham na indústria por opção 

 
“Eu acho que o que me levou a trabalhar na indústria do sexo foi a am-
bição. Queria ganhar mais e queria ter as minhas coisas.” (Pinheiro 
(2021): Camaleoa) 

 
Alguns encontraram na profissão a confiança e motivação que precisavam 

para se sentirem completas. Outras gostam de dar prazer. Alguns dos entre-
vistados sentem que com o trabalho sexual estão a ajudar outras pessoas. Os 
argumentos são inúmeros, mas a questão financeira foi sem dúvida unanime. 

 
“A indústria do sexo e, em especial, a prostituição são muitas vezes en-
tendidas como a última alternativa para aqueles e aquelas que a prati-
cam. Isto está longe de ser verdade. É mais uma generalização infundada. 
(…) Os meios de comunicação social e o discurso das feministas aboli-
cionistas são em grande parte responsáveis por esta visão redutora, uma 
vez que procuram os setores mais vulneráveis e usam essas situações 
como argumento para condenarem a indústria” (Lopes 2006 p.29) 

 
4 - Remuneração acima da média 

 
“Foi o trabalho sexual que me permitiu alcançar a minha independência 
económica e ter uma vida.” (Pinheiro (2021): Camaleoa) 
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CAPÍTULO IV –PROCESSO CRIATIVO 
 

Imagem 03 – Imagens do espectáculo 

 

Sinopse 

Uma camaleoa muda de cor para se camuflar, mediante o ambiente onde 
se encontra ou o seu estado emocional. Mas muitas vezes esta mudança acon-
tece para defender o seu território e se tornar visível. Camaleoa surge a partir 
de testemunhos de trabalhadorxs do sexo e pretende dar voz a quem tem vi-
vido à margem. Numa viagem poética, fala-se de percursos e trajetórias intro-
duzindo o público num universo camuflado por crenças. “Mas quem é que 
definiu os parâmetros da dignidade? Eu decidi usar o meu corpo como uma 
armadura e deixar de ser uma vítima do sistema. Foi isso que aconteceu” 

 
 

Notas finais 

Sempre tive a intenção de desenvolver um projecto artístico, a partir de 
algo urgente e real, que pudesse contribuir para a reflexão, uma vez que dese-
java utilizar o meu trabalho para transformar o mundo. Após dois anos do 
início deste projecto consegui concretizar grande parte dos meus objectivos 
e por isso o balanço é muito positivo. Para além disso, foi possível encontrar 
respostas para algumas das minhas inquietações e explanar algumas das mi-
nhas convicções, nomeadamente: compreender a invisibilidade e marginali-
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zação que os trabalhadorxs do sexo são sujeitos; compreender de que forma o 
estigma e o preconceito condiciona a vida destes trabalhadorxs; pôr em pers-
petiva diferentes tipos de violência que socialmente cada um de nós acaba por 
exercer; conhecer e dar a conhecer o universo de quem vive do sexo; confron-
tar o espectador com a realidade do trabalho sexual em Portugal; dar o meu 
contributo para a sensibilização da importância da legalização do trabalho se-
xual em Portugal; utilizar o meu trabalho artístico para dar voz a pessoas que 
vivem à margem. 

Propus-me analisar a violência estrutural, e, segundo a minha amostra, 
identificou-se a existência de vários comportamentos de violência, nomeada-
mente de estigma e preconceito, face ao trabalho que desempenham. Ao 
mesmo tempo, encontrou-se uma classe profissional cada vez mais organizada, 
que luta pelos seus objectivos, com metas bem definidas, bem remunerados e 
que gostam do que fazem. 

Há um outro lado que não se investigou, mais associado ao crime, às 
doenças sexualmente transmissíveis, à degradação e pobreza extrema. No en-
tanto, e apesar de saber que este universo existe, como não tive qualquer con-
tacto com ele, não me irei pronunciar. 

A minha proposta de desenvolver uma criação artística e escrita de cena 
a partir de testemunhos de trabalhadorxs do sexo, concretizou-se e resultou 
na construção de um monólogo, Camaleoa apresentado a 19 de setembro de 
2021 no Teatro helena Sá e Costa. Um espectáculo, em tom de manifesto, que 
pretendia dar voz aos trabalhadorxs do sexo, com o qual pretendo circular e 
desta forma fazer chegar o meu trabalho a mais pessoas. 

Após a apresentação, o retorno tem sido bastante positivo e encorajador, 
de modo que, acredito que a Camaleoa vai continuar a manifestar-se e a fazer-
se ouvir. 

 
“(…) pretendo contribuir para a emancipação dessas vozes e para o reco-
nhecimento da mobilização deste grupo de pessoas” (Lopes 2006, p. 44). 
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APONTAMENTOS SOBRE O ÓCIO E O DESEJO: 
UMA PERSPECTIVA ESQUIZOANALÍTICA1 
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Resumo 
A esquizoanálise é uma forma de pensamento desenvolvida por Deleuze e Guattari. Nesta 
forma de pensamento, os autores buscam compreender como os indivíduos têm seus de-
sejos capturados e colonizados, de modo a servirem à cultura; e, por outro lado, como é 
possível ao próprio indivíduo a produção de práticas em que se possibilite o correr dos 
fluxos de seus desejos, como e por onde estes fluxos correm, quais outros fluxos são pos-
síveis e quais são barrados quando estes correm. São processos que ocorrem a partir de 
nossas práticas cotidianas. E como exemplo de tais práticas podemos citar o ócio, que, 
embora seja um elemento necessário em nossas vidas, atualmente ainda é muito perpas-
sado por preconceitos em nossas culturas, o que se expressa em frases populares como 
“mente vazia, oficina do diabo”, contribuindo para dificuldades em se viver possíveis ócios. 
Sabendo isso, o presente texto, de caráter ensaístico, tem como objetivo refletir sobre o 
ócio e o desejo à luz da esquizoanálise, com base em um ponto de vista deleuzeano. Trata-
se de uma outra perspectiva sobre os estudos do ócio. Nesse sentido, realizamos uma re-
visão narrativa com base em literaturas convocadas referentes à temática em questão: ao 
ócio, ao desejo e à esquizoanálise. Isso nos levou ao desenvolvimento de três tópicos para 
diálogos: do ócio e do desejo; do ócio entre segmentaridades e fugas; e do “ócio menor”. 
Estes tópicos nos possibilitam pensar o ócio enquanto uma performance, uma prática em 
que se podem liberar fluxos do desejo barrados em nossos corpos. De desejos capturados 
em nossas culturas. Capturados pelo capital, o qual produz outros desejos. Desejos que 
internalizamos em nossos cotidianos. Trata-se de um ócio atravessado e produzido a partir 
de linhas de segmentaridade duras e flexíveis. Um ócio atravessado e produzido a partir 
de elementos e práticas estabelecidas em nossas culturas, perpassando a história de cada 
corpo. Um ócio que também é produzido e produz linhas de fuga. Linhas que nascem, 
emergem, escapam em direção ao novo, em direção à vida. À produção de vida. Promo-
vendo desterritorializações. Trata-se de um “ócio menor”. Um ócio das minorias. Um ócio 
em que se agenciam fluxos do desejo de corpos à margem. Trata-se, portanto, de um ócio 

1  Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexuali-
dades e Lazer.

2  Doutorando em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. E-mail: franciscowbjr@gmail.com.
3  Professora do Programa Doutoral em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. E-mail: mbap-

tista@ua.pt.
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que se produz a partir de uma tensão entre desejos em cada corpo. Um campo de tensões. 
Evidenciando, desse modo, um ócio em seu aspecto político. Uma performance política. 
Uma performance que contribui para processos de produção de subjetividades. Uma per-
formance que pode contribuir para produções de cultura. 

 
Palavras-chave 
Ócio; fluxo; desejo; esquizoanálise; Deleuze e Guattari. 

 
 
 

Introdução 
A esquizoanálise é uma forma de pensamento desenvolvida por Deleuze 

e Guattari. Nesta forma de pensamento, os autores buscam pensar sobre a vida 
a partir da relação entre os fluxos do desejo e a cultura, compreendendo como 
os indivíduos têm seus desejos capturados e colonizados, de modo a servirem 
à cultura; e como é possível ao próprio indivíduo a produção de práticas em 
que se possibilite o correr dos fluxos de seus desejos, como e por onde estes 
fluxos correm, quais outros fluxos são possíveis e quais são barrados quando 
estes correm (Deleuze, 2013). Fluxos de indivíduos, de máquinas desejantes, 
máquinas que desejam, cujos fluxos de desejos organizam o seu corpo. Má-
quinas que se acoplam e desacoplam com outras máquinas, com objetos, com 
toda a possibilidade do que existe. Desejos e fluxos que se produzem e são pro-
duzidos (Deleuze & Guattari, 2010). São processos que ocorrem ao longo da 
história, desde a história da espécie. Processos que ocorrem em nossas práticas, 
em nossos cotidianos. 

E como exemplo de tais práticas podemos citar o ócio. Um elemento cen-
tral em nossas vidas. Uma prática realizada já desde a Grécia antiga – ao que 
se sabe (Amigo, 2008; Aquino & Martins, 2007). Mas que desde a revolução 
industrial vem sendo perpassada por preconceitos em nossas culturas, o que 
se expressa em frases populares como “mente vazia, oficina do diabo”, “o ócio 
é o pai de todos os vícios” (Aquino & Martins, 2007), entre outras, contri-
buindo para que haja uma desvalorização e preconceitos em relação ao ócio 
e, consequentemente, dificuldades em se viver possíveis ócios em nossos dias. 

Sabendo isso, o presente texto, de caráter ensaístico, tem como objetivo 
refletir sobre o ócio e o desejo à luz da esquizoanálise, com base em um ponto 
de vista deleuzeano. Nesse sentido, realizamos uma revisão narrativa com base 
em literaturas convocadas referentes à temática em questão: ao ócio, ao desejo 
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e à esquizoanálise. Literaturas de autores referentes ao ócio, como Aquino e 
Martins (2007), Baptista (2016) e Cuenca (2016); e obras de autores referen-
tes à esquizoanálise, como Conversações (20213), de Deleuze, O Anti-Édipo 
(2010), Mil Platôs, vols. 2., 3 e 4 (2011, 2012a, 2012b) e Kafka: Por uma Li-
teratura Menor (2017), de Deleuze e Guattari, e Diálogos (1998), de Deleuze 
e Parnet. Isso nos levou ao desenvolvimento de três tópicos para pensarmos 
sobre o ócio: do ócio e do desejo; do ócio entre segmentaridades e fugas; e do 
“ócio menor”. Trata-se, portanto, de uma outra perspectiva sobre os estudos 
do ócio. Uma perspectiva diferente dos estudos recentes sobre o tema. 

 
 

Do ócio e do desejo 
Para pensar sobre o ócio numa perspectiva esquizoanalítica é preciso, 

antes de mais, levar em consideração três importantes conceitos: a esquizoa-
nálise (sobre a qual referimos brevemente), o desejo e o corpo. 

A esquizoanálise busca compreender sobre o desejo e seus fluxos, ou seja, 
sobre aquilo que move a vida. A vida na natureza, assim como a vida de cada 
ser humano. Pois o ser humano, segundo esta forma de pensar, não é com-
preendido como espécie superior ou mesmo fora da natureza. Ao contrário: 
o ser humano é também uma espécie que compõe a natureza. Uma espécie em 
que cada indivíduo apresenta desejos, desejos seus e que, ao mesmo instante, 
são atravessados por desejos da cultura. Uma cultura que se orienta a partir 
do capitalismo. 

E esta noção de desejo sobre a qual discorrem os autores é diferente da-
quela comumente apresentada pela psicanálise ou pelo senso comum (De-
leuze, 2013; Deleuze & Guattari, 2010). De acordo com a esquizoanálise, o 
desejo não se trata de uma falta e de suas relações ao complexo de édipo e à 
castração (ao contrário do que sugere a psicanálise freudiana, por exemplo); 
mas sim a uma possibilidade de intensidade que pode levar à produção de rea-
lidade, à “produção de produções, de ações e de paixões; produções de regis-
tros, de distribuições e de marcações; produções de consumos, de volúpias, de 
angústias e de dores” (Deleuze & Guattari, 2010, p. 14). 

Segundo os autores, “há tão somente máquinas por toda parte” (Deleuze 
& Guattari, 2010, p. 11). Os corpos são máquinas. Os órgãos são máquinas. 
“O seio é uma máquina que produz leite, e a boca uma máquina acoplada a 
ela” (p. 11). E cada indivíduo é uma espécie de máquina que deseja. Uma má-
quina desejante. Se uma máquina eletrônica apresenta fios por onde se conduz 
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a eletricidade, efetuando os comandos de seus donos, o indivíduo, enquanto 
máquina desejante, apresenta fluxos que correm. Fluxos de desejos que seguem 
em uma direção ou noutra, que cortam e são entrecortados por outros fluxos 
de outros desejos. 

É a partir de nossas práticas cotidianas que os desejos correm em seus flu-
xos. Ou, utilizando de um termo dos autores: que se agenciam os desejos. Os 
desejos de cada indivíduo, assim como os desejos da cultura, pois, uma vez 
que a cultura nos atravessa e nos constitui, os desejos da cultura também nos 
atravessam, constituem nossos modos de desejar e muito do que desejamos - 
embora possamos não o perceber. Afinal, a cultura, geralmente de forma sutil, 
contribui para a produção de desejos e modos de desejar. Tanto o é que ao 
afirmar “eu desejo isso”, será realmente que este é um desejo meu? Ou um de-
sejo da cultura que se fez meu, e eu o afirmo como meu? 

Nesta relação entre desejos, entre os desejos da cultura e os desejos do indi-
víduo, é produzido um corpo. Um corpo em que se contemplam desde o aspecto 
físico a posturas, sons, tons, expressões de cada um, expressões faciais, pensa-
mentos, sentimentos, inclusive roupas. São processos a que os autores chamam 
rostificação (Deleuze & Guattari, 2012a). Sobre o corpo caiu um rosto, que o 
envolveu, que o organizou, que organizou os seus órgãos, atribuindo-lhes fun-
ções. Sobre o corpo antes da cultura, ou seja, sobre o corpo sem órgãos, o corpo 
desorganizado, caiu um rosto. Um rosto que, de algum modo, é de um indiví-
duo, mas também é de outros (Deleuze & Guattari, 2012a). Basta que observe-
mos características em comum entre pessoas de uma mesma comunidade, por 
exemplo. Em outras palavras: são processos de produção de subjetividade nestes 
indivíduos atravessados pelas culturas de seus lugares. 

Trata-se de um corpo que não cessa de ser produzido. Um corpo cons-
tantemente rostificado. Um corpo constantemente em tensões. Afinal, as ten-
sões entre o indivíduo e a cultura ocorrem a todo instante, desde o que parece 
explícito ao mais implícito. Estas tensões parecem ocorrer desde antes do seu 
nascimento à sua morte. Pois antes de nascer, o indivíduo já era um projeto. 
Um projeto orientado a partir de perspectivas de uma cultura: se será menino 
ou menina, quais cores vestir, quais papéis, práticas e gestos performar, até 
mesmo que profissão exercer. Não há indivíduo, prática ou memória pura-
mente individual, sem o atravessamento da cultura. 

É nesta relação entre tensões que se situa o ócio, pois o ócio se trata de 
uma prática individual e cultural. O ócio é produzido a partir de desejos do 
indivíduo e de desejos da cultura. Quando um começa e quando o outro ter-
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mina não se sabe. Encontram-se entrelaçados, entre fluxos que correm. Se o 
escritor está escrevendo um poema, ele utiliza da língua, ele utiliza da lingua-
gem, do alfabeto. Todo um sistema de códigos estabelecido em sua cultura e 
aprendido geração após geração. E ao mesmo instante em que os utiliza, ele 
pode produzir escritos em que cria uma espécie de nova língua, novos sentidos 
para as palavras, para as orações, tal como aponta Deleuze (2011). É o que 
fazem os poetas. 

O desejo e o ócio, assim como os desejos que se resguardam no ócio, tam-
bém não podem ser medidos. Podemos citar dois motivos: primeiro, os fluxos 
do desejo não se encontram parados, estáticos; eles correm a todo o instante 
em nossas práticas, em nossos corpos. Segundo, não há medidas para medir 
ócio ou desejo – embora até hoje se produzam instrumentos com esta finali-
dade, a exemplo de escalas psicométricas de atitude frente ao ócio, utilizadas 
por Freire e Fonte (2007), que apresentam diferentes níveis de resposta, a 
serem processadas por softwares, traduzidas a partir de desvios padrão, estru-
turas fatoriais e correlações entre escalas. Tal ideia de medição se trata de uma 
perspectiva ainda derivada do positivismo, do século XIX, e que não alcança 
o desejo. Não alcança o ócio ou o desejo. 

O ócio também resguarda uma espécie de devir. E o que é o devir, afinal? 
Como ocorre? Trata-se de outro conceito esquizoanalítico. O devir ocorre 
num encontro entre dois blocos. Trata-se daquilo que está no meio. Em que 
não se é nem um nem outro. Uma zona de indiscernibilidade. É como o en-
contro entre a abelha e a orquídea. No contato entre ambas, há uma zona em 
que uma parece estar na outra; a abelha não é somente a abelha, e a orquídea 
não é somente orquídea. Embora ambas sejam abelha e orquídea (Deleuze & 
Guattari, 2012b). 

No ócio, em seu devir, um homem canta, por exemplo. Imaginemos um 
homem a cantar. Ao cantar, ele parece não ser somente homem. Também pa-
rece não ser um pássaro. Mas algo que está entre os dois. Ou o escritor, que, 
ao contar uma história, ao escrever um personagem, não é apenas escritor. De 
algum modo ele se torna o personagem que escreve. Mas também não é apenas 
o personagem que escreve (Deleuze & Guattari, 2012b, 2017). 

E o ócio, tal como o devir, ocorre no campo da imanência. Na terra. Ou 
no aqui e agora, conforme apontam Aquino e Martins (2007) ao se referirem 
ao ócio. Não se trata de uma dimensão pensada. Podemos até tentar descrevê-
lo e produzir conceitos para isso. No entanto, a verdade é que em palavras não 
alcançamos o ócio, assim como não alcançamos o devir. Tanto um quanto o 
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outro não se alcança em palavras nem em pensamentos ou teorias. Pois pensar 
sobre ambos é perdê-los. Eles apenas seguem enquanto fluxos, que não se pau-
tam segundo uma racionalidade. Ocorrem, numa prática que nos permite a 
experiência da multiplicidade. 

Este ócio, não nos enganemos, não é puramente individual, pois, mais 
uma vez: o que podemos afirmar puramente individual? O que não resguarda 
um rosto? O rosto contorna o corpo. Desse modo, diferente do que afirma 
Cuenca (2016), não podemos pensar em um ócio autotélico, um ócio com 
um fim em si mesmo. É possível afirmarmos que o ócio pode, em certo ponto, 
ter um fim em si mesmo; porém, ele também tem um fim externo. Ele per-
petua alguma prática cultural, embora reproduzindo-a e modificando-a. O 
ócio é autotélico e heterotélico (Barbosa Jr & Baptista, 2022). 

O ócio, nesta perspectiva, não se trata de uma prática cuja ênfase se dá 
em relação a um desfrute – outra dimensão defendida por Cuenca (2016). 
Mas algo que está além. O ócio resguarda um desfrute. E resguarda uma re-
petição de uma prática cultural e seu rosto. Uma repetição da cultura. Uma 
repetição que não se dá pela pura repetição e seu desfrute. Mas uma repetição 
que, ao repetir-se, produz uma diferença (Deleuze, 2018). Algo escapa. Algo 
novo escapa. Ainda que um traço. E quando isso ocorre, o indivíduo já não é 
o mesmo. Algo mudou. 

Ao se escapar, podemos afirmar que ocorre um processo de desterritoria-
lização. Outro conceito deleuzeano, segundo o qual o indivíduo deixa um ter-
ritório (Deleuze & Guattari, 2012a). Aqui fazemos menção a um território 
subjetivo. Ele deixa uma referência que outrora tomava para afirmar sobre si. 
Referência já construída, oferecida pela cultura (Guattari & Rolnik, 1998). 
E o indivíduo parte em busca de outros territórios, de novas referências. Uma 
desterritorialização pode ocorrer de forma sutil, sublime: uma ideia muda; 
uma percepção muda. Às vezes, nem se percebe. O poema que, ao ser escrito 
ou lido, contribui para alguma nova percepção por parte do indivíduo. 

Trata-se de territorializar-se em um novo território, de produzir uma di-
ferença que contribui para a produção de cultura, ao mesmo instante em que 
são produzidas novas possibilidades neste indivíduo. Uma produção que não 
é somente do indivíduo nem somente da cultura. Mas produzida e carregada 
a partir das tensões entre fluxos de desejos de ambos neste corpo. Uma pro-
dução em que alguns fluxos barrados neste indivíduo agora são liberados. E 
outros, que eram liberados, agora são barrados. 
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Tais fluxos liberados a partir do ócio podem questionar o rosto. E o ócio, 
ao mesmo instante em que questiona o rosto, também permite a sua reafirma-
ção. O ócio carrega o rosto e deste não se separa. Eis um paradoxo relativo ao 
ócio. Algo semelhante ao que Deleuze e Guattari (2012b) afirmam em relação 
ao devir. 

 
 

Do ócio entre segmentaridades e fugas 
Ainda segundo a esquizoanálise, a espécie, os grupos, os indivíduos e suas 

práticas são atravessados e produzidos a partir de linhas: linhas de segmenta-
ridade dura, linhas de segmentaridade flexível e linhas de fuga (Deleuze & 
Parnet, 1998).  As primeiras referem-se às convenções ao longo do corpo so-
cial. Trata-se de seguir o que é apresentado pela cultura e seus discursos. A 
ordem “natural” da vida. A ordem “natural” das coisas a partir de um caráter 
macro, a partir da nossa passagem pelas instituições, a que Deleuze e Guattari 
(2012a) chamam “máquinas abstratas”. Entre algumas destas convenções estão 
as definições de: mulher e homem; o jovem e o velho; ou o que seria o suposto 
curso de uma vida, como nascer, ir à escola, ir à faculdade, ter um emprego, 
casar, reproduzir-se, envelhecer, morrer. Esta linha, portanto, resguarda o rosto 
e o capitalismo que o atravessa. Ela tem como finalidade a reprodução dos de-
sejos do rosto e seus fluxos. Afinal, cada uma destas linhas carrega fluxos. 

Quanto ao ócio, este é perpassado e produzido a partir desta linha, em-
bora não se restrinja a esta – pois ele é atravessado por todas as linhas. O ócio 
nasce a partir do estabelecido em nossas culturas. O ócio nasce a partir do que 
está codificado. De fluxos que se encontram barrados. É o caso do alfabeto. 
O alfabeto, a leitura e a escrita são construções culturais. E num ócio em que 
se escreve um poema, utiliza-se destas construções. 

Já a segunda linha, a linha de segmentaridade flexível, relaciona-se a um 
âmbito micro, à historia de cada indivíduo. E embora seja a história de cada 
indivíduo, é, de algum modo, a história de todos. Isso porque as linhas de seg-
mentaridade flexível são atravessadas pelas linhas de segmentaridade dura, 
pelas convenções. São atravessadas pelo rosto. Trata-se de um âmbito micro 
atravessado por um macro. Uma espécie de molécula em meio a uma grande 
mola. “(…) Toda uma vida molecular (…)” (Deleuze & Guattari, 2012a, p. 
74). E “(…) as duas linhas não param de interferir, de reagir uma sobre a outra, 
e de introduzir cada uma na outra uma corrente de maleabilidade ou mesmo 
um ponto de rigidez” (Deleuze & Guattari, 2012a, p. 75). 
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Mais uma vez, em se tratando do ócio, ele não pode ser pensando se não 
na história de cada um em sua relação com a cultura. Não existe um ócio que 
seja a própria linha das convenções. Mas também não existe um indivíduo 
sem a sua história. Os escritores, por exemplo, são filhos de um tempo, mas 
não são todos iguais nem escrevem da mesma forma. Cada um é um. Embora 
possam apresentar algumas características semelhantes. 

E dos encontros entre estas duas linhas pode nascer uma terceira: a linha 
de fuga. Uma linha que escapa, que foge em busca da vida. Uma linha que 
segue em busca da criação. É o que os artistas fazem, por exemplo. Uma linha 
que “não se trata de cada um fugir ‘pessoalmente’, mas de fazer fugir, como 
quando se arrebenta um cano ou um abcesso. Fazer passar fluxos sob os códi-
gos sociais que os querem canalizar, barrar” (Deleuze, 2013, p. 30). 

Esta linha, embora escape, é atravessada pelas outras duas: as linhas de 
segmentaridade dura e as de segmentaridade flexível. Trata-se de uma linha 
em que se libera um novo fluxo. Um fluxo de outros desejos, desejos deste 
corpo que outrora estavam barrados por fluxos de desejos do rosto, em suas 
linhas de segmentaridade dura e flexível. Ao mesmo instante, a linha de fuga, 
esta nova linha, também carrega o rosto, seus desejos e seus fluxos. E será no-
vamente rostificada. 

Portanto, o ócio é também perpassado e produzido a partir da linha de 
fuga. O ócio busca a produção da vida, carregando um novo fluxo. Um fluxo 
que se libera a partir de desejos e fluxos barrados no indivíduo. O ócio carrega 
estes fluxos. Ele carrega todos estes e outros, os fluxos das outras linhas, que o 
atravessam. O ócio foge, nasce, escapa ao instituído, embora nasça daquilo 
que é instituído e, novamente, seja atravessado pelo instituído, capturado.  

O ócio, tal como a linha de fuga, também promove desterritorializações, 
pois parte em busca do desconhecido. A busca por outros territórios, por 
novos acoplamentos, liberando potências sufocadas pelo rosto. Uma máquina 
desejante desafiando o rosto, ao mesmo instante em que o carrega. Uma ma-
quina desejante caminhando para desfazer o rosto. Embora desfazê-lo seja im-
possível (Deleuze & Guattari, 2012a). Uma máquina que cria. Escapa. E 
repete suas práticas. Reproduz e produz cultura. É o caso do surgimento da 
escrita, da transmissão da cultura a partir desta, da criação de um poema em 
que se produzem novos sentidos às palavas. Um poema que virá a ser estudado 
em livros de escolas, fazendo parte do conhecimento de um lugar. E assim 
atravessando corpos de estudantes, de gerações. São linhas se atravessando e 
se produzindo. 
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Do “ócio menor” 

A partir dos fluxos dos desejos agenciados nas linhas de fuga, o ócio pos-
sibilita o contar de uma história. Uma história destes fluxos outrora barrados. 
História que nasce nas margens daquele que ocia. Tomando do que Deleuze 
e Guattari (2017) afirmam sobre o escritor4,  podemos mencionar que aquele 
que ocia o faz a partir de suas margens e se torna um estrangeiro de si. Em 
margens que são suas, mas também de outros. Afinal, ele é atravessado por li-
nhas de segmentaridade dura. 

Estas histórias produzidas nas margens daquele que ocia não são as his-
tórias oficiais, pois as histórias oficiais não nascem do ócio. Elas são ensinadas 
a partir do rosto na escola, na família, na igreja. A partir de nossos processos 
de rostificação. Estas histórias oficiais são histórias das massas. Contadas às 
massas e reproduzidas. Histórias macro. Já as histórias produzidas nas margens 
são histórias micro, micro histórias, histórias “menores”. Histórias a partir de 
um “ócio menor”. 

É nesse sentido que se pode dizer que o ócio menor se configura enquanto 
uma espécie de máquina. Uma máquina de guerra, como afirmam Deleuze e 
Guattari (2012a). Uma máquina em que se destrói e se cria. É o caso do que 
ocorre na arte. O que ocorre na criação poética, por exemplo. Para se produzir 
um poema é preciso desafiar, questionar regras e até mesmo destruir sentidos 
e correlações entre termos expressos pela gramática, termos ensinados na es-
cola. E dessa desarticulação pode-se produzir uma nova possibilidade. Destruir 
e criar. 

O ócio menor agencia histórias das minorias. Histórias que estavam es-
condidas, sufocadas. Histórias cujos fluxos estavam barrados por fluxos das 
histórias maiores, estes territórios e os desejos de seu rosto. Trata-se de liberar 
fluxos contidos de uma história não-contada no dia a dia. Um não-dito. O 
não-contado conforme afere Baptista (2016) ao falar sobre o ócio débil. Um 
ócio sutil, presente nas sutilezas de nossas práticas cotidianas. Trata-se do não-
contado que questiona o rosto e seus desejos. E suas ordens. Suas palavras de 
ordem. Aquelas que visam à obediência (Deleuze & Guattari, 2011). Ordens 
que carregam o colonialismo, a subserviência, o fascismo, o bolsonarismo, no 
caso brasileiro. 
4  De acordo com os autores, o escritor escreve a partir de suas margens. E, ao escrever, torna-se es-

trangeiro de si.
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E nesta liberação, não somente este ócio possibilita que corram os fluxos 
destes desejos do indivíduo como também evidencia tensões entre os desejos 
do individuo e do rosto, pois as histórias agenciadas a partir do ócio menor 
contam, de modo mais sutil ou não, sobre como estes fluxos operam, sobre 
como estes fluxos são contidos, como são barrados e como o rosto e seus fluxos 
correm, como e por onde correm, como ocorrem processos de rostificação. 

Trata-se de um ócio que agencia fluxos de desejos, evidenciando histórias 
de uma tensão entre desejos. Entre os desejos do rosto, em que se alimenta o 
micro fascista que existe em nós, estes desejos que resguardam o colonialismo 
e o bolsonarismo, por exemplo; e os desejos do que se esconde, os fluxos bar-
rados do corpo sem órgãos – como se fosse uma espécie de pássaro preso na 
gaiola. Um pássaro que quer voar. 

Por isso e por mais o ócio deve ser evitado. E evitar o ócio é um desejo do 
rosto. Desejo do capitalismo, junto ao colonialismo, ao fascismo, ao bolsona-
rismo. Fluxos que barram outros que precisam correr em nós. “O ócio deve 
ser evitado” – é o que aprendemos. É o que nos é ensinado: “mente vazia, ofi-
cina do diabo”. Pois o ócio agencia fluxos de desejos, como nas histórias me-
nores, estas que nascem enquanto linhas de fuga e contribuem para a produção 
de outras linhas de fuga. Este ócio contribui para o destino do homem: des-
fazer o rosto. Embora este não se desfaça (Deleuze & Guattari, 2012a). 

 
 

Considerações 
O presente texto teve como objetivo refletir sobre o ócio e o desejo à luz 

da esquizoanálise, com base em um ponto de vista deleuzeano. Neste sentido, 
partimos de uma revisão narrativa com base em literaturas sobre a temática, 
possibilitando-nos uma nova perspectiva sobre os estudos do ócio, em que in-
terpretamos o ócio em sua relação com o desejo e seus fluxos. Fluxos que cor-
rem, se cruzam, barram uns e outros fluxos. Fluxos que se encontram e se 
produzem entre o corpo sem órgãos e o rosto. 

Trata-se de um ócio travessado por linhas e no qual se produzem linhas. 
Além disso, em cada história, em cada indivíduo, este ócio pode reproduzir o 
rosto, a cultura, ao mesmo instante em que pode escapar e questioná-lo. E por 
questionar a cultura, a exemplo do ócio menor e suas histórias menores, prática 
que nasce a partir das margens de cada indivíduo, este ócio pode questionar o 
fascismo, o micro fascismo, ao mesmo instante em que, de algum modo, o car-
rega. Um ócio que se torna uma espécie de micro resistência a discursos hege-
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mônicos, tais como os discursos fascistas, que contribuem para alimentar o 
capitalismo. Isso contribui para que o ócio seja mal visto em nossas culturas 
capitalistas. Um ócio a ser evitado. Sendo então ameaçado. 

Nesta perspectiva sobre o ócio, ressalta-se um olhar político, pois se evi-
denciam tensões entre desejos e fluxos relacionados à cultura e ao indivíduo, 
entre ditos e não-ditos nas suas práticas cotidianas. Tensões relativas ao que 
seriam processos de produção de subjetividade, ou seja, como um corpo pode 
ser produzido e como este corpo pode contribuir ou não para a manutenção 
de processos de uma cultura, assim como produzir novos processos. Trata-se, 
portanto, de um ócio enquanto uma prática política que carrega possibilidades 
de intervenção na cultura e a partir desta. 
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PORNOTOPIA EM QUADRINHOS: A FICÇÃO 
TEATRALIZADA DA SEXUALIDADE EM MAGDA, 
DEUS AOS DOMINGOS E GAROTA SILAT1 

Edmilson Miranda Jr2 
 
 
 

Resumo 
Este trabalho emprega o conceito de pornotopia de Paul B. Preciado e a abordagem crítica 
de Theresa Tensuan sobre as histórias em quadrinhos para analisar a representação das 
personagens Magda, Deus aos domingos e Garota Silat, criadas pelo quadrinista Rafael 
Campos Rocha. A investigação também emprega a perspectiva de Marlucy Paraíso, para 
assumir os quadrinhos nos quais as três personagens são protagonistas como textos cul-
turais voltados para o lazer e entretenimento. Com base na metodologia de análise de 
conteúdo descrita por Bardin, pretende-se demonstrar pornotopias como modelos de 
masculinidade inventados para produção e consumo de prazer afirmando-se em histórias 
em quadrinhos simultaneamente reprodutoras e críticas dessa mesma masculinidade. Isto 
é, o modo como as personagens têm seu corpo feminino representado reproduzem a ficção 
teatralizada da sexualidade sobre a qual fala Preciado e, ao mesmo tempo, desafiam essa 
mesma ficção ao apresentar discursos que flertam com a proposta decolonial, questiona-
dora de estruturas simbólicas hegemônicas patriarcais. Nesse sentido, as personagens con-
firmam a leitura de Tensuan sobre os quadrinhos, oferecendo uma visão das práticas 
performáticas, rituais familiares e convenções culturais que delineiam diferenças indivi-
duais e coletivas no contexto nas quais se inserem, o contexto de um Brasil permeado por 
complexas disputas sobre o conceito de gênero culturalmente construído. 
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Intenções 
Rafael Campos Rocha é quadrinista, roteirista, escritor e artista plástico. 

Sua produção como quadrinista obteve destaque com a personagem “Deus”, 
essa gostosa, que começou nas páginas da Ilustríssima, suplemento cultural do 
jornal Folha de São Paulo, e foi publicada em 2012, pelo selo Quadrinhos e Cia 
da editora Companhia das Letras. Desde então, a personagem foi novamente 
publicada na edição Deus aos domingos (Rocha, 2018), pela editora Veneta. 
Proponho a análise da personagem Deus na obra Deus aos domingos (Rocha, 
2018), reunida com outras duas publicações do mesmo autor, nas quais as pro-
tagonistas também são mulheres não-brancas: Garota Silat (Rocha, 2022), pu-
blicada inicialmente em perfil de Instagram do autor e Magda (Rocha, 2016), 
publicada pelo selo Quadrinhos e Cia da editora Companhia das Letras. 

Deus aos domingos (Rocha, 2018) apresenta a criadora do universo, onis-
ciente, onipotente e onipresente, mulher negra de pele escura, fã de futebol, e 
sexualmente desinibida. Em Magda (Rocha, 2016), lê-se uma aventura que mis-
tura ficção científica e terror, protagonizada por uma mulher negra de pele clara, 
natural da Paraíba – estado do nordeste brasileiro –, e dotada de poderes obtidos 
pela fusão com uma alienígena em forma de barata gigante. Garota Silat (Rocha, 
2022) é uma mulher trans, indonésia, exímia lutadora de artes marciais e inserida 
em tramas de conteúdo pornográfico. Este texto foca em como as três obras 
abordam questões identitárias – especificamente questões feministas e ligadas 
ao racismo e xenofobia –, apoiado na ideia de que quadrinhos podem reproduzir 
estruturas simbólicas orientadoras de determinadas subjetividades, ao mesmo 
tempo em que desafiam o leitor a questionar essas estruturas (Tensuan, 2020). 

Portanto, para compreender transformações culturais marcadas nas His-
tórias em Quadrinhos, utilizo a abordagem de Tensuan (2020), que relaciona 
formulações estéticas de subjetividade e práticas de transformação social nos 
quadrinhos. Soma-se a perspectiva Afrofuturista – assumida aqui como filtro 
analítico – para discutir como as obras apresentam diferenças culturais e ques-
tões relativas a gênero, raça e sexualidade, expressas na representação imagética 
das protagonistas. 

 
 

Quadrinhos registram diferença 
Tensuan (2020) investiga de que forma os quadrinhos registram a dife-

rença em suas produções, “em particular como os corpos representados nos 
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quadrinhos manifestam hierarquias de diferença” (Tensuan, 2020, p. 140). 
Nesse sentido, as três personagens analisadas e a trama na qual estão inseridas 
manifestam a lógica patriarcal sobre o corpo feminino, ao mesmo tempo em 
que desafiam tal lógica, colocando mulheres não-brancas numa posição de 
poder frente às demais personagens na trama. Na perspectiva Afrofuturista, 
as obras registram diferenças quando propõe alternativas às relações de poder 
instituídas para mulheres na cultura hegemônica. Especificamente: para uma 
mulher Negra, como acontece com a personagem Deus; para uma mulher 
nordestina, como acontece com Magda; e para uma mulher transgênero in-
donésia, como é o caso da personagem Kali em Garota Silat. 

Por Afrofuturismo me refiro à expressões estéticas marcadas por uma con-
tundente crítica sobre a questão racial, cujo termo é cunhado nos Estados Uni-
dos (Dery, 1994) e se espalha como uma cultura de resistência em diferentes 
países. Trata-se de um “movimento estético global que abrange arte, cinema, 
literatura, música e estudos acadêmicos” (Yaszek, 2013, p. 1). Entende-se o 
Afrofuturismo como “uma ficção especulativa ou ficção científica escrita por 
autores afrodiaspóricos e africanos” (Yaszek, 2013, p. 1) que dramatizaram a 
questão racial, inventando um futuro brilhante para pessoas de cor vivendo 
um mundo tecnocultural. 

Para orientar os elementos que estruturam a análise das obras busco obter 
pela descrição do conteúdo “indicadores (quantitativos ou não) que permitam 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção” 
das mensagens (Bardin, 2011, p. 48). Ou seja, a análise de conteúdo, conduz 
essa investigação no sentido de explorar “outras realidades por meio das men-
sagens” (Bardin, 2011, p. 50). Para tanto, a análise descreve detalhes específi-
cos contidos nas obras buscando responder as seguintes questões: Até que 
ponto ideias que reforçam a ficção teatralizada da sexualidade, ou imagens 
produzidas por essas ideias – que reproduzem essa ficção enviesada e carregada 
do imaginário machista patriarcal – podem servir para produzir uma crítica 
sobre essas mesmas imagens? Seria possível perceber essas imagens pornográ-
ficas – a partir do modo como são apresentadas, de maneira quase que carica-
tural –, como uma crítica aos tropos patriarcais que reproduzem? 

Ao analisar o contexto construído para as narrativas das três personagens: 
Magda, Deus e Kali, é possível perceber que estão envolvidas por um conteúdo 
que flerta com a caricatura, por exagerar a erotização da figura feminina. Ao 
mesmo tempo em que também se aproxima da proposta decolonial, criticando 
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símbolos do capitalismo ocidental impressos no “imaginário do mundo colo-
nial/moderno”3 (Mignolo, 2012, p. 3). 

Em Magda (Rocha, 2016), o papel ocupado pela protagonista – cujo 
nome dá título a obra – alinha-se ao Afrofuturismo por se tratar de uma mu-
lher negra em um futuro distópico, posição que apresenta camadas mais pro-
fundas no contexto cultural brasileiro. Isso porque, Magda é uma imigrante 
nordestina, vinda de fora do eixo Rio-São Paulo, instituído no imaginário bra-
sileiro como eixo concentrador de poder político e econômico no país. 

 
 

Figura 1 – Magda 

 
Outro aspecto afrofuturista é o ambiente criado para a narrativa: um fu-

turo no qual as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo são assoladas por uma 
infecção que torna as pessoas semelhantes a zumbis. Nesse futuro, Rocha ima-
gina consequências da desigualdade brasileira contemporânea. Vemos aí como 
a obra questiona representações de poder instituídas ao propor imaginá-las 
em um ambiente alternativo. Como explica Tensuan, os quadrinhos são ca-
pazes de renegociar dicotomias produzidas no imaginário hegemônico: 
3  No original: the imaginary of the modern/colonial world. (Mignolo, 2012, p. 3)
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dicotomias criadas entre alto e baixo, notícias e entretenimento, o eu e 
os outros como um meio de traçar circulações de poder e reverberações 
de violência e de reformular a compreensão do leitor de como certas 
narrativas e visões ganham capital cultural enquanto outras são lançadas 
à margem. (Tensuan, 2020, p. 141) 

 
A narrativa de uma derrocada do centro econômico brasileiro apresenta 

uma alternativa ao projeto instituído pelo “sistema mundo europeu / 
euro�norte�americano moderno / capitalista colonial / patriarcal” (Grosfo-
guel, 2009, p. 1), e o faz quando imagina um desvio no sentido esperado para 
o estado da concentração de recursos historicamente construída no Brasil. 
Esse tipo de desvio orienta a perspectiva decolonial. 

O pensamento decolonial surge como reflexões propostas por autores 
sensíveis às realidades latino-americanas, e emergindo do conjunto de produ-
ções dentro do campo dos Estudos Culturais e Pós-Coloniais. A decoloniza-
ção é um diagnóstico e um prognóstico afastado e não reivindicado pelo 
mainstream do pós-colonialismo, envolvendo diversas dimensões relacionadas 
com a colonialidade do ser, saber e poder. Para explorar essas dimensões, po-
demos traçar um caminho que parte dos Estudos Culturais passa pelo Grupo 
Sul-asiático de Estudos Subalternos e alcança o Grupo Latino-americano de 
Estudos Subalternos.4 Entre o grupo asiático e o latino-americano situa-se a 
crítica pós-colonial, que “caracteriza o sistema capitalista enquanto sistema 
cultural” (Grosfoguel, 2009, p. 60). A partir dessa crítica se estabelecem as 
questões discutidas pelos Grupos de Estudos Subalternos que nutrem o pen-
samento decolonial. O ponto de debate que desemboca na perspectiva deco-
lonial é o privilégio do “cânone epistémico ocidental por parte da escola 
subalterna sul-asiática” (Grosfoguel, 2009, p. 43). É Mignolo (2012) quem 
utiliza o conceito de diferença colonial para expor esse processo. Segundo des-
creve, a diferença colonial teve início quando “missionários espanhóis julga-
ram e classificaram a inteligência e a civilização humanas” (Mignolo, 2012, p. 
3), que “foi um momento inicial na configuração da diferença colonial e na 
construção do imaginário atlântico; que se tornará o imaginário do mundo 
colonial/moderno” (Mignolo, 2012, p. 3) É inclusive nessa diferença que se 
instala a imposição de uma estrutura racial de dominação, o que Aníbal Qui-
4  Com base na organização feita por Ramón Grosfoguel (2009), segundo ele “Salvo raras excepções, 

a maioria dos teóricos pós-coloniais vem do campo das humanidades, de áreas como a literatura, a 
retórica e os estudos culturais. Apenas uma pequena parte dos académicos do campo da pós-colo-
nialidade vem das ciências sociais, nomeadamente da antropologia.” (Grosfoguel, 2009, p. 59)
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jano chamou de colonialidade do poder: a “imposição da idéia de raça como 
instrumento de dominação” (Quijano, 2005, p. 136). 

Em Deus aos domingos (Rocha, 2018), a personagem é onipresente, oni-
potente e onisciente, pois é a criadora do universo. Sua proposta narrativa de-
safia diretamente o imaginário cristão ocidental ao apresentar uma oposição 
à imagem de Deus como um homem branco. Isso porque, a ideia de Deus re-
presentado como uma mulher negra enfrenta a “colonialidade do poder” 
(Quijano, 2005, p. 136) no sentido de expor a lógica hegemônica como um 
imaginário construído e passível de ser reimaginado. Assim, se para a lógica 
colonial a ideia de raça subjuga determinados grupos, colocar uma represen-
tante desse grupo como a imagem do Deus cristão subverte essa lógica, apon-
tando suas contradições. 

 
 

Figura 2 – Capa de Deus aos Domingos (Rocha, 2018) 

 
Noutro momento da narrativa, elementos afrofuturistas se destacam. 

Deus está em um futuro no qual o eurocentrismo deu lugar a um mundo no 
qual a Europa não representa um centro econômico e cultural. Vemos a pro-
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tagonista discutir com sua namorada sobre os suíços, que nessa realidade são 
“os únicos humanos que ainda trabalham como seguranças! Dizem que 
podem até mesmo usar de violência” (Rocha, 2018, p. 28). Apresenta-se o que 
parece ser preconceito contra pessoas brancas – uma irônica inversão da “co-
lonialidade do poder” (Quijano, 2005, p. 136), e a conversa segue para expli-
car que naquele futuro o capitalismo foi substituído por outro sistema, 
demonstrando um mundo que passou por mudanças culturais profundas. 
Nessa página lemos: 

 
(...) esse símbolo que eles têm na testa... / É um euro... a última moeda 
europeia antes da “crise final do capitalismo”. / Todo suíço, quando nasce, 
recebe essa tatuagem, uma recordação de seu grande passado, quando 
eram chamados “os guardiões do capitalismo”. (Rocha, 2018, p. 28). 
 

 

Figura 3 – Deus aparece em um futuro sem eurocentrismo 
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Nas páginas da edição, vê-se outros momentos da existência infinita de 
Deus, nos quais é possível identificar o discurso decolonial. O texto inverte 
lógicas atualmente hegemônicas, como a ideia de mulheres negras submissas, 
e imagina possibilidades de futuro em que grupos hoje marginalizados assu-
mem a posição dominante. Apresenta-se uma disputa de poder travada no 
campo do imaginário. 

Em Magda (Rocha, 2016), o discurso decolonial também se apresenta. 
As escolhas narrativas para a composição do argumento da obra contribuem 
para observar um discurso que procura combater o “sistema mundo” (Gros-
foguel, (2009, p. 1) propondo uma crítica ao preconceito contra nordestinos 
por parte de uma elite econômica sudestina. Preconceito conectado ao ra-
cismo instituído na sociedade brasileira contemporânea. 

Segundo Lélia Gonzalez, convivemos com o resultado de um sofisticado 
procedimento de negação do racismo na sociedade brasileira, algo que atende 
de maneira “disfarçada” (Gonzalez, 1988, p. 72) ao projeto de “branquea-
mento” do país, “o racismo latino-americano, suficientemente aprimorado 
para manter negros e índio na condição de segmentos subordinados no inte-
rior das classes mais exploradas” (Gonzalez, 1988, p. 73). Gonzalez (1988) 
concorda com as revisões críticas pós-coloniais e decoloniais ao questionar 
relações de poder que permanecem atuando ainda em sintonia com a lógica 
colonial e revelando a presença de grupos que, embora sejam oficialmente li-
vres, permanecem “subalternos” no discurso; “definidos como uma diferença 
da elite.” (Spivak, 2010, p. 60). Em Magda (Rocha, 2016) esse conflito está 
no discurso da protagonista: 

 
(...) vocês não conseguiram me esmagar antes, quando cheguei da Pa-
raíba. Não conseguiram quando tinham o diploma comprado pelo 
papai e as roupas compradas pelo diploma. E não vão conseguir agora, 
que não passam de carne. Carne branca, mole e mimada do Sudeste, é 
o que vocês são. (Rocha, 2016, p. 84) 
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Figura 4 – Nordeste resiste 

 
Magda desafia a concentração de recursos no sudeste do Brasil, vocife-

rando emocionada a sua indignação, no clímax da aventura. Essa fala também 
desafia a predominância de protagonistas brancos nas histórias em quadri-
nhos. Nesse sentido, o texto reivindica a voz para um grupo subalternizado 
no Brasil: os nordestinos. Esse grupo, não por acaso, é de maioria negra e car-
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rega consigo aspectos das epistemologias difundidas pela diáspora africana no 
país (Gonzalez, 1988). 

No entanto, ao mesmo tempo em que discute o preconceito contra nor-
destinos no Brasil, a iconografia escolhida para Magda ecoa vozes patriarcais, 
quando coloca a protagonista em posições gráficas que reproduzem o discurso 
da ficção teatralizada da sexualidade discutida por Preciado (2020). As poses 
da protagonista ecoam o imaginário construído nos EUA pela Playboy, o qual 
apela “diretamente ao desejo sexual dos leitores” (Preciado, 2020, p. 27). Trata-
se de um imaginário produzido em um contexto histórico específico, que se 
estabelece como a pornotopia Playboy dos anos 1950 e condiciona “a atual 
proliferação de outras pornotopias multimídia que se afirmam como as futuras 
formas de comércio sexual.” (Preciado, 2020, pp. 218–219) 

 
 

Figura 5 – Ficção teatralizada da sexualidade 
 

O conceito de Pornotopia (Preciado, 2020) diz respeito à construção de 
um modelo de masculinidade. Trata-se da fabricação de “uma masculinidade 
mítica capaz de suportar a crise da heterossexualidade no século XX e de fazer 
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frente às ameaças da liberação feminina e da utopia transgênero” (Preciado, 
2020, p. 217). Para elaborar o que seria a pornotopia, Preciado recorre ao con-
ceito de heterotopia de Foucault: “contraespaços provisórios, onde as regras 
morais são suspendidas e onde vigora outra temporalidade” (Facioli, 2011, p. 
218), por exemplo os bordéis, nos quais a moralidade dá lugar à outros costu-
mes, instituídos especificamente para aquele ambiente. Assim, a pornotopia 
estabelece relações singulares entre um espaço, a sexualidade, o prazer e a tec-
nologia, implicando numa alteração de convenções sexuais e de gênero, o que, 
por sua vez, produz subjetividades sexuais derivadas dessa alteração. 

Portanto, o que vemos como uma escolha de representação na imagem de 
Magda, também está presente nas representações de Deus e Kali, a Garota Silat, 
demonstrando a presença da pornotopia, recorrente no trabalho do criador das 
personagens. Se em Magda, esse aspecto da ficção teatralizada da sexualidade se 
mostra nas poses e destaques escolhidos para a personagem, essa sexualidade é 
mais direta nas histórias de Deus, e assumidamente pornográfica em Garota Silat. 

 
 

Figura 6 – Exposição da sexualidade da personagem Deus 
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Figura 7 – Garota Silat é assumidamente uma história pornográfica. Disponível em 
https://www.instagram.com/p/CdbhY8lOmjA/ Acesso em 12 de outubro de 2022 

 
Em Garota Silat (Rocha, 2022), temos a história de um “ser encantado 

com características femininas e masculinas.”5 O autor mistura elementos da 
cultural indonésia, com clichês de histórias de espionagem e fantasia, para ela-
borar as aventuras de uma mulher transgênero. Rocha escolhe apresentar suas 
histórias em pequenos contos pornográficos, focados na virilidade de Kali, 
nome da personagem que inicialmente era apresentada somente com o pseu-
dônimo genérico que intitula sua série. No entanto, o caráter simplista dessa 
premissa se articula com a postura crítica do texto. Isso porque, referências ao 
pensamento decolonial ficam evidentes nos temas e personagens que com-
põem a narrativa. Como por exemplo, na imagem que parodia o quadro de 
Delacroix, A liberdade guiando o povo, de 1830. Destaca-se a frase que preen-
che a bandeira erguida pela protagonista: “A revolução será latina, africana, 
asiática & Travesti!”. 

 

5  Segundo descreve o autor em postagem de seu perfil no Instagram. Disponível em 
https://www.instagram.com/p/CerOTWSOB-v/ Acesso em 12 de outubro de 2022.
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Figura 8 - A revolução será latina, africana, asiática & Travesti! Disponível em https://www.ins-
tagram.com/p/CdlNPidupdF/ Acesso em 12 de outubro de 2022 

 
Portanto, percebo uma disparidade no discurso apresentado em Garota 

Silat (Rocha, 2022), e que se estende também para o texto de Deus aos do-
mingos (Rocha, 2018) e Magda (Rocha, 2016). A disparidade se revela 
quando as personagens, ao mesmo tempo em que reproduzem pornotopias, 
são colocadas no centro da narrativa, apresentadas como poderosas e dotadas 
de uma força de vontade e resistência sobre-humanas. Kali é uma excepcional 
artista marcial, o poder de Magda vem de sua fusão com uma máquina aliení-
gena autoconsciente semelhante a uma barata, e Deus é capaz de criar univer-
sos inteiros. Apresenta-se uma subversão da representação de mulheres na 
ficção contemporânea, evidente quando comparada à representação da mulher 
negra. Como explica bell hooks:  

 
Representações de corpos de mulheres negras na cultura popular con-
temporânea raramente criticam ou subvertem imagens da sexualidade 
da mulher negra que eram parte do aparato cultural racista do século 
XIX e que ainda moldam as percepções hoje (...) o corpo da mulher 
negra é forçado a servir como “um ícone para a sexualidade negra em 
geral” (hooks, 2019, p. 128, grifos da autora) 
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Nas três narrativas, o poder pertence à mulheres não-brancas, subvertendo 
as relações opressoras que se constituem no “mundo colonial/moderno”6 (Mig-
nolo, 2012, p. 3). Subversão que acontece a partir da extrapolação de costumes 
e relações normalizadas. A crítica decolonial surge, portanto, na caricatura. 

O exagero caricatural pode ser exemplificado pelos vilões de Garota Silat 
(Rocha, 2022), são eles: uma organização chamada de OTAN, clara referência 
à Aliança Atlântica criada contra a união soviética no início da guerra fria; 
Biden, referência direta ao atual presidente norte-americano; e Daniel Créu, 
paródia de Daniel Craig, ator que interpreta James Bond, símbolo de mascu-
linidade no cinema dos anos 1980 e 1990. 

 
 

Figura 9 – Paródia de James Bond. Disponível em https://www.instagram.com/p/CfrPswClP-
2/ Acesso em 12 de outubro de 2022 

 
No último arco narrativo publicado no Instagram, a paródia de James 

Bond é representada como uma personagem submissa e dominada pela pro-
tagonista Garota Silat. Nesse sentido, a caricatura proposta nessa escolha de 
abordagem para as personagens parece argumentar contra o status quo, inver-
tendo o sentido de narrativas orientadas por tropos narrativos patriarcais, isto 
é, colocando um símbolo de masculinidade no lugar de submissão em relação 
a protagonista. Esse episódio mostra que a missão de Silat seria seduzir o más-
culo espião, ou seja, apesar de seu evidente poder físico de artista marcial, a 
protagonista usa uma dança sensual para atingir seu objetivo. 
6  No original: modern/colonial world. (Mignolo, 2012, p. 3)
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Figura 10 – Dança sensual. Disponível em https://www.instagram.com/p/Ce6QbHquJQp/ 
Acesso em 12 de outubro de 2022 

 
Assim, cabe notar que Garota Silat repete a dinâmica apresentada em Deus 

aos domingos e Magda, isso porque, diferente dos episódios nos quais Kali per-
forma como uma heroína de ação – cuja força e habilidade são maiores do que 
a de seus oponentes –, nesse episódio, seu poder é limitado à sua sexualidade. 
Demonstra-se, portanto, a dicotomia entre os aspectos críticos expostos nas 
narrativas e a reafirmação de um sexualidade feminina estereotipada, princi-
palmente quando se refere a figura da mulher negra, “representada pela icono-
grafia machista e racista como mais livre e liberada” (hooks, 2019, p. 134). 
Nesse sentido, as histórias em quadrinhos de Rocha articulam representações 
de poder. Isso porque, “renegociam as dicotomias (...) como um meio de refor-
mular a compreensão do leitor” (Tensuan, 2020, p. 141). Isto é, as histórias os-
cilam entre a crítica decolonial e o exagero na reprodução de conceitos 
patriarcais, utilizando essa reprodução como uma caricatura que expõe esses 
conceitos e questiona sua validade. 

 
 

Lazer e diferença 
A cultura exerce um peso epistemológico que orienta a organização das 

atividades de lazer, atuando inclusive nas linguagens e posturas usadas por ins-
tituições, grupos e indivíduos que promovam as práticas de lazer ou que as 
pratique (Paraíso, 2010). Desse modo, abordar uma atividade de lazer como 
texto cultural pode ajudar a compreender os efeitos que determinadas práticas 
de lazer têm sobre os corpos de indivíduos submetidos às suas expressões. 
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Magda (Rocha, 2016), joga com os efeitos das práticas de lazer em sua 
narrativa quando propõe um diálogo de resistência com mulheres nordestinas, 
sensíveis a sua leitura de forma diferente da que seriam leitores homens, prin-
cipalmente se originais de outras regiões do Brasil. 

 
É imediato. Eu vejo tudo. A vida desse edifício e a vida do meu raptor. E 
do ninho. E da máquina. Sua enorme vida, de uma só vez. Não como 
contamos nossas vidas uma para a outra. Uma lenta conversa, cheia de 
recato e respeito. Não é uma conversa. É um estupro. Como quando os 
homens falam. Nenhuma modéstia, nenhum interesse no ouvinte. É um 
estupro, mas vou resistir. Como resisti à universidade, à escola e ao tra-
balho. Vou resistir. E depois vou matar todos vocês. (Rocha, 2016, p. 97) 
 

 

Figura 11– Magda resiste 
 

O autor compartilha sua percepção sobre uma intimidade que desco-
nhece. Lemos a história de dentro da cabeça de Magda, portanto, enxergamos 
o universo que nos é apresentado sob o que, segundo o autor, seria o olhar de 
uma mulher nordestina negra. Para tanto, Rocha toca na questão das agressões 
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feitas às mulheres nordestinas e de como, para essas mulheres, existir significa 
resistir constantemente, desde à infância até a vida adulta. Como essa abor-
dagem, podemos observar um exemplo de história em quadrinhos que extra-
pola para revelar códigos visuais partilhados. Isso porque, segundo Tensuan, 
pelo excesso na exposição de convenções culturais, “os quadrinhos podem 
mostrar como os tropos narrativos e os códigos visuais tanto montam um 
mundo reconhecível quanto desafiam suposições sobre o mundo além do qua-
dro cômico” (Tensuan, 2020, p. 141). Ou seja, os quadrinhos não apenas ex-
põem convenções culturais, mas também desafiam essas convenções, como se 
vê quando a obra aborda a questão do racismo: 

 
Sua certidão de nascimento de João Pessoa, eu sei! Uma deliciosa ironia 
histórica, não acha? Lembra do Alessandro? Aquele biólogo racista que 
queria testar seu DNA porque não acreditava que um nordestino pu-
desse ter o “gene da ciência”? Voilá! Aqui o Alessandro! Contaminado 
e servindo de cobaia para que analisemos o seu DNA, sangue e tudo o 
mais que o corpo dele aguentar nos fornecer! / Tenho que admitir. Tem 
um gostinho bom, sim. (Rocha, 2016, p. 74) 
 

 

Figura 12 – racismo estrutural 
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Portanto, embora os quadrinhos atuem dentro de um processo de reafir-
mação daquilo que Audre Lorde definiu como “norma mítica (...) geralmente 
definida como branca, magra, masculina, jovem, heterossexual, cristã [sic], e 
financeiramente segura” (Lorde, 1984, p. 116), existem quadrinhos que se si-
tuam fora dessa norma. Ou, como explica Tensuan: “os quadrinhos, através 
das justaposições embutidas em sua própria forma, podem transmitir as com-
plexidades e congruências inesperadas reveladas por uma política localizada 
de diferença” (Tensuan, 2020, p. 146). 

Assim, guiado pela perspectiva afrofuturista, alinho Magda (Rocha, 
2016), Deus aos domingos (Rocha, 2018) e Garota Silat (Rocha, 2022) ao 
olhar de Marlucy Paraíso (2015): como textos culturais que contribuem para 
pensar formas curriculares voltadas para lazer e entretenimento. Textos que, 
ao invés de aprisionarem, reativam forças, no sentido do compromisso com 
as relações étnico-raciais e as demais questões identitárias que constituem “a 
problemática da diferença” (Paraíso, 2015, p. 50), na qual estamos inseridos. 
Para tanto, parto da compreensão de que o texto cultural é uma prática de sig-
nificação produtiva diretamente envolvida com as relações de poder, que gera 
condutas e orienta processos de subjetivação (Paraíso, 2010), pensamento as-
sumido aqui como em sintonia com a abordagem de Tensuan (2020) a res-
peito das Histórias em Quadrinhos. Isto é, os quadrinhos carregam o potencial 
para uma política da diferença, “eles desafiam o leitor a ver o mundo de forma 
diferente em um sentido melhor” (Tensuan, 2020, p. 148). 

Magda (Rocha, 2016), e também Deus aos domingos (Rocha, 2018) e Ga-
rota Silat (Rocha, 2022), atuam em ambas as frentes: tanto ecoando os proto-
colos que estruturam a vida da classe média moderna, quanto desafiando-os. 
Isso porque tratam-se de obras que também estão inseridas no mesmo espaço 
heteronormativo que outras Histórias em Quadrinhos “mostrando assim como 
as práticas de representação surgem e contribuem para as estruturas ideológicas, 
bem como para as tradições estéticas” (Tensuan, 2020, p. 144). São, portanto, 
exemplos válidos de quadrinhos que contribui para “dar forma e consistência 
às subjetividades emergentes” (Tensuan, 2020, p. 148) e, a partir delas, propor 
alternativas para o futuro dos que expressam essas subjetividades. 
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CUIDAR DO CABELO ENQUANTO ESTÉTICA DA 
EXISTÊNCIA EM MULHERES NEGRAS1 
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Você ri do meu cabelo 
Você ri da minha pele 
A verdade é que você 

Tem sangue crioulo 
Tem cabelo duro 

Sarará crioulo 
(Sandra de Sá) 

 
 
 

Resumo 
Entende-se que o cuidado com o cabelo vai além do âmbito individual e superficial, po-
dendo vir a configurar práticas políticas de cuidado de si entendidas como resistência às 
estruturas de poder. Essa ideia se articula com o conceito de lazer como um tempo no 
qual se vivenciam valores que contribuem para mudanças morais e culturais. O presente 
trabalho objetiva analisar o cuidado com o próprio cabelo como prática de cuidado de si 
de estudantes mulheres africanas migrantes vivendo no Brasil, a partir da noção de estética 
da existência e das reflexões dos feminismos negro e decolonial. As participantes dessa 
investigação qualitativa são mulheres de origem africana vinculadas à UNILAB. Propõe-
se uma relação entre lazer e práticas de liberdade. A sexualidade também se destaca na re-
lação que o texto propõe entre sujeito do desejo e cuidado de si estabelecida por Michel 
Foucault, portanto, as principais teorias articuladas para esta investigação são a noção de 
cuidado de si foucaultiana, a ideia de lazer de Marcelino, as reflexões a respeito da autoes-
tima da mulher negra de bell hooks, os estudos sobre consciência racial de Grada Kilomba 
e a pesquisa acerca do cuidado com o cabelo negro de Nilma Lino Gomes. Ilustrou-se 
com falas de uma estudante guineense de 27 anos que indicou o cuidado com o próprio 
cabelo como uma prática de cuidado de si, afirmação que desafia a noção de que o cabelo 

1  Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexuali-
dades e Lazer, em novembro de 2022, na Universidade de Aveiro.

2  Doutoranda em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro e Psicóloga na UNILAB. E-mail: 
renatacba@ua.pt.

3  Professora do Programa Doutoral em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. E-mail: mbap-
tista@ua.pt.
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negro é cabelo ruim, símbolo de primitividade e não-civilização, uma concepção racista 
a ser superada, como explica Grada Kilomba. A investigação trata do cuidado de si, pen-
sado por Foucault, levado para o contexto cotidiano de uma prática de lazer, alcançando 
a materialidade da vivência de uma mulher negra, dialogando com a ideia de celebrar os 
corpos negros sobre a qual discute bell hooks. O trabalho reforça a valorização de uma 
estética negra e pode contribuir com políticas afirmativas antirracistas voltadas para o pú-
blico estudantil migrante. 
 
Palavras-chave 
Cuidado de si; UNILAB; cabelo; mulheres negras; estética da existência 

 
 
 

Introdução 
Inserido numa pesquisa de doutoramento no campo dos Estudos Cultu-

rais, que versa sobre o contexto de estudantes mulheres africanas migrantes, 
o presente texto tem por objetivo pensar práticas de cuidado de si que possam 
ser entendidas como resistência às estruturas de poder.  

Este trabalho pretende articular a ideia de cuidado de si enquanto aspecto 
vinculado à sexualidade, como afirma Michel Foucault, relacionando esta ideia 
com a materialidade do contexto de mulheres negras, trazendo à discussão o 
pensamento de autoras dos feminismos negro e decolonial, como bell hooks 
(2005), Grada Kilomba (2019) e Nilma Lino Gomes (2003a, 2003b, 2005, 
2008), junto de falas de uma estudante africana migrante acerca do cuidado 
com o próprio cabelo. Sendo assim, o cuidado com o cabelo é analisado de 
forma contextualizada, inserida no âmbito das relações raciais de mulheres 
africanas em diáspora, relações que são tensas, conflituosas e complexas 
(Gomes, 2008), demonstrando que o cuidado de si vai além do âmbito indi-
vidual e superficial. 

Essa ideia se articula com o conceito de lazer de Marcellino (2002), que 
o entende como um tempo no qual se vivenciam valores que contribuem para 
mudanças morais e culturais. Nesse caso, tais práticas colaboram para a afir-
mação de uma estética negra, transformando o histórico de opressão, domi-
nação e estereótipos raciais relacionado ao sujeito negro. 

Acerca da categoria “sujeito negro”, Grada Kilomba (2019) afirma se re-
ferir a uma classificação colonial que proclama uma hierarquia. Ideia que se 
complementa com os escritos de Nilma Gomes, ao dizer que “ser negro no 
mundo está relacionado com uma dimensão estética, com um corpo, com uma 
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aparência que pode ou não resgatar de forma positiva as nossas referências an-
cestrais africanas recriadas no Brasil.” (Gomes, 2003a, p. 12) 

A pergunta que guia este texto é: como o cuidado com o próprio cabelo 
de mulheres negras se relaciona com uma estética da existência? Fomos buscar 
em Michel Foucault (1984, 2004, 2005, 2006) o cuidado de si pensado de 
forma política, circunstanciado na coletividade e, nesse sentido, trazemos a 
noção de estética da existência. 

A estudante entrevistada para este trabalho vivencia o racismo após a mi-
gração para o Brasil, que se dá com a finalidade de cursar o ensino superior na 
UNILAB4/Ceará. Em suas falas, é recorrente o discurso de que, no país de 
origem, ela não precisava lidar com os conflitos e tensões raciais, mas no Brasil 
foi onde se reconheceu como mulher negra e passou a se ver envolvida no 
complexo contexto cultural da sociedade brasileira – cujo histórico envolve a 
miscigenação e o mito da igualdade racial. 

Esse trabalho se soma à prática de uma das autoras, enquanto servidora 
técnica do campo da saúde, na universidade em que a entrevistada estuda. Essa 
dupla posição, de pesquisadora e de servidora que pesquisa a realidade da ins-
tituição na qual trabalha, impulsiona a reflexão sobre as políticas estudantis 
voltadas ao público estrangeiro, nomeadamente, de origem africana da UNI-
LAB. Isso porque permite uma observação atenta aos detalhes do cotidiano 
no atendimento às demandas das estudantes. 

 
 

Metodologia 

Esta pesquisa de cunho qualitativo utiliza como metodologia entrevistas 
semiestruturadas (Batista et al., 2017) a estudantes e a servidores da UNILAB, 
além de grupos focais em associação à técnica do photovoice (Wang et al., 
1998) que estão acontecendo em modo remoto5. Para o presente trabalho, foi 
realizado recorte a partir de entrevista a uma discente – também participante 
de um grupo focal – cujas falas se mostraram relevantes diante da temática. 
A estudante tem 27 anos, nasceu em Guiné Bissau, está no Brasil desde o início 
4  Universidade da Integração da Lusofonia Afro-brasileira possui campi em dois estados brasileiros 

(Ceará e Bahia). Universidade pública federal, criada em 2010, baseia-se na cooperação entre o 
Brasil e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Ver mais em: 
www.unilab.edu.br

5  A análise de conteúdo será utilizada para tratar os dados colhidos neste trabalho.
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de 2018 e afirmou se reconhecer como mulher negra somente após migrar 
para o Brasil para cursar o ensino superior. 

As entrevistas interessaram-se em escutar sobre o cuidado de si de maneira 
geral, enfocando o contexto vivenciado pelas estudantes. O cuidado com o 
cabelo, especificamente, foi algo que emergiu das falas da discente, mencio-
nado a partir do relato das práticas cotidianas de ocupação consigo mesma. 

 
 

Cuidado de si, estética da existência e práticas de liberdade 
Nos volumes 2 e 3 de História da Sexualidade (Foucault, 1984, 2005) e 

nos cursos do Collège de France (2006), Foucault se ocupou com questões 
sobre ética, estética da existência, verdade e sujeito da ação. O autor estava, 
nessa altura, interessado em refletir sobre qual seria a melhor maneira de con-
duzir a vida, para tanto, propõe a vida como uma obra de arte, uma estética 
da existência. Destas reflexões, emerge a noção de cuidado de si. 

Explorar a genealogia do sujeito do desejo, essa era a proposta ao fazer 
uma viagem investigativa da História da Sexualidade. O autor foi perguntar 
aos filósofos antigos como e porquê a atividade sexual passou a ser problema-
tizada no campo moral, buscando a história do sujeito desejante em meio à 
organização das sociedades ocidentais. Seu interesse pela antiguidade grega 
consistia em analisar modos de viver afastados da normalização da sociedade 
moderna. O intuito era olhar para a história da sexualidade enquanto uma ex-
periência, ou seja, uma correlação, numa cultura, entre saberes, normas e for-
mas de subjetividades (Foucault, 1984). 

O autor focou-se nas problematizações em que a atividade sexual e os pra-
zeres eram centrais, bem como nas práticas e na formação de subjetividades 
que advinham de tais problematizações, encontrando nas sociedades greco-
romanas uma forma de viver estilizada, enquanto uma estética da existência. 
Havia uma relação com a verdade que se impunha na constituição de si 
mesmo, por meio de exercícios e tecnologias de si, permeados por uma ética 
interessada em construir a vida como uma obra de arte. 

Foucault apoia-se nos antigos para falar de um modo de viver anterior 
aos códigos institucionais restritivos, que sugere um sujeito ético-político que 
se esquiva do poder e que se volta para si mesmo para estar conectado com o 
que se passa ao seu redor, presente no momento vivido e consciente de suas 
potencialidades, capaz de agir sobre as contingências de vida e responder às 
intempéries. A arte de viver seria, então, aquela que não é marcada pela re-
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pressão moral de regras e ordenações. O autor afirma que havia uma relação 
com a verdade que implicava na reformulação de normas e técnicas de acordo 
com si mesmo, fundamentada na autorresponsabilização em compor uma vida 
bela, ou seja, com um estilo próprio (Foucault, 2004). 

Nesse pensamento, o autor considera que é através das práticas de si que 
os indivíduos se tornam sujeitos e as artes de viver são tecnologias de si que 
implicam em artifícios “refletidos, elaborados, sistematizados, que são ensina-
dos aos indivíduos de modo que eles possam, pela gestão da própria vida, pelo 
controle e transformação de si por si, alcançar determinado modo de ser.” 
(Foucault, 2016, p. 34). Assim, das artes de viver emergem as práticas de cui-
dado de si. 

Cuidado de si seria, nessa perspectiva, uma forma de conhecer a si e às 
normas, e, com isso, escapar destas normas, aproximando-se de práticas de li-
berdade. Tais práticas de liberdade são as que possibilitam momentos de fuga 
frente ao poder, adentrando o âmbito do prazer. 

Ainda a respeito da liberdade, é importante expor que o autor afirma que 
esta não é dada de forma natural ao ser humano, mas é possível identificar prá-
ticas de cuidado de si capazes de limitar o poder de ações externas. Tais práticas 
configuram exercícios de liberdade, modos de se governar e de resistir ao go-
verno dos outros e ao controle dos corpos (Foucault, 2006). São essas práticas 
de liberdade que identifico no relato da estudante guineense sobre o cuidado 
com o cabelo. 

 
 

Cuidado com o cabelo: a afirmação da estética negra, consciência 
racial e política 

Neste trabalho, corpo e cabelo são analisados pela ótica da cultura. A pes-
quisadora brasileira Nilma Gomes (2003b) reforça que o corpo e o cabelo negros 
precisam ser pensados no conjunto das relações raciais que historicamente se 
construíram no Brasil, sendo este o contexto sócio-histórico e cultural de onde 
emergem as representações negativas e as subversões sobre o corpo negro. O ca-
belo, em especial, é considerado um símbolo étnico identitário (Gomes, 2003b). 

Concordamos com Gomes (2003b) quando diz que a dimensão estética 
negra é inseparável da dimensão política, uma vez que se construiu como uma 
representação de inferioridade, demarcado pelo padrão ideal de beleza que é 
branco, levando em conta o racismo historicamente instituído no Brasil. Nessa 
mesma perspectiva, fala a entrevistada F. quando diz que “Percebo que o cabelo 
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carrega várias coisas como o corpo preto”6. Para perceber melhor “essas coisas” 
que carrega o cabelo negro, escuto o que dizem as autoras dos feminismos 
negro e decolonial. 

Alinhada a esta ótica, bell hooks (2005) articula estética, gênero e raça 
ao falar de como ela e as mulheres negras estadunidenses vivenciavam o pro-
cesso de alisamento do cabelo enquanto um ritual de passagem da infância 
para o início de uma vida adulta. O alisamento demarcava o ingresso no ser 
mulher, era o símbolo da construção de uma subjetividade generificada cons-
truída com base na internalização do racismo. A autora percebe que:  

 
Dentro do patriarcado capitalista – o contexto social e político em que 
surge o costume entre os negros de alisarmos os nossos cabelos –, essa pos-
tura representa uma imitação da aparência do grupo branco dominante 
e, com frequência, indica um racismo interiorizado, um ódio a si mesmo 
que pode ser somado a uma baixa autoestima (hooks, 2005, p. 2) 

 
Deste processo, percebe-se que ao mesmo tempo que se exalta a ideia de 

uma estética dominante – a que carrega traços de pessoas brancas – reforça-
se a ideia de que a aparência de pessoas negras é algo inferior, resultando em 
inseguranças, rejeição de si e autoestima prejudicada. Na fala da estudante en-
trevistada, ela diz: “os corpos pretos e pretas sempre foram consideradas feias ou 
feios, principalmente o cabelo crespo.” (F., 27 anos). Vale ressaltar que as preo-
cupações com a estética ocorriam e ainda ocorrem especialmente com as mu-
lheres, pois a pressão estética que recai sobre elas é infinitamente maior do 
que sobre os homens. 

O alisamento também se relaciona com a repressão sexual, como afirma 
bell hooks (2005). Alisar, controlar, domar o cabelo está, segundo a estudiosa, 
intimamente relacionado ao controle moral dos corpos, lógica que considera 
o cabelo negro natural como desordenado e, portanto, inaceitável, indesejável. 
Sendo que a relação que se estabelece com o próprio cabelo reflete os senti-
mentos gerais que se tem com o próprio corpo (bell hooks, 2005). 

Grada Kilomba (2019) resgata os aspectos históricos que estiveram en-
volvidos com o alisamento do cabelo negro, que passou a ser a representação 
das tentativas de controle e apagamento dos “sinais repulsivos” da negritude: 

 
6  Fala concedida em entrevista realizada no dia 25 de abril de 2022 via Google Meet.
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Mais do que a cor de pele, o cabelo tornou-se a mais poderosa marca de 
servidão durante o período de escravização. Uma vez escravizadas/os, a 
cor da pele de africanas/os passou a ser tolerada pelos senhores brancos, 
mas o cabelo não, que acabou se tornando um símbolo de “primitivi-
dade”, desordem, inferioridade e não-civilização. O cabelo africano foi 
então classificado como “cabelo ruim” (Kilomba, 2019, pp. 126–127). 

 
Nesse contexto, segundo Kilomba, o cabelo tornou-se um ícone da luta 

e afirmação da identidade negra. Confrontar a imposição do alisamento e as 
marcas da branquitude passaram a significar consciência política em meio ao 
emaranhado das negociações da política de identidade e do racismo. 

Durante a entrevista, a estudante contou que chegou ao Brasil com o ca-
belo alisado e afirmou que:  

 
Lá em Guiné, não é que eu não cuidava do meu cabelo, mas não era desse 
jeito. E, chegando aqui no Brasil, perceber que o meu cabelo não é só um 
simples cabelo, é uma história, então é um processo aprender a amar o ca-
belo. (F., 27 anos). 

 
Essa fala liga-se diretamente ao que diz bell hooks sobre a importância 

que se dá culturalmente ao tempo dedicado ao cuidado de si de mulheres ne-
gras: 

 
talvez o fato de gastar tempo com nós mesmas cuidando de nossos cor-
pos é também um reflexo de uma sensação de que não é importante ou 
de que nós não merecemos tal cuidado. Nesse grupo e em outros, as mu-
lheres negras falavam de ter sido criadas em famílias que ridicularizavam 
ou consideravam desperdício gastar muito tempo com a aparência (bell 
hooks, 2005, p.7). 

 
No depoimento de F., ela conta sobre cuidar de si dedicando, atualmente, 

até duas horas por semana a tratar do cabelo: 
 

Quando eu lavo meu cabelo, eu sempre coloco uma música, às vezes eu fico 
lavando e dançando e cantando porque eu aprendi a tratar o meu cabelo 
com carinho. Eu aprendi, porque eu não tratava antes. Eu comecei a fazer 
isso aqui no Brasil (F., 27 anos). 
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O ato de escolha das mulheres por usar o cabelo crespo natural ou pen-
teados africanos, bem como de destinar um tempo a cuidar dos próprios ca-
belos, criando intimidade consigo, denota valorização de si e da estética negra, 
a exemplo da estudante guineense entrevistada e “[...] pode, assim, ser visto 
como uma declaração política de consciência racial através do qual ela redefine 
padrões dominantes de beleza. [...] sinais de independência e descolonização 
em relação às normas brancas” (Kilomba, 2019, p. 127). Denota uma postura 
autônoma, de apropriação das verdades acerca de regras e prescrições refletidas 
no cuidado de si, se aproximando do pensamento do filósofo francês (Fou-
cault, 2004). Da fala da estudante acima, também é perceptível o prazer en-
volvido. Portanto, cuidar do próprio cabelo é, para ela, um exercício de si 
prazeroso que adveio com a migração. 

As práticas de cuidado com o próprio cabelo fazem parte de um processo 
de consciência racial (Kilomba, 2019) assemelhando-se às práticas de liber-
dade (Foucault, 2004) em uma cultura de dominação e antiintimidade (hooks, 
2005). Tais práticas são alcançadas através de tensionamentos e lutas, imersas 
em uma ideologia que aliena, desmerece, menospreza, humilha e mutila cor-
pos de mulheres e homens negros (hooks, 2005). 

A história de F. mostra que as práticas de cuidado com o próprio cabelo, 
e a proximidade que criou consigo nesse exercício de si, podem se colocar 
frente à opressão racial e reafirmar a estética negra. Isso porque, na medida 
em que ela desenvolve conhecimentos e percepções sobre os elementos envol-
vidos nas questões raciais, deixa de se submeter ao alisamento e se percebe 
como mulher livre para ser quem deseja ser. Como diz bell hooks: “Cele-
brando os nossos corpos, participamos de uma luta libertadora que libera a 
mente e o coração” (hooks, 2005, p. 8). 

 
 

Reflexões finais 
A manipulação do corpo e do cabelo revela tensões, conflitos e conscien-

tizações em torno das questões de poder nas dinâmicas das hierarquias raciais. 
Cabelo é aqui entendido como um símbolo identitário que representa as lutas 
étnicas políticas. Nesse sentido, a prática de cuidado com o próprio cabelo, 
que emergiu nessa pesquisa, pode ser entendida como um cuidado-lazer-
tempo-para-si de celebração de corpos negros, uma prática de liberdade capaz 
de desafiar o racismo e desmantelar as formas de atuar da supremacia da esté-
tica branca. 
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Identifica-se, dentre estudantes africanas no Brasil, uma postura autô-
noma, de apropriação das verdades acerca de regras e prescrições refletidas no 
cuidado de si, se aproximando do que escreveu Foucault. Apresentando cons-
cientização racial, as estudantes empreendem um cuidado político que se dá 
no cotidiano individual e tem raízes na coletividade crítica de mulheres negras 
e, assim, encontram formas de exaltar seus corpos e cabelos negros no contexto 
da migração. 

Refletir sobre a estética negra auxilia a repensar aspectos da cultura brasi-
leira que foram forjados no processo de colonização a partir de uma ideia de ra-
cismo e que são as origens dos estigmas sobre o corpo e o cabelo da mulher negra. 

O trabalho reforça a valorização de uma estética negra e pode contribuir 
com políticas afirmativas antirracistas voltadas para o público estudantil mi-
grante da UNILAB. 

Nesse sentido, deixamos dois questionamentos sobre a relação entre meca-
nismos de poder e o cuidado de si: 1. que outras estruturas da colonialidade 
podem ser reveladas na observação da prática do cuidado de si de mulheres afri-
canas migrantes? 2. Que epistemologias, fora do cânone acadêmico, estariam 
articuladas com a estética da existência e com os outros conceitos foucaultianos 
aqui trabalhados? Essas questões serão as quais pretendemos desenvolver no se-
guimento da investigação da qual emerge o recorte aqui exposto. 
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DESFORMATANDO COLONIALIDADES NOS 
CORPOS FEMININOS: DIÁLOGOS COM A DANÇA 
E A CAPOEIRA1 
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Resumo 
Partindo de movimentos de ancas, pernas e pés, que travam um diálogo com as heranças 
filosóficas africanas, elementos que representam nossas formas de relacionamento com o 
mundo e que são interditados culturalmente e socialmente, vistos como vulgares e ina-
propriados, apontamos caminhos antirracistas e decoloniais. O presente texto apresenta 
algumas bases para o trabalho desenvolvido no  Núcleo de Pesquisa em Filosofias do 
Corpo4 que se constitui como um espaço de experimentação dos corpos em movimento 
através da dança afro e da capoeira, compreendidas como gatilhos para a discussão dan-
çada e encapoeirada sobre os usos e abusos de nossos corpos, para além desse debate/vi-
vência, avançamos nas possibilidades de compreensão da dimensão do mover enquanto 
propiciador de prazer e expressão e disruptor de condicionamentos pelo viés do corpo 
como brinquedo e brincadeira. A capoeira, a dança afro referenciada assim como outras 
expressões corporais de matriz africana trazem em seu corpus epistemológico o corpo 
como agenda política, dessa forma, desformatar as interdições e os silenciamentos dos 
movimentos em nós é dar enfrentamento às colonialidades. Mover-se é um ato político, 
afrocentrar seu movimento e reconectar com gestos primeiros é caminhar em direção a 
construção de subjetividades plurais, assim como são plurais nossas origens africanas. As 
formatações provocadas pelas interdições dos movimentos são violências diárias que se 
somam e são atravessadas por questões de gênero, raça e classe, e isso marca nossos corpos 
silenciosamente e continuamente ao longo da vida. 
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Corpo; filosofias; capoeira; dança afro. 
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Diálogos com valores civilizatórios africanos 
A compreensão metodológica que fundamenta a capoeira como raiz pe-

dagógica da própria capoeira — “dizer que a capoeira é nossa raiz pedagógica 
implica tomá-la como fonte primordial de saber.”5 E está baseada em dois mo-
vimentos da roda de capoeira: (1) na ginga, que é a linguagem e é o diálogo, 
é a digital que individualiza, é feminina, mas é também o corpo todo, “a ginga 
não é meramente uma coreografia, mas o próprio substantivo que possibilita 
a tessitura dos repertórios comunicativos na diáspora, a ginga é linguagem e 
não diz meramente sobre as formas, mas sobre as existências em si” (Oliveira, 
Rufino & Peçanha, 2018, p. 7); (2) e na “volta do mundo”, que simboliza a 
mudança estratégica e a possibilidade de renovação, a volta do mundo que a 
capoeira deu e ainda vai dar sem parar, representa o movimento de decoloni-
zação de nosso pensamento e precisa ser catalizador da desformatação dos nos-
sos corpos. 

Passamos aqui a chamada para o passo a dois6 por meio da reflexão sobre 
essa potência que é a capoeira como expressão cultural de matriz africana, 
capaz de servir de base para (re)construção de identidades masculinas e femi-
ninas submetidas a ambientes de extrema violência, e com base na compreen-
são filosófica da capoeira. 

“Capoeira é tudo que a boca come”: Mestre Pastinha já nos indicava cami-
nhos filosóficos para a compreensão da capoeira. Por mais que os mestres fos-
sem impulsionados à burocratização na busca de acesso e possibilidades de 
permanência nos territórios, “este mundo permanece encantado, guardando 
conexões e segredos sutis que, embora desafiam o senso comum do materia-
lismo científico hegemônico, guardam estreitas relações com outras formas 
de descrição da realidade” (Magalhães, 2020, p. 6). 

As pesquisas elaboradas a partir do Núcleo de Pesquisas em Filosofias do 
Corpo sugerem que, por intermédio dos movimentos da dança afro e da ca-
poeira, entendemos a expressão e comunicabilidade de nossas presenças; isso 
5   In: https://capoeiraibce.com/ . Acesso em: 10 out. 2022.
6  “Durante o jogo podem ocorrer as chamadas, movimentos que servem para testar o parceiro com 

quem está jogando. Quando se faz uma chamada o parceiro deve ter o máximo de cuidado, pois 
a chamada é uma armadilha onde se visa surpreender o parceiro. Os Mestres mais experientes 
fazem chamados como forma de distrair o companheiro e atingi-lo de surpresa. Há vários tipos 
de chamada: de frente, de costas, sapinho e outras. Se o parceiro não quiser responder a chamada 
ele deve ir até o pé do berimbau e chamar o seu camarada para uma nova saída”. In: https://ca-
poeiraexports.blogspot.com/2011/01/capoeira-angola-e-mestre-pastinha.html. Acesso em:  10 
out. 2022.
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que torna possível que enfrentemos nossas vulnerabilidades de existir e rees-
crevemos nossas histórias, reconstruindo identidades mediante a reelaboração 
das subjetividades. 

Cabe esclarecer que, o que tomamos aqui como dança afro abarca um es-
paço de investigação de princípios que permeiam diferentes manifestações 
dançadas afro referenciadas que fazem parte do repertório compartilhado nos 
encontros. Digo isso pois, o que denominamos de dança afro ou dança negra, 
pode designar um enorme leque de expressões e fazeres no âmbito da dança7. 
O que nos interessa é dialogar com a enorme diversidade de proposições dan-
çadas que tenham como fundamento a escuta de elementos ancestrais per-
petuados, reinvestidos, inventados, a partir da presença negra em nossas terras. 

Acreditamos que nossa formação corporal é impregnada, desde muito 
cedo, por valores que ditam o que e como podemos nos mover, bem como, 
quais corpos podem transitar e existir em diferentes espaços. Essa política de 
exclusão e formatação corporal se incrusta em nossa carne/pensamento, di-
minuindo nossa potência de corpo existência. É necessário pensarmos a partir 
dos corpos das mulheres, que são os corpos mais visados para o exercício do 
controle realizado pelas colonialidades. “Quando uma mulher negra se mo-
vimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela” (Davis, 2017). 

Na proposta desenvolvida no Núcleo tomamos o mover em afro perspec-
tiva buscando relações mais fluidas e generosas do corpo expresso pelas incon-
táveis possibilidades de suas partes, pela indissociabilidade entre o dentro e 
fora ativando a participação dos órgãos, fluidos, músculos, ossos, pele, pensa-
mentos, memórias e espiritualidade como matérias não hierarquizadas. No 
corpo tudo fala, o silêncio grita a imobilidade cria tramas invisíveis, mas, ex-
tremamente intensas.  
7  As danças negras agrupam-se uma grande diversidade de manifestações populares ou tradicionais 

que tiveram sua origem na presença negra no Brasil e nos entrecruzamentos desta com culturas 
europeias e indígenas como: Coco, Caboclinho, Caninha Verde, Maracatu, Samba, Lundu, Frevo, 
Tambor de Crioula, Capoeira, Cacuriá, dentre outras. As danças denominadas dança afro e suas 
variantes (dança afro brasileira, afro contemporânea, dança negra, dentre outras), compreendidas 
como aquelas que se desenvolveram a partir da chegada e permanência de negros provenientes 
do continente africano em fluxo diaspórico tanto no período histórico que compreendeu o rapto 
e escravização, como em outros processos migratórios e que produziram em novas terras, mani-
festações artísticas coletivas que se perpetuaram e foram transmitidas e reconfiguradas por gera-
ções, não sendo incluídas no repertório das manifestações folclóricas, populares ou tradicionais. 
E ainda, as danças que fazem parte dos processos rituais de diferentes expressões religiosas como 
Candomblé, Umbanda, Tambor-de-mina, Xangô do Nordeste, dentre outros.
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Desta forma, dançando e capoeirando os pensamentos e valores cristali-
zados, expressos no nosso existir corpóreo, buscamos caminhos subjetivos e 
coletivos de re-configurarmos relações hierárquicas e polarizadas do pensa-
mento, propondo escapes ao logocentrismo.8 

Cabe investirmos na filosofia afroperspectivista, a qual, segundo No-
gueira, define o pensamento como movimento de ideias corporificadas, por-
que só é possível pensar através do corpo. Este, por sua vez, usa drible e 
coreografias como elementos que produzem conceitos e argumentos.”9 

Sugerimos então uma estreita relação entre a capoeira e a dança afro e os 
valores civilizatórios afro-brasileiros elaborados por Trindade (2013). Os va-
lores têm a intenção de registrar similaridades nos modos de ser, pensar e agir 
dos africanos antes, durante e depois da diáspora, e de demonstrar o imenso 
status de humanidade daqueles que foram tidos como sem alma. O contradi-
tório da colonização salta do papel quando tecemos os primeiros contatos 
com esses valores e quando observamos a relação deles com as expressões cul-
turais africanas diaspóricas. Pautar a existência no afeto, na cooperação, no 
axé, na musicalidade, é revolucionário no ambiente colonialista e oferece às 
identidades construídas na diáspora um berço amoroso e um alento para as 
duras e cruéis experiências de africanos escravizados no Brasil. 

AFETIVIDADE - Na afetividade, podemos nos conectar com o outro e 
pensar como ele nos afeta. No jogo da capoeira, naquele espaço da roda onde 
os corpos dialogam entre si e com toda a ancestralidade presente, percebemos 
o quanto o afeto se realiza nos corpos. Todos os valores civilizatórios precisam 
nos afetar e causar-nos movimento. Precisamos entender nossos corpos como 
patrimônio das nossas memórias e experiências filosóficas. Afetividade é a base 
para expressão corporal através de um entendimento afrocentrado do existir. 
O movimento que surge durante o jogo da capoeira é como uma possessão, 
um estado de consciência relativa e ao mesmo tempo uma forte presença an-
cestral. Nossas demandas e orações sempre são atendidas ao pé do berimbau,10 
8  “O logocentrismo é uma metafísica etnocêntrica, num sentido original e não “relativista”. Está li-

gado à história do Ocidente” (Derrida, 1973 p. 98).
9  Nogueira, R. “Afroperspectividade: por uma filosofia que descoloniza” Tomaz Amorim Do Negro 

Belchior. Disponível em:https://www.geledes.org.br/afroperspectividade-por-uma-filosofia-que-
descoloniza/ Acesso em 15/03/2019.

10 Lugar de conexões ancestrais, de reza, de fazer demanda para o oponente, de pedir, de agradecer. 
O pé do berimbau é lugar de força, caso um capoeirista seja desafiado na chamada de angola e 
quiser recusar a chamada, só tem uma saída, ir para o pé do berimbau e convidar seu oponente a 
recomeçar o jogo.
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de uma forma ou de outra, na roda não inventamos nenhum movimento, eles 
apenas existem, aparecem. 

Na dança, ao proporcionarmos um ambiente de acolhimento, provoca-
tivo e generoso, apartado da concepção de certo e errado, abrimos um campo 
para a expressão própria e coletiva. Um espaço de encontro com as muitas 
mulheres que nos habitam, nossas memórias mães e avós e também, nossos li-
mites e rasgos, aprisionamentos cultivados por anos.  

CIRCULARIDADE - Na circularidade da roda de capoeira, aprende-
mos a espiralar a vida, tudo pode mudar a qualquer tempo. Em roda temos 
uma igualdade de corpos, todos são vistos e se fazem presentes; em roda cada 
uma pode estar desempenhando papéis diferentes, que podem ser trocados a 
qualquer tempo e percebemos e somos transpassados pelo axé, a energia vital 
presente em tudo que tem vida.   

AXÉ - A roda da capoeira nos permite sentir várias conexões com o axé, 
que por vezes está na cantiga, por vezes no cantador que nos provoca o movi-
mento. Desse modo, o axé de um pode interferir no axé do outro. Um jogo 
de capoeira pode produzir tanta energia vital que chega a modificar o estado 
de consciência das pessoas (Decanio, 2002). 

A roda, a gira, também estão presentes nos volteios e rebolados dos qua-
dris, nas circulares de ombros e cabeça, nas espirais que propagam energias 
em fluxos entre corpo e ambiente, nas saias reais ou imaginárias que contor-
nam os corpos expandindo o movimento. 

Com os giros  da cabeça, experimentamos a vertigem e a descentralização 
da visão trazendo outras perspectivas de imagens e equilíbrio. 

O corpo, nossa expressão filosófica, nos informa sobre a vida de cada um, 
sobre nossa história e nossas memórias, nossas conexões ancestrais. Essa pers-
pectiva de compreensão da capoeira enquanto filosofia é percebida através da 
escuta dos mestres antigos, “as ideias estão no chão, eu tropeço encontro so-
luções” (Canjiquinha, 1989, p.4) O corpo na capoeira é a expressão da pluri-
versalidade (Ramose, 2011) e do afro-perspectivismo (Noguera, 2011). 
Entender o corpo pela ótica afro-perspectivista é dialogar com os: 

 
personagens conceituais melanodérmicos ... como por exemplo: o griot, 
a mãe de santo, o pai de santo, o(a) angoleiro(a), a (o) feiticeira (o), a(o) 
bamba, o(a) jongueiro(a), o zé malandro, o vagabundo, orixás (Exu, 
Ogum ,Oxóssi, Oxum,   Iemanjá,   Oxalá   etc.)   inquices   (Ingira,   In-
kosi,   Mutacalambô, Gongobira  etc.),    voduns  (Dambirá,  Sapatá,  
Heviossô  etc). (Noguera, 2011, p. 4) 
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Sendo assim, a corporeidade é um dos valores que encarna diversos outros 
valores nessa rede de conexões em que são elaborados. Por exemplo, não po-
demos pensar a capoeira e a dança negra separadas da musicalidade, que, por 
sua vez, é uma expressão da existência africana que, mais uma vez, se dá através 
dos corpos.  

MUSICALIDADE - A musicalidade está presente na diáspora africana 
e pode ser observada pela riqueza de expressões culturais de matriz africana 
de que somos herdeiros: além da capoeira, o jongo, samba chula, coco de roda, 
tambor de crioula entre tantas outras. Não existe aprendizado na capoeira e 
na dança sem a musicalidade, assim é preciso ressignificar os sons nas nossas 
vidas para nossa constituição como sujeitos e de nossas subjetividades. 

 
A rítmica dos tambores e a percussão de todos os instrumentos ecoam 
na reminiscência performática do corpo, nele fazendo ressoar as radiân-
cias do próprio tempo, numa sintaxe  expressiva contígua que fertiliza 
o parentesco entre os vivos, os ancestres e os que ainda vão nascer                 
( Martins,2021, p. 92). 

 
O corpo que dança e vibra em reação aos sons é um corpo ancestral e vivo. 

Na roda de capoeira, a circularidade do axé faz com que o jogo da capoeira, o 
ritmo, a bateria da capoeira, a musicalidade, se retroalimentam de tal forma 
que o descompasso de um pode causar interferência no outro. Um jogo 
fluindo bem pode ser interferido por uma troca de tocador no berimbau, por 
exemplo. 

ANCESTRALIDADE - Compreender a ancestralidade é um dos valo-
res mais importantes que nos liga a tudo que tem axé, a todo o meio ambiente, 
aos animais, às plantas, é o que nos conecta com os nossos mais velhos que já 
se foram da possibilidade física e que existem em nossas vidas pela da presença 
do axé deles em nós, expressão da nossa ancestralidade. As ancestrais habitam. 
Noguera e Barreto falam de uma cosmogonia ecobiótica como “filosofia em 
que a cosmologia, ecologia e a análise do lugar dos seres vivos mantêm-se num 
mesmo plano. O cosmos, o meio ambiente e os seres vivos são interdependen-
tes” (Noguera & Barreto, 2018, p. 9). Na capoeira, temos a memória dos nos-
sos mestres e mestras antigos como referência e também como griôs do 
conhecimento. Ouvi-los contarem as histórias de suas existências na capoeira 
e fora dela é fundamental para a existência da capoeira ao longo das gerações. 
Aqui vemos uma conexão da oralidade com a ancestralidade.  
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ORALIDADE - Na capoeira, em todos os tempos de sua existência, temos 
os ensinamentos sendo passados por gerações através das longas horas de con-
versa entre e com os mestres mais velhos. Saber ouvir esses momentos faz parte 
do respeito a nossa ancestralidade. Nossos saberes vêm de longe, e a oralidade 
também se realiza no corpo e faz parte de saber falar e de saber ouvir. Por meio 
da oralidade, transmitimos saberes e também praticamos a afetividade. 

LUDICIDADE - A ludicidade dos jogos de capoeira está no sentido que 
cada capoeirista dá para seu movimento, brincando com o próprio corpo e 
com o corpo do outro, o que leva os corpos a um estado de expressão da cul-
tura, ao resgate de sua criança interior, das brincadeiras da infância, de vadia-
ção. Aliás, vadiação é um conceito que o capoeira entende muito bem, “para 
dar passagem a um vadio há que se pisar miudinho, escarafunchar as brechas 
e lembrar que do pequeno se faz um grande, mas do grande não se faz um pe-
queno” (Simas, Rufino & Haddock-Lobo, 2020, p. 78). A ludicidade está na 
expressão do jogo de corpo que se diverte por não atingir o outro, mas por 
mostrar o que poderia ter feito, “na roda, gingando em frente ao parceiro, ele 
costuma dá um corrupio (dar a volta ao mundo sobre si mesmo) ... novo cor-
rupio. Ele para, levanta os olhos. O público aplaude. Canjiquinha é o rei. Can-
jiquinha fica menino feliz.” (Canjiquinha, 1989, p.5)  

O enfrentamento dos corpos na roda de capoeira, o jogo, o saber jogar 
traz em si a ludicidade como meio de ser e de estar na capoeira. Essa jocosidade 
permanece após a roda como se fizesse parte do modo de ser e de estar no 
mundo dos praticantes da capoeira, como se constituísse a própria identidade 
dos capoeiristas. 

Encontrar o prazer no movimento é o investimento da prática da dança 
tendo o corpo como brinquedo, perceber/ sentir/ pensar/imaginar o nosso 
espaço carne como possibilidade lúdica e retomar a memória de descoberta e 
criatividade dos primeiros movimentos experimentados, este é um caminho 
que nos coloca em contato com outras perspectivas de nós mesmos.  

 
 

Desformatado corpos femininos 
A utilização dos Valores Civilizatórios Africanos como uma referência, 

tem sido um ponto de auxílio para desenvolvermos nosso pensamento dan-
çado/encapoeirado expresso em palavras, outras influências práticas/teóricas 
veem nos provocando e embasando. Em primeiro lugar a provocação se dá 
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em nossos próprios corpos, territórios de mulheres afro referenciadas, assim 
tecermos nossos encontros e escritas. 

Nossas inquietações partiram da experiência encarnada enquanto mu-
lheres negras em uma sociedade profundamente racializada e machista, onde 
a complexidade e a sutileza das violências provoca percepções  distorcidas de 
uma aparente e equívoca equidade. Somos herdeiras de uma história de vio-
lações  e destituição de nossas potências e do não reconhecimento das nossas 
formas próprias de  conhecer o mundo/corpo. 

O grande afastamento entre as formas de perceber e vivenciar o corpo 
nas culturas negras e nas culturas europeias, em um mesmo período, engen-
draram um olhar estigmatizante da cultura hegemônica sobre as ditas inferio-
res, conferindo o status de animalidade, hiper sexualidade a corpos que 
exerciam, de acordo com sua herança cultural, uma relação entre a sexualidade 
e a expressão e manutenção do axé11. 

Segundo Fernanda Carneiro as religiões negras, 
 

[...] não querem nos arrancar do corpo ou das relações com os seres 
vivos. Não proíbem o corpo, ao contrário, vivem nele a relação trans-
cendente que valoriza o lúdico, a cumplicidade do encontro furtivo, o 
entrelaçamento. O corpo é aberto para o mundo e, por isso, vulnerável 
a ele. O sagrado não é algo exterior ao corpo imprimindo-lhe uma ne-
gatividade, não se reduz a objetos e não é alcançado pela renúncia ao 
corpo e às coisas do mundo. O corpo transa e entra em transe. Rela-
ciona-se e luta (Carneiro, 2006, pp. 28-29). 

 
Para a autora, a escravidão gerou “práticas deturpadas nas relações coti-

dianas. Uma subjetividade de mulher escravizada e de senhor violentador, re-
petindo-se em relações eróticas contemporâneas” (Carneiro, 2006, p.37). E 
ainda:  

 
Mulheres negras eram impedidas de escolher parceiros ou permanecer 
com eles. Eram impedidas de realizar encontros amorosos, de cumprir 
seus ritos e muitas vezes, obrigadas a servir aos senhores, com ou sem 
disposição erótica. [...] A tradução corporal dos gestos afetivos, da se-
dução e do sentimento de ternura espontaneamente emergentes nas cul-
turas negras não se manifestava de forma explícita, livre e sincera. A 

11  Força vital, energia que está em todas as coisas
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bondade de tocar o corpo com axé soterrou-se ao longo da formação 
social brasileira? (Carneiro, 2006, p.37) 

 
Nesse sentido, o que pretendemos com nossos encontros de mover em 

dança e capoeira é buscar caminhos, entendendo que estes são múltiplos, para 
formularmos perguntas, costurarmos entendimentos, dialogarmos, brincar-
mos, encantarmos, seduzirmos, partilharmos nossos corpos e de outras, 
criando espaços de re existência, escrevendo corporalmente, politicamente 
nossas histórias e das mulheres que vieram antes de nós.  
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Resumo 
Uma viagem marítima, num grande transatlântico, pode ser bastante agradável e poética 
para muitos. Porém, há um mundo paralelo a bordo dos navios de cruzeiro, com fronteiras 
intransponíveis, que é composto por corpos que se dedicam a maximizar o lazer de outros 
corpos em detrimento de seu próprio lazer. Para produzir e oferecer este lazer a bordo são 
necessários corpos dedicados. Corpos estes dos tripulantes, que são submetidos a um am-
biente multicultural numa semiosfera própria, rodeados de regras quase militares, alguns 
limitados a determinados espaços e ações, sempre vigiados e muitas vezes punidos. Os 
corpos da tripulação são produtivos e atuam no “mundo real”, como força útil e geralmente 
submissa. São os corpos “dóceis”, que podem ser manipulados, utilizados, transformados 
para que exerçam movimentos, gestos e atitudes com rapidez, elegância e sorriso no rosto. 
São corpos disciplinados, cuja força é utilizada economicamente, obedientemente, mas 
que também se opõem às regras, quebrando as fronteiras do poder a bordo. Estes corpos 
possuem sentimentos, necessitam usufruir do descanso, do ócio e do lazer, além de estarem 
sujeitos aos relacionamentos, que assim como a realidade a bordo, podem ser intensos.  
Os corpos em lazer são os dos hóspedes que embarcam para seus momentos de ócio, num 
“mundo de fantasia”, usufruindo de todos os espaços e atividades oferecidos pelos navios 
de cruzeiro.  O intuito deste trabalho é fazer uma reflexão sobre as questões das relações 
de poder e da sexualidade dos corpos dedicados dos tripulantes que atuam em navios de 
cruzeiros e que produzem lazer para outros corpos a bordo. Neste estudo exploratório 
utilizou-se como metodologia a análise qualitativa da obra “Todos a bordo: incríveis his-
tórias vividas pelos tripulantes de cruzeiros”, publicada no Brasil, a partir de relatos de ex-
periência de 22 tripulantes e ex-tripulantes brasileiros. O livro apresenta os bastidores do 
trabalho a bordo, realizado no “mundo real” e oferecido no “mundo da fantasia”, assim 

1  Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexuali-
dades e Lazer.
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como as experiências, angústias, revelações dos tripulantes, que abordam, dentre outros 
temas, a sexualidade e as relações de poder. Utilizou-se ainda a pesquisa netnográfica para 
a coleta de relatos de outros tripulantes que também expõem suas experiências relaciona-
das ao tema desta reflexão. A fundamentação teórica baseia-se nos conceitos das relações 
de poder, da multiculturalidade e da sexualidade. 

 
Palavras-chave 
Cruzeiros marítimos; lazer; tripulantes; relações de poder; sexualidade. 

 
 
 

Introdução  
Produto da globalização contemporânea, os cruzeiros marítimos são do-

minados por empresas norte-americanas, tem foco nos resultados econômicos 
e depende muito dos corpos de profissionais que, em sua maioria, são prove-
nientes dos países do sul global para servir os hóspedes que, em sua maioria, 
são do norte global. Estes dois sujeitos, hóspedes e tripulantes, formam um 
mundo paralelo a bordo, pois os primeiros fogem da rotina em busca do lazer 
e os outros abdicam de seu lazer para maximizar a experiência dos hóspedes, 
num mundo real em pelo menos 272 navios (CLIA & Craighead, 2022) que 
navegam por mares e oceanos. 

Os corpos dos tripulantes são disciplinados e utilizados muitas vezes de 
forma exaustiva, economicamente, para atingir resultados financeiros positi-
vos, numa relação de poder hierárquica, dividida em categorias para disciplinar 
o espaço confinado. Os tripulantes, que devem sorrir sempre, formam um ver-
dadeiro exército, de “corpos dóceis” disciplinados e constantemente vigiados. 

Para entrar neste mundo próprio dos tripulantes de cruzeiros marítimos, 
efetuou-se a análise qualitativa do livro Todos a bordo: incríveis histórias vividas 
pelos tripulantes de cruzeiros (Santos et al., 2021), publicado no Brasil e que 
apresenta relatos de experiências de 22 tripulantes e ex-tripulantes brasileiros, 
com o objetivo de refletir sobre as questões das relações de poder e sexualidade. 
Os relatos apresentam como ocorrem estas relações – de poder, sociais e afe-
tivas, nos bastidores dos navios. Utilizou-se ainda relatos de outros tripulantes, 
obtidos por meio da netnografia.  

Embora as histórias sejam de indivíduos de nacionalidade brasileira, elas 
podem ser entendidas como parte de uma semiosfera marítima e que ocorrem 
em outros navios, já que o ambiente a bordo é multicultural.  
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Metodologia 
Nesta pesquisa, exploratória qualitativa (Collis & Hussey, 2005), anali-

sou-se a obra Todos a bordo: incríveis histórias vividas pelos tripulantes de cru-
zeiros (Santos et al., 2021), publicada no Brasil a partir de relatos de 22 
tripulantes e ex-tripulantes e que apresenta os bastidores do trabalho a bordo 
de navios de cruzeiro. Os tripulantes foram identificados pela letra “T” seguida 
por um número, para preservar suas identidades. Após a leitura do livro, pas-
sou-se à identificação dos temas para a devida análise dos relatos e de seu con-
teúdo, bem como das variáveis independentes e características da amostra, 
utilizando como ferramenta a planilha Excel.  Os temas centrais para a análise 
desta pesquisa foram as “relações de poder” e a “sexualidade”.  

Todos os tripulantes são brasileiros. Embora as mulheres representem 
menos de 20% da força de trabalho nos navios de cruzeiros (Chin, 2008; Theo-
tokas & Tsalichi, 2021), o livro traz uma representatividade maior de relatos 
femininos: treze eram mulheres (59,09%) e nove eram homens (40,91%). 

Sobre a atuação, 95,45% (21 indivíduos) era do setor da hotelaria (lazer, 
hospedagem e alimentação), área que detém a maioria dos profissionais a 
bordo dos navios (Brito & Baptista, 2021; Chin, 2008) e um indivíduo tra-
balhava na área médica. Dos que atuavam na área de lazer, 72,72% (dezesseis 
indivíduos) faziam parte do staff, categoria que tem contato direto com os 
hóspedes e acesso às suas áreas comuns.  Atuavam como officers e crew, três in-
divíduos em cada categoria (13,64% da amostra), respectivamente.  

Com relação às companhias marítimas, dezesseis indivíduos (72,73%) 
eram de companhias que já não estão mais em operação4, três indivíduos 
(13,64%) de companhias italianas e três indivíduos (13,64%) não menciona-
ram ou não inseriram fotos que possibilitassem a identificação.  

Além da pesquisa bibliográfica, outros relatos foram obtidos por meio 
da netnografia   (Hine, 2005; Kozinets, 2014). A internet constitui uma re-
presentação de nossas práticas sociais e necessita novas formas de observação, 
propõe que investigadores sociais fabriquem suas próprias lentes, procurando 
instrumentos e métodos que viabilizem novas maneiras de enxergar  (Fragoso 
et al., 2011). 

Este trabalho é parte integrante da pesquisa do Programa de Doutorado 
em Turismo, ora em curso, na Universidade de Aveiro.  
4  Algumas companhias, como a Pullmantur e Crystal Cruises, encerraram suas atividades ou des-

fizeram-se de parte de suas frotas após a pandemia da Covid-19.
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Corpos dóceis e as relações de poder a bordo 

Os tripulantes dos navios de cruzeiros formam um verdadeiro exército 
para atender aos desejos e necessidades dos hóspedes que embarcam em busca 
de lazer, descanso e fuga da realidade. É um exército de corpos, femininos e 
masculinos, produtivos, disciplinados e dedicados a maximizar a experiência 
e o lazer do outro, submetidos a um ambiente multicultural, com uma semios-
fera própria (Brito & Baptista, 2021), rodeados de regras quase militares, di-
vididos em categorias hierárquicas e funcionais (crew, staff e officer) que 
determinam e limitam espaços e ações a bordo: 

 
Os passageiros pagam para viajar e desfrutar, os tripulantes são pagos 
para atender todas as necessidades desses passageiros. No meu navio 
havia um total de mil funcionários, e a impressão que eu tinha era de 
que existiam dois navios dentro de um só. O primeiro igual àquele que 
você vê na TV: luxuoso, organizado e cheio de experiências inesquecíveis 
à sua espera. O segundo era o que existia do deck 1 para baixo, onde os 
passageiros não podiam entrar, onde as experiências inesquecíveis eram 
só nossas (T7). 

 
A distribuição em categorias permite disciplinar o espaço confinado, ou 

o “espaço útil disciplinar” (Foucault, 2014) a bordo. Estes corpos são vigiados 
constantemente: “tinha a sensação de que estava no Big Brother, pois havia câ-
meras por todos os lados, então nem pensar em fazer nada errado!” (T13). Mui-
tas vezes são punidos ou sujeitos a formas veladas de dominação e repressão. 
A discriminação contra a nacionalidade foi mencionada mais de uma vez: “a 
supervisora e responsável pelo RH tinha fama de não gostar de brasileiros” (T11); 
“Por ser brasileira, muitas vezes sentia que era subestimada” (T10); “alguns di-
retores não gostavam de trabalhar com brasileiros não!” (T22). 

As rígidas regras são assunto constante na obra analisada:  
 

A nova vida a bordo era cheia de regras militares rígidas, treinamentos 
de segurança e exames toxicológicos mensais...  No navio tudo é separado 
por hierarquias: crew, staff, oficial e passageiros. Quando embarcamos, 
ficam bem claras essas instruções e infinitas regras e deveres do tripulante 
(T1). 
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O olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o exame são instrumentos 
que, segundo Foucault (2014, p.167), geram o sucesso do poder disciplinar. 
Num outro recorte também é possível verificar a hierarquia e o poder a bordo: 

 
A tripulação é dividida em uma pirâmide, onde no topo estão os officers e 
na base os crews. Eu, como staff, estava entre essas categorias e conseguia 
ver o abuso de poder e as desigualdades introjetadas nesse sistema hierár-
quico e machista (T8). 

 
Os corpos da tripulação atuam no “mundo real”, como força útil e geral-

mente submissa, principalmente os que estão em cargos inferiores, geralmente 
vindos de países em desenvolvimento, citados como “o pobre escravizado crew, 
indiano, filipino, indonésio e brasileiro” (T1). 

São os corpos “dóceis” (Foucault, 2014), que podem ser submetidos, ma-
nipulados, utilizados, aperfeiçoados, transformados para que exerçam movi-
mentos, gestos e atitudes com rapidez, elegância e sorriso no rosto. São corpos 
cuja força é utilizada economicamente, obedientemente, mas podem se opor 
às regras, quebrando as fronteiras do poder. A cada quebra de regras, princi-
palmente faltas ao trabalho, o tripulante recebe advertências (warnings), “pa-
lavra mais temida do barco” (T4). Na terceira advertência, o tripulante é 
desligado por justa causa (T2; T4; T22). O warning seria um “pequeno me-
canismo penal”, existente na essência de todos os sistemas disciplinares (Fou-
cault, 2014, p.175). 

Além da rigidez do ambiente de bordo, a manipulação e repressão dos 
corpos pela autoridade que detém o poder é mencionada em outro relato: 

 
No navio existem muitos tripulantes e o regime é muito rígido. No meu 
segundo dia de trabalho, logo que cheguei no buffet, minha barba tinha 
crescido um pouco, mas resolvi não me barbear. O primeiro gerente que 
cruzou meu caminho, me deu bom dia e disse “Retorne à sua cabine e faça 
a barba, por favor”... Às vezes, até algodão passavam no rosto do tripulante 
para se certificar de que a barba estava feita. (T2)  

 
Na mesma linha de inspeção e testes realizados a bordo, outra tripulante 

menciona um “tremendo mal-entendido” quando foi sorteada para o alcohol test: 
 
Ligaram na minha cabine por volta das 7h da manhã, e eu simplesmente 
escovei os dentes, usei enxague bucal e me dirigi ao departamento médico. 
Fiz o teste e deu positivo. Avisaram a minha gerente e ela prontamente in-
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formou a todos e ao capitão do navio que eu não bebia e que eu nem sequer 
frequentava o crew bar, então era um engano. O Staff Captain foi então 
fazer uma cabin inspection para verificar se eu realmente tinha o enxágue 
bucal e o creme dental, conferiram a quantidade de álcool de cada produto 
e finalmente minha inocência foi comprovada. (T14). 

 
Embora o consumo de álcool pelos tripulantes não seja proibido, já que 

existe um bar exclusivo, o consumo excessivo não é tolerado. Por isto as com-
panhias marítimas realizam o teste, cuja frequência pode variar entre semanal 
a mensal. Refletindo sobre este poder disciplinar, nos aproximamos nova-
mente de Foucault (2014, p.134) para falar do “corpo dócil”, que pode ser fis-
calizado, submetido, manipulado, transformado e aperfeiçoado. A inspeção 
corporal é comum a bordo, pois as companhias prezam pela aparência impe-
cável, nos postos de trabalho e diante dos hóspedes. Como afirma ainda o 
autor, “em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito 
apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”.  

A utilização dos corpos a bordo, como força útil, pode ser exaustiva. Os 
corpos são controlados de forma que não fiquem ociosos, pois é necessário ter 
uma economia positiva, resultado financeiro positivo (op.cit, p. 151). Isto é 
observado neste relato: “Quando pensei que iria descansar, pois o trabalho ini-
ciaria logo no dia seguinte, meu chefe me ligou na cabine pedindo que vestisse 
meu uniforme, comesse algo e subisse para trabalhar. (T4)”. 

A manipulação e utilização exaustiva dos corpos inicia já na chegada ao 
navio: 

 
Minha chefe romena me buscou, deu as coordenadas gerais, me levou para 
a cabine e disse: “Jante, coloque o uniforme e suba para a loja para começar 
o trabalho” Como? Se eu não encontrava minha mala? Me perdi no porão 
buscando o uniforme, estava cansada e também mareada. Não tive uma 
recepção pelas colegas, que é de praxe entre a tripulação, mas o pior não foi 
isso... Fiquei na loja de relógios, óculos, bebidas e perfumes. Justo eu, que 
tenho alergia a cheiros... Desmaiei e voltei para a cabine. (T13). 

 
O poder disciplinar tem como função “adestrar” para retirar e se apropriar 

ainda mais e melhor (Foucault, 2014, p.167). Na experiência acima, a tripu-
lante não teve sequer tempo de ser “adestrada”.  

Alguns tripulantes arriscam-se e quebram as regras impostas:  
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Não é permitido circular a partir das três da madrugada fora da cabine... 
Não, não pode! Essa regra era a mais quebrada pelo staff, toda noite um 
tripulante era pego. Já vi gente andando disfarçado, correndo dos seguran-
ças e até abraçando passageiro para o segurança não ver que era um staff. 
(T22) 

 
Além do alcohol test e proibição da circulação fora de horário, também 

foram mencionadas (T22) outras regras, como a inspeção de cabines dos tri-
pulantes, realizada por oficiais sem aviso prévio; o exame toxicológico, reali-
zado de forma aleatória e que pode gerar expulsão caso positivo; proibição de 
chamar os oficiais pelo nome (é necessário utilizar o cargo para se referir ao 
superior); proibição de portar itens perigosos na cabine, como armas e ferro 
de passar ou ainda, comida escondida; proibição de utilizar os elevadores dos 
hóspedes; obrigação de cumprimentar a todos, sempre com sorriso no rosto; 
participação obrigatória nos treinamentos de emergências (drill).  

A disciplina é a técnica de um poder que toma os indivíduos como obje-
tos e instrumentos de seu exercício; ela “fabrica” indivíduos. (Foucault, 2014, 
p.167) que no caso dos navios, seguem rigidamente uma rotina contínua como 
se fosse uma máquina (T5). A socialização com hóspedes deve ser evitada e 
os relacionamento são terminantemente proibidos. Alguns tripulantes, 
mesmo na posição de staff, conseguem quebrar esta regra, libertando-se dos 
dispositivos normativos de poder, para que tenham algum momento de lazer 
além dos espaços exclusivos para a tripulação: “Arrumei uma fantasia para 
participar da festa dos passageiros.... Fiz tudo que era proibido: andei em áreas 
de passageiros, elevadores, comi, bebi, dancei e causei curiosidade no povo com 
aquela máscara.” (T1).  

Um tripulante, que atuava como staff, publicou nos stories do Instagram 
um pequeno vídeo de suas experiências a bordo. Ele saia da “área exclusiva de 
tripulantes” para entrar na “área de hóspedes”, por uma porta de emergência, 
onde havia o seguinte cartaz: “You are entering into guests area. SMILE. YOU 
ARE ON STAGE.” (Felipe, 2022). Tal indicação lembra da disciplina neces-
sária a bordo e exige uma “docilidade automática” dos corpos dos tripulantes 
que ali têm acesso, lembrando-os, em letras capitais, que é necessário ser dócil 
e sorrir sempre, mesmo que não haja vontade de sorrir, comparando a atuação 
profissional a bordo a um palco de espetáculos.  

Os cruzeiros são comparados por Neves e Soares (2013) a linhas de mon-
tagem, com peças que se encaixam todo o tempo ou mesmo a um circo quando 
os tripulantes realizam performances para os hóspedes a bordo. As autoras 
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complementam que os tripulantes devem estar apresentáveis, cumprimentar 
e sorrir sempre! A hospitalidade e cordialidade são características sempre en-
contradas a bordo dos navios. O bem receber, ser solícito, ter atenção aos hós-
pedes são ações realizadas por todos a bordo. Porém, muitos são obrigados ou 
mesmo coagidos a portarem-se desta maneira enquanto estão no “palco”, 
mesmo que não estejam em condições físicas e emocionais para isto. 

 
 

Relações e sexualidade a bordo 
A intensidade das relações a bordo é comparada, por um comandante, 

ao próprio ritmo de trabalho num navio: 
 

A vida a bordo é muito dura... vive-se a um ritmo muito mais intenso que 
em terra, muito trabalho (mínimo 11 horas por dia para a maioria das 
pessoas), sete dias por semana (sem folgas), com muitos amores e desamores 
rápidos, tudo acontece rapidamente. (Santos et al., 2021, p. 6).  

 
Gibson (2008), detectou que o nível de interação e comunicação neste 

ambiente é alto e que os isolamentos sociais são perceptíveis. A análise mostra 
quão intensas são as relações a bordo e que a quebra de regras relativas a rela-
cionamentos é frequente, principalmente nas relações entre tripulantes e hós-
pedes. terminantemente proibidas. Tripulantes não podem frequentar cabines 
de hóspedes, assim como os hóspedes não podem frequentar cabines de tri-
pulantes: “O que eu mais peguei de errado, foram passageiros dormindo em ca-
bines de tripulante” (T22), afirma uma tripulante que atuou como gestora a 
bordo. A quebra desta regra pelo tripulante pode ocasionar advertência ou 
mesmo expulsão. O passageiro quase nunca sofre sanção pelo ato. Na análise 
do livro, identificou-se a quebra desta regra: 

 
Eu não me envolvi com nenhuma tripulante, mas me apaixonei por uma 
passageira belga linda. Isso é totalmente proibido. Eu disse a ela: Você é 
uma passageira e ninguém te barra em lugar nenhum, vamos nos encon-
trar no camarim... Foi uma noite muito especial... Ao sair, o susto, dei de 
cara com um filipino da limpeza, e lembrei que eu sempre o via no crew 
bar e muito rápido eu disse: “Eu pago sua cerveja até o fim do contrato”... 
Ele aceitou e virou meu amigo (T20). 
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Os relacionamentos entre tripulantes são comuns e não são proibidos. 
Alguns profissionais afirmam que namoros já viram casamentos (T7) e que 
os relacionamentos são intensos (T11, T15), por muitas vezes durarem o 
tempo de um contrato, entre cinco a nove meses. O desembarque pode ocorrer 
por término do contrato ou por transferência de navio.  

Devido ao ambiente multicultural a bordo, o relacionamento entre indi-
víduos de diferentes culturas é muito comum: 

 
Conheci o meu primeiro amor a bordo, um jovem português.  Na vida pes-
soal, acabou que meu “Jack” afundou em traições juvenis e me encantei por 
um charmoso e inteligente chileno, que me trouxe paz em momentos de 
tormentas por uns anos. (T15). 

 
As festas são alguns dos poucos momentos de lazer e relaxamento possí-

veis numa rotina extensa de trabalho. Estas ocorrem no crew bar, espaço ex-
clusivo dos tripulantes, onde é possível a recuperação parcial do convívio social 
(Ribeiro & Montanari, 2012, p. 51). Nestas festas o consumo moderado de 
álcool é permitido e podem ocorrer os relacionamentos entre os tripulantes 
de diferentes culturas e que, segundo Tingle (2018), terminam em sexo. O 
autor responde sua afirmação com uma pergunta: “O que mais você faria 
como um bando de adultos viajantes vivendo em um espaço confinado, vendo 
uns aos outros todos os dias por meses a fio?”. Sem entrar em detalhes, um dos 
relatos mostra esta intensidade de relações:  

 
No Réveillon, duas festas acontecem simultaneamente no navio; a pri-
meira é a festa dos passageiros e a segunda, e sem dúvidas a melhor, é a 
nossa, chamada de crew party ( festa da tripulação) que acontece no crew 
bar. Fiquei muito bêbado - minha alma queria a festa, mas meu corpo, a 
cama. Fui para a cabine e me deparei com outra festa (T7). 

 
Muitos casais se conhecem a bordo e tentam seguir uma vida comum em 

terra ou mesmo a bordo, como identificou-se na análise (T2, T3, T6, T7, 
T13). A maioria não continua o relacionamento, o que pode causar frustração, 
tristeza, dor, vazio, como o relato de um relacionamento ocorrido em plena 
pandemia da COVID-19:  

 
Diziam que éramos o casal perfeito e quando ele perguntou se podia me 
considerar como namorada, não tive dúvidas. Ele como enfermeiro (ita-
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liano) e eu como dançarina iríamos viajar o mundo. Quando soubemos 
ter só mais uma semana, o chão simplesmente sumiu... A decisão estava 
tomada - ele iria para a Itália e eu iria para lá! Mas a Itália permaneceu 
fechada, irredutível para os brasileiros. (T8)  

 
A vida a bordo para as mulheres é relatada como muito mais difícil, por 

ser um ambiente dominado por homens, sendo comum o assédio e a discri-
minação (Kitada et al., 2017; Teberga De Paula et al., 2017; Theotokas & Tsa-
lichi, 2021): “Fui muito testada e discriminada por ser mulher, brasileira e 
simpática, e nunca, mas nunca precisei sair com alguém para conseguir algo” 
(T15). O preconceito racial, machismo, negligência, homofobia e má índole 
também foram relatados (T17). Numa entrevista no YouTube uma tripulante 
fala que há uma certa “curiosidade” com as brasileiras, por serem mais “calien-
tes” (Kyrillos, 2022), confirmando a discriminação e o machismo a bordo. 

Uma tripulante fala da discriminação em ser mulher e ter o corpo avaliado 
como frágil na entrevista para atuar como camareira. O entrevistador e a psi-
cóloga olharam bem pra mim e falaram: “Você? Você não vai conseguir empurrar 
o carrinho com os materiais de trabalho, é mais pesado do que você” (T14). O 
trabalho na área de hotelaria e governança são considerados trabalhos mais 
femininos (Zhao & University of Wales, 2002). Nota-se ainda a misoginia 
(Manne et al., 2019) durante o processo de contratação.  A construção social 
do “corpo” a bordo de navios de cruzeiros remete à ideia de trabalhos femini-
nos e masculinos. Além disto, as mulheres podem ser consideradas um risco 
para o ambiente marítimo (principalmente para outros tipos de navios que 
não os de cruzeiro), pois podem trazer tensões sexuais e consequentemente 
desordem social para o ambiente do navio (Kitada et al., 2017; Theotokas & 
Tsalichi, 2021). Como apontam os autores, talvez esta possa ser uma das ra-
zões de as mulheres estarem sempre em minoria no setor marítimo.  

 
 
 

Considerações finais 
Os navios de cruzeiro são equipamentos de lazer globalizados. Porém, 

são ambientes muito contraditórios, onde o lazer e os serviços de hospitalidade 
são produzidos por corpos dóceis, organizados de forma a maximizar a ex-
periência do hóspede. Os dois mundos paralelos se encontram somente 
quando é necessário obter resultado financeiro positivo desta relação.  
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O livro Todos a bordo: incríveis histórias vividas pelos tripulantes de cru-
zeiros apresenta narrativas reais de brasileiros que estiveram (ou que ainda 
estão) a bordo de diferentes navios de cruzeiros e companhias, em diversos 
cargos de atuação. Embora as histórias sejam de tripulantes de uma única na-
cionalidade e a maioria era de companhias que já não estão em operação, 
podem ser entendidas como histórias que fazem parte de uma semiosfera mar-
ítima, própria dos navios de cruzeiros e que se repetem com mais ou menos 
intensidade nas centenas de navios de cruzeiro, pois as tripulações em sua mai-
oria, são multiculturais. 

A análise dos relatos dos tripulantes mostra um mundo paralelo, com 
fronteiras intransponíveis, cheio de regras que não podem ser quebradas. Mas, 
apresenta também um mundo que é habitado por corpos que sentem, têm 
emoções, dores, cansaço e vontades muito além das regras que devem ser obed-
ecidas para obtenção de resultados econômicos.  

A imersão no mundo próprio dos tripulantes por meio da análise dos rela-
tos, sobre as relações de poder, mostra que os cidadãos de países em desenvolvi-
mento são explorados pelo poder econômico do norte global, cujos cidadãos se 
encontram no topo da pirâmide de poder também nos navios de cruzeiros.  

Sobre as relações e sexualidade, observa-se que os corpos, masculinos e 
femininos, estão em constante contato num ambiente fechado e necessitam 
de convívio social (e sexual) para manterem-se em equilíbrio emocional. As 
mulheres, como em diversas instituições sociais, estão em desvantagem, sofrem 
discriminação e são vistas como “corpos” que ameaçam a estrutura social que 
habitam.  

Entendemos que este estudo exploratório pode gerar novas pesquisas, 
pois o tema sobre as relações sociais e culturais nos cruzeiros marítimos é 
amplo e ainda pouco explorado.  
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“QUENTES DA CAPITAL”: RETRATOS DE UMA 
LISBOA EM MUTAÇÃO NA IMPRENSA GAY E 
LÉSBICA DAS DÉCADAS DE OITENTA E NOVENTA1 

Joana Matias2 
 
 
 

Resumo 
O conjunto de publicações periódicas a que podemos chamar a imprensa gay e lésbica 
portuguesa é um documento importante das transformações que caracterizam as décadas 
de oitenta e noventa na capital. Face a uma historiografia das comunidades LGBTI+ em 
Portugal que tem destacado os avanços legislativos e políticas de inclusão, propomos res-
gatar um arquivo físico que os antecede e contextualiza. 

 
Palavras-chave 
História queer, história LGBTI+, homossexualidade, imprensa alternativa, estudos culturais. 

 
 
 
O presente trabalho recupera o título de uma secção recorrente no fan-

zine lisboeta Orbita Gay Macho, editado entre 1982 e 1993.3 “Quentes da ca-
pital” é típica da voz intimista da publicação, e nela, o narrador anónimo 
descreve episódios de deambulação urbana: 

 
Lá prás bandas do Príncipe Real, se o não sabia ainda adiantamos que 
é o bairro GAY da Cidade Capital, tudo se mantém naquela pacatez 
costumeira. Há por lá uns quantos bares GAY e mistura GAY-Straight 

1  Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexuali-
dades e Lazer. Pesquisa financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) com refe-
rência SFRH/BD/08446/2020. 

2  Doutoranda em História na Universidade Nova de Lisboa e investigadora no Instituto de História 
Contemporânea/IN2PAST - Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Patrimó-
nio, Artes, Sustentabilidade e Território. Email: joanamatias@fcsh.unl.pt. 

3  Embora Orbita nunca se auto-defina como fanzine, é uma identificação que nos parece possível. 
Fanzines ou zines são publicações amadoras, tipicamente fotocopiadas e de circulação limitada. 
Tornam-se um fenómeno global com a profusão do movimento punk na década de setenta (Guerra 
& Quintela, 2016). 
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(straight quer dizer “direitinho, dentro da tradição) e isso dá àquela zona 
um movimento noturno muito característico. (...) Quando adiantamos 
que o Príncipe Real é o bairro GAY da Capital, não é apenas por ter uns 
quantos bares GAY por lá. As condições locais possibilitaram a instala-
ção e moram em casas daquele bairro muitos GAY, definindo um am-
biente mais íntimo na cidade. (Orbita #2, 1982, p.9) 

 
A identificação do bairro do Príncipe Real como atraindo a boémia, par-

ticularmente na sua relação com a imprensa, é conhecida, mas aqui ela é feita 
pela primeira vez num meio de comunicação por homens gay e para homens 
gay. Fernando Curopos identifica a zona como um epicentro do engate e do 
trabalho sexual desde o final do séc.XIX e durante o virar do século (2019, 
p.24). Já a historiografia das homossexualidades no Estado Novo retrata pos-
sibilidades de convívio confinadas à esfera privada, bem como alguns cafés e 
pastelarias no centro da cidade que atraíam uma clientela queer, e, de forma 
mais clandestina e dispersa, os parques e urinóis públicos da cidade (Afonso, 
2019, p. 161;  Almeida, 2010, pp.170-175; Curopos, 2016, p.17). Na década 
de sessenta surgem os primeiros estabelecimentos dedicados - o Bar Z, depois 
Harry’s, em frente ao Jardim de São Pedro de Alcântara; o Memorial, que tam-
bém passou pelos nomes Gato Verde e Gato Preto, na rua Gustavo Matos Se-
queira; o Bric à Bar, na rua Cecílio de Sousa; e o Marygold, na rua do Sol ao 
Rato (Afonso, pp.176-177; Almeida, pp.182-183; Curopos, 2016, pp.17-18) 
- anunciando já uma concentração no Bairro Alto e Príncipe Real. E embora 
este recorte cartográfico seja um elemento importante desta história, ela não 
se faz apenas de toponímia. É aqui que o conjunto de publicações periódicas a 
que podemos chamar a imprensa gay e lésbica portuguesa surge como um do-
cumento importante da relação entre estas comunidades e o tecido da capital. 
Entre boletins, jornais, fanzines e revistas, estamos perante um repositório de 
informação sobre as suas realidades materiais e afetivas, um arquivo de debates 
e ideias sobre a vida à margem da cisheteronormatividade, bem como um tes-
tamento de importantes iniciativas e participações dos editores e editoras a 
nível nacional e internacional.4 Interpretamos o objeto - as publicações em es-
tudo - não como simples vetores de informação, mas como exemplos de um 
cenário no qual se encena a cristalização de um contra-público (Warner, 2005, 
p.117), espaço discursivo paralelo, constituído pela interpelação a uma cate-
4  As publicações estudadas - Orbita Gay Macho, Gaie France, Trivia, Korpus, Sem Medos!, Organa, 

Lilás, e Zona Livre, estão depositadas na Hemeroteca de Lisboa e na Biblioteca Nacional de Por-
tugal. 
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goria identitária ou fenomenologia partilhada. Neste sentido, este trabalho pre-
tende contribuir para o projeto da história queer e LGBTI+ em Portugal, re-
fletindo sobre o processo de constituição de construções identitárias 
partilhadas, públicos que não partilham apenas o estigma ou a frequência dos 
mesmos espaços, mas o consumo de textos e interpelações comuns. 

Se todos os títulos em análise interpelam um público diferenciado por 
algum dos três termos “homossexual”, “gay”, “lésbico”, ou uma combinação 
destes, também é certo que as fronteiras entre cada letra da sigla LGBT são 
uma invenção relativamente recente. A orientação sexual e a identidade de gé-
nero, entendidos hoje enquanto realidades distintas, partilham uma história 
enredada (Stryker, 2008) que se reflete no objeto de estudo.5 Surgem com re-
gularidade, nos títulos em análise, questões de identidade, apresentação, e con-
formidade de género, bem como de bissexualidade e outras orientações 
não-monossexuais, apresentadas alternadamente e de forma mutante en-
quanto inerentes à homossexualidade ou inteiramente distintas desta. Utili-
zamos queer no sentido da “malha aberta de possibilidades” que lhe deu Eve 
Sedgwick (1993, p.8), como adjetivo utilitário, sintético e nunca estável, 
quando falamos de expressões, manifestações, e realidades vividas à margem 
da heterossexualidade ou da cisgeneridade não reflectidas em termos estáticos 
e excludentes como “homossexual” ou “transgénero”. 

Voltemos ao documento valiosíssimo que é Orbita, a única publicação 
identificada que acompanha o rescaldo da descriminalização da homossexua-
lidade, bem como os inícios da epidemia da SIDA.6 É publicada por uma as-
sociação de membros privada de nome GayClub, ativa em Lisboa entre 1981 
e meados da década de noventa. A revista é editada entre 1982 e 1993, em de-
zassete números, de formato A5, fotocopiados a preto e branco com algumas 
cores até 1990, momento em que passa a offset e a tiragem sobe de “dezenas 
de exemplares” para alcançar “mais de 3000” com o último número (#17, 
1993, p.2). A distribuição é feita por correio aos membros e assinantes, sendo 
possível que, de acordo com o editorial do número catorze (p.2), existissem 
alguns quiosques em Lisboa que o vendessem de forma discreta. Embora Or-
bita tenha tido um alcance surpreendente para a sua escala, demonstrado pelas 
5  A primeira publicação dedicada exclusivamente a um público trans* identificada em arquivo, até 

à data, é Trans: Boletim para as comunidades LGB e transsexual, editado por Zara Santos, cujo 
primeiro (único?) número é editado em 2002.

6  Existiram, antes dela, os boletins The Gay (1975-1977) e Nós (1980-1981) da Gay International 
Rights, organização de Braga sobre a qual pouco ainda se conhece. Dado o seu alcance geográfico 
e temporal, não se justificou a sua análise neste texto.
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localidades nos anúncios pessoais e cartas de leitor, é fundamentalmente uma 
publicação lisboeta, que como tal reporta sobre a vida gay na cidade. E se é 
certo que há novas potencialidades entusiasmantes - os bares, filmes e peças 
de teatro de temática queer a ir ver, jardins onde encontrar outros homens, 
uma curiosa “Gala Gay” no Coliseu dos Recreios em 1988 (#11, pp.14-17) - 
há, também, uma sensação predominante de desilusão. A falta de adesão é um 
mote constante, bem como conflitos reportados na tentativa de colaboração 
com jornais e instituições públicas.  

É possível que o evento da descriminalização do sexo entre adultos do 
mesmo género, que se dá com a revisão do Código Penal em 1982, tenha ani-
mado a criação da revista. Este, bem como a constituição de 1976, são repro-
duzidos integralmente nos números três, quatro e cinco, ao longo de 1983, 
com o objetivo explícito de instruir a audiência quanto aos novos direitos con-
sagrados na lei. Mas o marco não fez, por si, desaparecer a relação precária entre 
pessoas lidas como queer e as autoridades no espaço público. Como quase todos 
os títulos em análise, Orbita inclui um roteiro com sugestões de locais de inte-
resse. A seção colaborativa surge no número oito (1984), expandindo a lista 
de locais para fora de Lisboa no número onze (1987). Além de um importante 
documento das transformações na geografia gay urbana ao longo da década de 
oitenta, entre cafés, restaurantes, cinemas, saunas, e locais de cruising, o roteiro 
destaca a presença policial em certos locais e os riscos decorrentes da mesma. 
As descrições do tipo - à paisana, em uniforme - passa a receber a etiqueta 
“Risco (Ladrões, Polícia)” no número dezasseis, em 1991. Os relatos de vio-
lência policial em Orbita oferecem mais detalhe (#13, 1989, p.48 e #15, 1990, 
p.23). Retratando uma hostilidade que nunca surge como surpreendente, estes 
sugerem que a mera presença de um homem julgado homossexual por um 
agente dentrou ou fora do circuito de cruising é sujeita a uma abordagem “pre-
ventiva”, sob o pretexto do atentado ao pudor. Porque estas agressões não re-
sultam em detenções, os relatos exemplificam a importância da efémera - 
aqueles (contra)arquivos que “provam que a coisa aconteceu mas não são a 
coisa em questão” (Muñoz, 1996, p.10) - para a preservação da memória queer. 

Em 1992 surge a primeira revista homossexual distribuída comercial-
mente a nível nacional7: Gaie France Magazine. A revista bimestral conta com 
quatro números editados no mesmo ano, com um grafismo profissional, capa 
e fotos a cores. Nela encontram-se menções a alguns eventos culturais em Lis-
7  Assinalamos igualmente a existência da Cúmplice: revista gay de actualidade e comportamento, que 

produziu dois números em 1991 e à qual ainda não tivemos acesso. 

JOANA MATIAS

138



boa de interesse à comunidade homossexual, bem como contactos da GIR e 
da revista lésbica Organa. Destacam-se também alguns comentários em tom 
autoral: uma crítica a um encontro promovido pelo Grupo de Trabalho Ho-
mossexual (GTH) do Partido Socialista Revolucionário (PSR); no mesmo 
número (segundo), uma menção ao Memorial enquanto paragem obrigatória 
da “noite lisboeta” (1992, p.6); e no número seguinte, um elogio ao bar 106 
no Príncipe Real como “um lugar importante e a destacar na noite gay da ca-
pital” (1992, p.8). Contudo, e apesar do alcance geográfico - nesse mesmo nú-
mero declara-se receber correspondência de leitores de trinta e nove 
localidades de norte a sul do país (p.8) - as referências nacionais restringem-
se à secção de duas páginas “Entre Nós”. A razão é a mesma que explica o feito 
da sua distribuição comercial. Como sugere o nome, GFM é a versão portu-
guesa de um boletim francês homónimo. A revista vai ser traduzida e adaptada 
em Portugal, impressa em França, e distribuída fazendo uso dos canais de pu-
blicações estrangeiras importadas. Mas a ligação não é de saludar; a versão ori-
ginal era assumidamente fascista e pró-pedofilia, razão que determina a 
interdição da sua venda a menores em 1992 (Garnier, 2000). O editor Michel 
Caignet, antigo dirigente do grupo néonazi Fédération d’Action Nationale et 
Européenne, procura expandir a esfera de influência da publicação além do 
mercado francófono e faz uso de contactos pessoais em Portugal que o levam 
a um jovem jornalista. Sob o pseudónimo Pedro Botto, fica a seu cargo a tra-
dução dos conteúdos e inserção de notícias e referências locais, até à sua de-
missão quando descobre as conotações subjacentes.8 

Em 1996 surgem dois concorrentes ao lugar ocupado por GFM: a revista 
Korpus e o jornal Trivia. Ambos são produto de um momento de particular 
efervescência e, refletindo-o para as suas audiências, participam na sua con-
solidação. A segunda metade da década de noventa vê surgir várias novas as-
sociações, cuja coordenação (apesar dos conflitos reportados na imprensa 
LGBTI+) e maior visibilidade vai permitir a criação de uma série de infra-
estruturas importantes. O GTH existia desde 1991 e, entre diversos feitos, 
foi responsável pela primeira comemoração pública do Orgulho no país em 
1995, na discoteca Climacz em Lisboa. A ILGA é fundada em 1995, o Clube 
Safo em 1996 e a Opus Gay em 1997, ano que testemunha o primeiro Arraial 
Pride no Príncipe Real, bem como a abertura do Centro LGBT da ILGA na 
Rua de São Lázaro e a primeira edição do Festival de Cinema Gay e Lésbico 
de Lisboa, hoje Queer Lisboa. Em 1999, a ativista trans* Jó Bernardo abre a 
8  Entrevista a Miguel Rodeia cedida a 23 de Março de 2022.
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única livraria LGBT em Lisboa, Esquina Cor de Rosa, que encerra em 2005. 
Na relação simbiótica de ambas as publicações com este momento, o lugar do 
Trivia é mais modesto. Terá cinco números entre 1996 e 1997, impresso em 
formato de jornal a preto e branco em formato A4, começando com uma ti-
ragem de cinco mil exemplares que diminui para mil no segundo número. 
Apesar de começar de forma independente, juntando na sua redação membros 
de várias associações e publicações como a Organa, torna-se, com o terceiro 
número, oficialmente propriedade da ILGA Portugal (que teve o seu próprio 
boletim, mais reduzido e informativo, entre 1995 e 2005). O jornal pretende 
“criar um espaço de comunicação dentro da comunidade gay e lésbica portu-
guesa”, como se lê no editorial do número inaugural, identificando uma coesão 
no público alvo que não existia, por exemplo, em Orbita ou Organa. Trivia 
inclui alguns conteúdos lúdicos mas é essencialmente um jornal que reporta 
as novidades do incipiente movimento centrado por ora em Lisboa. Contudo, 
não romantiza a cidade; no primeiro número fala-se da homofobia na gestão 
dos espaços de lazer da cidade: “A cena gay e lésbica sofre do ‘mal de armário’. 
Pontuando umas honrosas excepções, os donos ou donas dos locais onde os 
gays e lésbicas vão deixar o seu dinheiro não se querem ‘conotar’’. Caberá à 
clientela habitual estabelecer o seu grau de exigência!” (1996, p.10). Da mesma 
forma, no quarto número, noticia-se um ataque homofóbico na discoteca 
Kings and Queens (1996, p.8).  

A Korpus, publicada de 1996 a 2008 pela mão do editor Isidro Sousa, 
vai-se tornar a mais longeva publicação em papel dirigida a um público gay, 
com uma periodicidade que vai variar entre bimestral, semestral, e finalmente 
trimestral, com cinquenta e duas páginas a preto e branco, capas e fotos a cores 
e formato A4. O número inaugural é publicado num ano que “foi marcado 
pelo aparecimento de algumas organizações e de novos espaços homossexuais 
(e encerramento de alguns!)” (#2, 1997, p.8), e a Korpus vai estar na linha da 
frente deste terreno em mutação. Apesar de ter início no Porto, a publicação 
muda-se para Lisboa em 1998, estreitando relações com as associações e os 
espaços de lazer surgidos na capital. Isidro, que já antes se dedicara a fotografar 
eventos gay, dá à Korpus uma dimensão de espelho que Orbita conseguira ape-
nas em raras ocasiões e com alguma clandestinidade: abundam as fotos de fes-
tas, noites e discotecas, não apenas dos e das artistas em cena mas também dos 
públicos, retratando uma comunidade viva e efervescente à margem do pro-
tagonismo do movimento social. É, também, mais diversa em termos de iden-
tidade e conformidade de género, bem como da raça e etnia; em todos os 
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títulos analisados, qualquer menção às últimas surge tipicamente apenas em 
contexto de alteridade.  

Mais do que no volume de tiragem ou na venda comercial, feitos já con-
seguidos por publicações anteriores, o maior alcance desta revista é claro no 
poderoso efeito de feedback entre público e revista, na qualidade de diálogos 
que se estabelecem entre leitores e a voz editorial, por vezes ao longo de vários 
números, sobre um mesmo texto. Aqui, a relação com a capital e tensões sub-
jacentes ocupa um lugar de relevo. São vários os direitos de resposta, as con-
tra-respostas, as críticas abertas, seja à má organização de uma festa, à produção 
de uma peça de teatro, ou a uma ação ou campanha política. Um destes mo-
mentos de diálogo mais interessantes, e que se prende com a questão de uma 
comunidade mais diversa do que representavam, ainda, então, o movimento 
associativo e meios de comunicação, relaciona-se com as fronteiras entre iden-
tidade de género e orientação sexual. Já em Orbita operava uma rejeição de 
toda a feminilidade como parte de um programa de (cis)masculinidade con-
trário à caricatura do homem homossexual efeminado. Em Korpus esta questão 
prolonga-se, sobretudo num tropo que surge em cartas de leitores bem como 
nas entrevistas a dirigentes associativos e outras personalidades: a presença 
exagerada de transformistas, travestis, drag queens e/ou pessoas trans* na co-
bertura mediática criticada enquanto “carnavalização” da comunidade. Re-
produzindo esta dinâmica, a reportagem da primeira Marcha do Orgulho de 
Lisboa (MOL) é “extremamente mal recebida pelos transsexuais” (#13, 2000, 
p.1), e a resposta editorial contesta que embora a revista vise um público alar-
gado, a prioridade serão sempre “os temas homossexuais” (presumivelmente 
cisgénero). 

Dois outros aspetos que surgem nas páginas da Korpus chamam-nos a 
atenção: uma gradual centrifugação de Lisboa para outros pontos do país, e o 
surgimento de um mercado cor-de-rosa. O seu nascimento no Porto, e a prá-
tica de reportagem fotográfica da noite e outros eventos dirigidos a um público 
gay, dá vida a locais que nas publicações anteriores surgiam apenas marginal-
mente, nos roteiros. Assim, o leitor aprende que a noite gay portuense é mais 
arrojada que a sua congénere lisboeta; acompanha o primeiro Gay Pride no 
Porto em 1999, vários casamentos entre pessoas do mesmo sexo celebrados 
informalmente em estabelecimentos turísticos gay no Algarve, e eventos nou-
tras regiões. A viabilidade económica destes novos circuitos é clara. Embora 
Orbita já incluísse alguns anúncios a bares e restaurantes no Bairro Alto, os 
patrocínios expandem-se na Korpus além dos habitués para passar a incluir 
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agências imobiliárias LGBT, agências de viagem LGBT, depilação a laser e 
produtos para o aumento do tamanho do pénis. Perante este momento de ex-
pansão geográfica e comercial, um leitor escreve no número onze (2000, p.39), 
“antes os ‘gays da capital’ tinham bares e apesar de ser o ghetto eram felizes, os 
da província não tinham nada. Agora com ‘o movimento’ há mais possibili-
dades para todos.”  

A questão do “ghetto” é omnipresente na relação da história queer com o 
espaço urbano. Trata-se, evidentemente, de uma apropriação do termo histó-
rico para os bairros que segregavam algumas comunidades judaicas na Europa 
do qual fizeram uso várias tradições políticas. Os discursos da libertação gay 
que coalescem depois de Stonewall9 propõem reimaginar a segregação geo-
gráfica que acompanhava a estigmatização das comunidades queer nas grandes 
cidades (Hobson, 2016). “Sair do ghetto”, no imaginário assimilacionista, é 
sinónimo do sucesso da integração para aqueles a que ela têm acesso.10 Uma 
publicação contemporânea que proporciona um contraste ao entusiasmo (e 
desconforto face a questões trans*) da Korpus é o boletim do GTH, Sem 
Medos!. Editado entre 1998 e 2002, produziu dez números fotocopiados com 
uma cor em formatos variáveis e com uma periodicidade dependente de oca-
siões, como manifestações, onde os distribuir.11 É a primeira publicação a fazer 
uso de práticas de linguagem neutra, bem como a usar explicitamente 
“LGBT” como interpelação no subtítulo, “Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans-
sexuais, uni-vos” (substituindo “transsexuais” por “transgenders” no quarto 
número). Sem Medos oferece uma perspetiva assimétrica, vincada sobre uma 
tradição de esquerda e anti-capitalista, sobre os mesmos eventos e marcos re-
portados noutros títulos do mesmo período: críticas à especulação imobiliária 
em Lisboa e apelos à caução contra o apoio da CML ao Centro LGBT, Arraial 
9  Os motins de Stonewall em Junho de 1969 não marcam o início do movimento pelos direitos 

das pessoas queer  e trans* nos Estados Unidos, que já contava com uma série de ações coletivas 
(Streitmatter, 1995) bem como outras revoltas espontâneas (Stryker, 2008). Stonewall é mais 
produtivamente lido como marcando uma nova fase deste movimento, mais visível aos olhos do 
público e consolidando discursos e práticas inspiradas dos movimentos anti-guerra, anti-racista, 
e feminista (D’Emilio (1998 [1983])).

10  “Os homossexuais tornam-se indistinguíveis, não porque escondem melhor os seus segredos, mas 
porque são uniformes de corpo e mente, libertos da saga do seu ghetto, reintroduzidos total e 
completamente não na sua diferença, mas na sua mesmidade.” (Hocquenghem, 2020 [1975]). 
Desafiando um simples binário marginal/normalidade, António Fernando Cascais questionava, 
em 1983, “que ‘festa’ post-revolucionária, de proliferação de bares gay com a sua imposição de 
normalidade (estas bichas de passerelle…) no seio da transgressão…” (1983, p.16). 

11  Entrevista a Sérgio Vitorino cedida a 20 de Abril de 2022.

JOANA MATIAS

142



Pride e MOL. Em comentário a uma notícia sobre um programa de sensibili-
zação da polícia no Rio de Janeiro, afirma-se que “se fosse em Lisboa, evitáva-
mos uns sopapos muito recorrentes no Princípe Real” (#4, 1999, p.11), 
sugerindo que as agressões documentadas em Orbita estavam ainda longe de 
pertencer ao passado, apesar dos ganhos políticos. Assinalamos também a im-
portância do penúltimo número, um dossier arquivístico dedicado aos dez 
anos do GTH que inclui fotos e recortes de ações, declarações e campanhas 
não apenas do GTH mas do movimento social mais abrangente e da esquerda 
simpatizante, que é também um retrato da vida militante em Lisboa. 

Por fim, e contrariando a apresentação até aqui cronológica, concen-
tramo-nos agora sobre a imprensa lésbica, que revela preocupações diferentes 
em relação ao espaço urbano. A Organa, fanzine que produz nove números 
entre 1990 e 1992, é a primeira publicação lésbica em Portugal e, nesse sentido, 
uma das primeiras articulações explicitamente lésbicas na primeira pessoa. 
Começa por iniciativa de Filomena Loureiro e Ana Pinheiro; a partir de um 
primeiro encontro presencial, juntam-se mais mulheres, algumas das quais 
continuarão mais tarde com a revista Lilás. Esta, também fotocopiada a preto 
e branco mas com uma produção gráfica mais limpa, edita trinta e três núme-
ros entre 1993 e 2002, e participa também no movimento associativo sob o 
nome Grupo Lilás. Já o Zona Livre é o boletim do Clube Safo, o único título 
de todos os analisados ainda em vida, e que produziu setenta e um números 
desde 1997 até à data, em formatos variáveis. No seu conjunto, as três publi-
cações são um bom estudo de caso da forma como as escolhas textuais e para-
textuais engendram públicos diferentes apesar de se dirigirem, supostamente, 
a um mesmo. Organa usa uma linguagem informal e familiar, bem como uma 
composição amadora intencional. Os últimos números vão marcar uma vira-
gem que se concretiza com a Lilás, que tem um foco teórico e ideológico 
muito mais vincado. Zona Livre, como é típico nos boletins, está menos res-
tringida a um modelo de publicação fixo e coerente; além de informar sobre 
as atividades do Safo e demais movimento associativo, inclui também submis-
sões, literárias e não só, das sócias, e como a Lilás, dedica bastante atenção à 
história lésbica sob a forma de entrevistas a mulheres mais velhas.  

Nenhuma das três está sediada em Lisboa: a Organa tem apartado na 
Amadora, tal como a Lilás, que muda para Rio de Mouro com o número trinta 
e um, e o Zona Livre em Lagos. As atividades presenciais, bem como muitas 
das referências à vida enquanto pessoa queer, tendem a centrar-se na capital; 
mas globalmente, ao contrário das revistas masculinas, o imaginário proposto 
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não é dependente desta. Há um maior ênfase dado à colaboração com redes 
lésbicas internacionais, e, sobretudo, com as mulheres no Portugal rural: 

 
Eu vivo numa cidade, por sinal, a capital de Portugal. Para mim, que 
tenho oportunidade de frequentar tudo quanto é mundano e mesmo 
pagando o IRS como solteira, vivo tranquilamente com uma compa-
nheira e a criança dela, para mim, dizia eu, é fácil encontrar outras lés, 
travar amizades, reconhecê-las no bar, na Livraria e na Discoteca. Eu 
não ostento nenhum cráchá, não possuo nenhum código - a não ser a 
tartaruga da Organa - e não tenho nenhum problema; até fico orgu-
lhosa quando sei que sou reconhecida por outras lésbicas. (...)  Sim, para 
mim, habitante de uma cidade cosmopolita já europeia, é mais fácil ob-
viar a momentos de solidão. Mas, quando penso na lésbica que vive no 
interior do pais, sem acesso à liberdade cosmopolita, sem apoio de al-
guma comunidade, às vezes correndo vários riscos decorrentes da opres-
são a que está submetida, silenciada pelo sistema que não a reconhece, 
estarreço-me de medo. Nos momentos em que eu penso nessa lésbica 
reconheço a urgência de sermos visíveis, falarmos alto, reconhecermos 
e cultivarmos a cultura lésbica nossa antepassada e a presente. A Organa 
é mesmo isso, a necessidade de movimentar as lésbicas portuguesas, so-
bretudo as mais isoladas. (Organa #6, 1992, pp.5-6) 

 
Embora participando, necessariamente, do ecossistema de Lisboa, a es-

pacialidade em Organa é mais difusa, voltada ora para o resto do país, ora para 
o estrangeiro. Esta dissociação com a capital tem uma razão evidente. Além 
das várias referências, na linguagem feminista radical, à violência masculina, 
há um relato de particular interesse. No número sete, o grupo editorial visita 
um bar “que sabíamos pertencer a lésbicas” (#7, 1992, p.9) no qual é repreen-
dido por perturbar as sensibilidades da clientela heterossexual. O mesmo vai 
ser descrito na Lilás, no #8 (1994, p.50), desta vez no Memorial e no bar La 
Calle, em Alcântara (p.51), também com gerência lésbica. Mais perturbadoras, 
ainda, são as referências a reportagens lesbofóbicas e misóginas em jornais 
como o Diabo (#2, 1993, p.57) e o Crime (#9, 1995, p.58) sobre o Memorial, 
em tom de viagem ao submundo queer. Mesmo às portas do novo milénio, a 
própria “catedral do lesbianismo” (#7, p.49) está longe de oferecer um verda-
deiro espaço seguro às mulheres de Lisboa. Apesar de já a Organa organizar 
encontros de mulheres, é na leitura do Zona Livre que se concretiza uma prá-
tica de ocupação do espaço coletiva fora dos grandes centros urbanos. O título 
do boletim nasce no primeiro acampamento, em Tomar, em 1997, por suges-
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tão de uma das participantes que assim definiu a experiência do encontro (#48, 
2005, p.5). Os acampamentos manter-se-ão uma tradição do Clube Safo, e 
assim, apesar de se divulgarem atividades e organizarem encontros nas cidades 
(não apenas Lisboa, “capital das lésbicas” (#1, 1997, p.5)), mantém-se uma re-
lação com o espaço público mais abrangente, descentralizada, e privilegiando 
o ar livre e a ruralidade.  

Se, como escrevem Michael Warner e Lauren Berlant (2005 [1998], 
p.203), “as culturas queer dependem de elaborações efémeras no espaço ur-
bano e na cultura da edição”, esperamos nesta apresentação ter demonstrado 
a relação mutuamente constitutiva entre ambos. Desta, decorre uma leitura 
de uma narrativa “sincopada”, feita de avanços e recuos contrários ao para-
digma cumulativo da liberalização (Herzog, 2009), sem a qual é difícil pensar 
o conservadorismo recobrado que sucede o fim do Estado Novo, o horizonte 
decepcionante da descriminalização, a reorganização do espaço público e pri-
vado durante o cavaquismo, e a consolidação de um movimento associativo 
legível aos olhos das instituições em meados da década de noventa. 
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BRINQUEDOS SEXUAIS: UMA REFLEXÃO SOBRE 
OS FATORES CULTURAIS QUE ENVOLVEM O 
ORGASMO FEMININO1 

Lana de Araújo Gomides2 
 

 
 

Resumo 
Desenvolvido no âmbito dos Estudos Culturais, este trabalho propõe verificar como os 
brinquedos sexuais ajudam a destrinchar fatores culturais que limitam o orgasmo femi-
nino, considerando o conceito de dispositivo sob a ótica de Michel Foucault (2001) e 
Giorgio Agamben (2009), além de introduzir a noção de contradispositivo para se apro-
ximar das alternativas que as mulheres buscam às margens dos discursos sobre sexualidade 
feminina predominantemente aceitos. Para perseguir os objetivos, serão confrontados 
trechos de dois episódios das séries televisivas Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019) e Sex and 
the City (1998-2004), respectivamente. 

 
Palavras-chave 
Brinquedos sexuais; contradispositivo; dispositivo; orgasmo feminino; sexualidade. 

 
 
 

Introdução 

A partir dos percursos teóricos desenvolvidos no âmbito dos Estudos 
Culturais, é válido tomar como embasamento as conceitualizações de dispo-
sitivo propostas por Michel Foucault (2001) e Giorgio Agamben (2009) para 
refletir sobre as relações de poder direcionadas à sexualidade das mulheres. 
Enquanto o primeiro autor utiliza o termo ao se ocupar dos assuntos de go-
vernabilidade ou governo dos sujeitos, o segundo amplia tal discussão ao que 
diz respeito à função estratégica concreta dos dispositivos nas inscrições que 
eles exercem em uma relação de poder.  
1 Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexualidades 

e Lazer.
2  Doutoranda em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. E-mail: lanagomides@ua.pt.

147

mailto:lanagomides@ua.pt


Portanto, os dispositivos podem ser compreendidos como discursos, edi-
fícios, leis, escolas, bem como objetos simples que capturam, orientam e mo-
delam gestos (Agamben, 2009, p. 40). Nesse sentido, o fato de a noção de 
sexualidade como lazer desempenhada por homens cisgêneros e heterossexuais 
ser melhor aceita quando comparada à situação de mulheres que recorrem à 
prática pelo mesmo motivo implica em subjetivações específicas sobre papéis 
sociais e estereótipos alinhados ao gênero. Ou seja, esse tipo de discurso, bem 
como a consequente proliferação de tabus que acionam, colabora para padrões 
de comportamento que beneficiam os homens descritos acima. Só para ilus-
trar, além de uma maior liberdade sexual, são predominantemente eximidos 
de responsabilidades com contracepção e parentais. 

A heterossexualidade pode ser reconhecida como uma das tecnologias 
mais bem-sucedidas para a manutenção da sociedade capitalista patriarcal, 
priorizando as relações sexuais direcionadas à reprodução. Essa necessidade 
demarca importantes fatores responsáveis pela desigualdade de gênero, visto 
que a submissão feminina é uma característica sociocultural que ainda hoje 
viabiliza a dominação masculina em diferentes aspectos (Depieri et al., 2016, 
p. 58). Dessa forma, a docilidade e a passividade das mulheres contrastadas 
com a virilidade e a liberdade sexual dos homens, assim como a privação de 
informações que boa parte das mulheres possui acerca de seus corpos, natu-
ralizaram a ausência de orgasmo feminino durante as relações sexuais. Con-
sequentemente, cultivaram, por muito tempo, a percepção de que o prazer do 
contato íntimo com seus parceiros estava limitado aos papéis sociais destina-
dos a elas: a idealização de um lar através do matrimônio e a maternidade. 
Apesar de diversas desconstruções terem sido feitas desde as mobilizações fe-
ministas dos anos 60, o sistema vigente enraizou fatores culturais que ainda 
refletem nas questões de sexualidade como lazer para as mulheres. 

Aliás,  
 

a simulação do orgasmo por parte das mulheres pode ter múltiplas cau-
sas, como o simples desconhecimento do próprio corpo e a dificuldade 
de dizer o que sente e como gosta da estimulação sexual, mas também 
pode ser sinal de dificuldades maiores tais como a sua insegurança 
quanto à sua sexualidade, o medo da perda do parceiro, ansiedade e 
culpa em relação à sua própria vivência sexual. (Araújo, 2005, p. 71). 

 
Diante do exposto, este trabalho propõe verificar como os brinquedos 

sexuais ajudam a destrinchar fatores culturais que limitam o orgasmo femi-
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nino. Além disso, vale questionar se eles não se posicionariam como contra-
dispositivos perante o discurso que naturaliza a dificuldade ou a ausência do 
organismo feminino.  

Com o intuito de perseguir essas inquietações, serão confrontados trechos 
de dois episódios das séries televisivas Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019) e Sex 
and the City (1998-2004), respectivamente. No primeiro, é possível discutir o 
discurso masculino perante o uso que as mulheres fazem de brinquedos sexuais. 
Já o segundo oportuniza refletir esses dispositivos do ponto de vista delas.  

 
 

Uma teorização sobre o egoísmo 
Sem dúvida, o egoísmo é um termo bastante evocado quando são discu-

tidos as relações sexuais e os seus propósitos. De um lado, tem-se o compor-
tamento despreocupado e individualista dos homens que, após atingir o prazer 
durante o sexo, dão por encerrado aquele momento, independentemente deste 
ser focado no lazer ou na intenção de procriar. Ao mesmo tempo, visto que as 
formas de sexualidade das mulheres foram culturalmente construídas para al-
cançar o propósito da maternidade, como já supracitado, existe o discurso de 
que fugir desses encontros com seus parceiros, ainda que eles não lhe gerem 
prazer, é uma forma de egoísmo. Afinal, ali pode residir a ausência de cumpri-
mento com o seu dever social.  

Porém, menos se fala dos homens egoístas por negligenciarem o orgasmo 
feminino, que das mulheres egoístas por não desejarem ser mães ou recorrerem 
às práticas sexuais como estratégia de lazer. Nesse mesmo sentido, quando os 
homens heterossexuais adiam ou refutam a paternidade para se dedicar às suas 
vidas profissionais, não há a leitura de um comportamento egoísta. Pelo con-
trário, a eles são atribuídos  

 
“legítimas inquietações intelectuais, trabalho duro, sucesso e outros con-
ceitos do gênero. Por que uma mulher não poderia sentir a mesma coisa 
sem que seja taxada de? Não é individual todo desejo e sua ausência? 
Supostamente em nossas individualistas sociedades o desejo não tem 
cada vez melhor reputação, melhor fama, que quem não atende seus de-
sejos é um pusilânime?” (Meruane, 2014, p. 83).  

 
Provavelmente, por ser mais fácil resolver essas questões individualmente 

que entrar em confronto com pensamentos hegemônicos estratificados entre 
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os sujeitos, os brinquedos sexuais se posicionem como dispositivos de liber-
tação, formas de conhecer o próprio corpo, assim como de preencher as au-
sências culturalmente normalizadas e envoltas por tabu ao que diz respeito às 
relações sexuais.  

 
A sexualidade feminina é determinada não só pelas vivências pessoais, 
como também pelo contato da mulher com a sociedade. As revistas fe-
mininas antes dos anos 60 tinham uma visão romanceada do sexo em 
que tudo terminaria no casamento, no marido, nos filhos e na felicidade 
que estes bens por si só proporcionariam. Da mesma forma, o cinema 
mostrava uma realidade ideal e romanceada. As diversas religiões tam-
bém reproduziam este ideal do casamento e dos filhos como realização 
pessoal da mulher. As diferentes situações aflitivas que ela passava para 
controlar a gravidez, para lidar com a eventual infidelidade do marido 
eram omitidas e faziam parte do que não era falado. Vigorava a peda-
gogia do silêncio, que era a forma de lidar com a sexualidade através da 
omissão e do não esclarecimento, principalmente para o sexo feminino. 
(Araújo, 2005, p. 68). 

 
Dito de outra maneira, as pessoas que tiveram a oportunidade de se des-

construir e vivenciar o orgasmo como lazer, sem o encargo social de reprodu-
ção ou o sentimento de culpa pedagogizado pela religião, poderiam encontrar 
nos brinquedos alternativas de comportamento sexual. No entanto, isso não 
significa que esses dispositivos estejam à margem do sistema capitalista pa-
triarcal, como será mais bem discutido a seguir. 

 
 

Contextualizando os brinquedos sexuais 
Antes de posicionar os brinquedos sexuais como dispositivos a favor da li-

bertação sexual das mulheres cisgêneros ou demais pessoas não privilegiadas 
pelo poder hegemônico masculino, branco e heterossexual, é pertinente com-
preender que a fabricação dos primeiros vibradores teve início no século XX, 
pouco antes do desenvolvimento das próteses masculinas em decorrência da Pri-
meira Guerra Mundial (Beccari, 2021, p. 75). Não é por acaso que, com as mu-
lheres assumindo espaço nas indústrias e provendo a subsistência da família 
naquele momento, “a máquina capitalista teve que se ajustar para pôr a plastici-
dade dos corpos a serviço de uma nova forma de consumo – o que coincide, por 
exemplo, com a fundação da revista Playboy em 1953” (Beccari, 2021, p. 76). 
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Dessa maneira, inicialmente, não apenas os brinquedos sexuais foram 
produzidos a partir de uma reconstrução do corpo masculino3, diante da 
noção de falo, como também serviram, se ainda não servem, como dispositivos 
para controlar a sexualidade. Afinal, já no século XIX,  

 
com a ajuda de instrumentos mecânicos, realizaram-se intervenções no 
domínio do prazer feminino; enquanto, por um lado, se proibiu e se 
controlou a masturbação, por outro, o orgasmo feminino foi medicali-
zado e entendido como crise de histeria. O orgasmo masculino foi me-
canizado e domesticado por meio de uma incipiente codificação 
pornográfica... A maquinaria estava pronta. (Preciado, 2018, p. 77).  

 
Vale mencionar que tal codificação pornográfica insere os corpos femi-

ninos numa lógica de submissão, perpetuando o controle das organizações 
hegemônicas capitalistas. E em todo caso, independentemente do gênero, o 
orgasmo ganha sentidos de opressão. Conforme, Maria Luiza de Macedo 
Araújo (2005), a partir do momento em que as mulheres entendem que ele 
demarca o sucesso de uma relação sexual, internalizam a necessidade de senti-
lo. Logo, ao já conhecido discurso impositivo do “ser mulher” é acrescentado 
o excelente desempenho sexual. Daí vem a simulação do prazer, quando o or-
gasmo não é atingido.  

Do mesmo modo, boa parte dos homens procura por essa validação para 
se reafirmar na categoria do “homem de verdade”, pois “sua sexualidade não é 
medida apenas pelo prazer da relação e sim pelo poder que ele tem de propor-
cionar um orgasmo à sua parceira (se possível múltiplos)” (Araújo, 2005, p. 70). 

Em síntese, há um cenário em que ou as mulheres não se sentem à vontade 
para falar sobre as práticas que lhes dão prazer devido aos tabus que permeiam 
o tema, ou, mesmo após alguns avanços proporcionados pelos processos de 
desconstrução, elas se julgam inferiores ao expressar o descontentamento 
diante de seus parceiros, preferindo fingir o orgasmo.  

Através dessas noções, recorrem aos brinquedos sexuais como contradis-
positivos para reivindicar o prazer sexual com independência, retirando o or-
gasmo da condição de obsceno e mantendo, ainda, suas interações afetuosas 
com parceiros de maneira um pouco mais pacífica.   
3  Nossa cultura tem uma tradição fortemente falocêntrica na qual o homem afirma seu poder pela 

potência e dominação em todos os campos em que atua, o sexo está incluído como uma das áreas 
onde o homem se mostra mais vulnerável. (Araújo, 2005, p. 70).
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O dispositivo que realiza e regula a separação é o sacrifício: por meio de 
uma série de rituais minuciosos, diversos segundo a variedade das cultu-
ras, [...] o sacrifício sanciona em cada caso a passagem de alguma coisa 
do profano para o sagrado, da esfera humana à divina. Mas aquilo que 
foi ritualmente separado pode ser restituído pelo rito à esfera profana. 
A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo 
que o sacrifício tinha separado e dividido (Agamben, 2009, p. 45).  

 
Logo, ao mesmo passo em que o orgasmo e os brinquedos sexuais são in-

troduzidos culturalmente como dispositivos4 para regular as relações, que 
devem ser preferencialmente heterossexuais para manutenção do sistema vi-
gente, eles também podem funcionar como um contradispositivo das mulhe-
res que encontram alternativas para explorar suas experiências sexuais à 
margem de imposições ou expectativas sociais. Consequentemente, os brin-
quedos sexuais, por exemplo, são formas de contornar o medo de perder os 
parceiros sexuais sem que elas deixem de vivenciar o sexo como lazer. Apesar 
de eles não resolverem as persistentes problemáticas de sexo e gênero, propor-
cionam uma experiência às margens da herança patriarcal que, muitas vezes, 
ainda renega o orgasmo feminino.  

Entretanto, mesmo quando o orgasmo feminino e os brinquedos sexuais 
são tratados como contradispositivos, é imprescindível perceber que não dei-
xam de estabelecer relação com a norma. Aliás, como já mencionado no início 
desta escrita, os artefatos vendidos em sex shops obedecem a um design cor-
respondente ao “amplo processo de materialização de discursos e valores” 
(Beccari, 2021, p. 67). 

Com a exposição dessas reflexões, serão analisados a seguir trechos de 
dois episódios das séries televisivas Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019) e Sex 
and the City (1998-2004). 

 
 
 
 
 
 
 

4  A essa altura, é significativo introduzir a definição de dispositivos para Foucault, sendo eles “um 
conjunto decididamente heterogéneo que engloba discursos, instituições, organizações arquite-
tónicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” (Foucault, 2001, p. 244). 
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Um diálogo entre referências 
Antes de discutir os conteúdos midiáticos aqui propostos, vale ressaltar 

que enquanto o episódio “The Buzzing From The Bathroom”5, da série Crazy 
Ex-Girlfriend (exibida entre 2015 e 2019) foi selecionado para discutir um 
ponto de vista masculino sobre o uso de brinquedos sexuais, o episódio “The 
Turtle and the Hare”6, de Sex and the City (exibida entre 1998 e 2004), revela 
a discussão dos dispositivos por um grupo de mulheres. 

 
Figura 1. Prints da melodia cantada pelo personagem Tim, de Crazy Ex-Girlfriend 

 

Nota. Montagem feita durante a pesquisa a partir de frames retirados da plataforma YouTube7.  

 
A figura 1 traz dois momentos de uma mesma cena da série de comédia 

musical Crazy Ex-Girlfriend, da rede de televisão estadunidense CW. Entre 
os temas centrais da produção audiovisual estão a sexualidade feminina e o 
sistema reprodutivo das mulheres. 

A música cantada pelo personagem heterossexual e branco Tim expressa, 
em sua totalidade, o sentimento de fracasso ao descobrir que o zunido que 
vem do banheiro não seria uma escova de dentes elétrica ou algo parecido, 
mas, sim, o vibrador que a sua esposa utiliza para sentir prazer. Diante disso, 
ele profere sentenças como “que profunda humilhação”, “eu achei que estivesse 
fazendo da forma certa” e “tanta vergonha me consumindo”. 

 
 
 
 

5  Tradução da autora: O Zumbido do Banheiro.
6  Tradução da autora: O Vibrador de Coelho.
7  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZlHf1Fc0OSg. Acesso em: 10 de outubro 

de 2022.
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Figura 2. Print de outro trecho da melodia cantada por Tim 

 

Nota. Montagem feita durante a pesquisa a partir de frames retirados da plataforma YouTube8.  

 
Quando ele canta, revelando que entendeu o significado das palavras 

“Tim, foi legal”, suscita algo mencionado durante a teorização deste artigo: 
para evitar o confronto com os parceiros, as mulheres tendem a simular o or-
gasmo. Mais adiante, ele profere adormecer, acreditando ter tido uma boa re-
lação sexual. Porém, pouco depois ouvia o barulho do brinquedo sexual, que 
era usado por sua parceira na tentativa de concluir sozinha aquilo que não 
conseguiu ao lado dele.  

O tabu existente acerca do orgasmo feminino, bem como das vontades das 
mulheres numa relação sexual, em geral, é um fator cultural que leva à falta de 
diálogo. Não é por acaso, portanto, que Tim naturaliza recorrer às mesmas posi-
ções sexuais e num determinado dia da semana, como se o ritual fosse uma obri-
gação entregue pela sociedade e que deve ser cumprido automaticamente e sem 
brechas para mudanças, quando canta “usamos duas posições diferentes a cada 
duas noites de domingo”. Tal problemática também pode ser sentida no trecho 
“não posso acreditar que ela não veio me dizer que precisava de muito mais do 
que eu poderia dar”, sinalizando a ausência de confronto entre as duas partes. 

Por outro lado, a prepotência masculina em acreditar que apenas os ho-
mens possuem o poder de proporcionar orgasmo, minimizando que o prazer 
deles também pode ser oriundo de outra pessoa durante o ato, é bem sinteti-
zada na fala “costumava pensar que eu era um herói”. 
8  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZlHf1Fc0OSg. Acesso em: 10 de outubro 

de 2022.
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Todo esse panorama dialoga com a pesquisa Orgasmo Feminino: Preva-
lência de Crenças Errôneas em Pernambuco, Brasil, realizada pelos profissionais 
da saúde Rógerson Andrade, Ricardo Cavalcanti e Vilma da Silva em 2015. 
A investigação aponta que  

 
A educação sexual pode ser o início da prevenção de inúmeras disfun-
ções sexuais não apenas no sentido de prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis ou anticoncepção, mas também em um sentido 
mais amplo, que leve o jovem ao autoconhecimento corporal, desmis-
tificação das crenças errôneas, tabus religiosos e melhora da comunica-
ção interpessoal. (Andrade et al., 2015, p. 13). 

 
Afinal,  
 

No aspecto da sexualidade o ser humano é cercado de falsas informações 
e superstições, ficando envolvido em uma rede de mitos e crendices, e 
essas desinformações se disseminam entre os jovens principalmente pela 
ignorância e omissão dos responsáveis por sua educação. (Andrade et 
al., 2015, p. 12). 

 
Como diria Foucault (2001), uma rede de dispositivos arquiteta e man-

tém fatores culturais que influenciam diretamente a sexualidade humana, ge-
rando sentidos de superioridade e inferioridade não apenas ao que diz respeito 
aos homens em relação às mulheres, como também das interações heterosse-
xuais sobre as homoafetivas.  

 
Figura 3. Print de conversa entre Carrie e Charlotte, em Sex and the City 

 

Nota. Montagem feita durante a pesquisa a partir de frames retirados da plataforma YouTube9. 

9  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OkvEephr9dk. Acesso em: 11 de outubro de 2022.
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Já o episódio em análise da série estadunidense Sex and the City, que re-
trata a convivência entre as amigas Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, 
mostra o uso de brinquedos sexuais do ponto de vista de mulheres brancas e 
de classe média. Na figura 3, Charlotte diz ter medo de não conseguir apro-
veitar uma relação sexual com um homem outra vez, caso continue usando o 
vibrador que comprou ao ser incentivada pelas demais mulheres de seu círculo. 
Afinal, conforme comenta em outro momento da mesma cena, com o brin-
quedo, ela não apenas tem a certeza de que alcançará o prazer, como também 
chegará ao orgasmo em menos tempo. 

A série tem início no século XX, num período em que entre as transfor-
mações sociais estavam “a liberação feminina, a conquista do direito de viven-
ciar a sua própria sexualidade sem vinculação à maternidade, ou seja, o prazer 
no sexo passou a ser um direito sem que estivesse condicionado ao casamento 
e àmaternidade” (Araújo, 2005, p.70). Apesar desse conteúdo audiovisual re-
forçar algumas questões machistas, ele revisita a insatisfação de muitas mu-
lheres em relação aos seus pares. Por exemplo, no mesmo episódio Miranda 
comenta que em pouco tempo os homens serão obsoletos, visto que além de 
já não serem necessários para alcançar o orgasmo feminino, as mulheres não 
precisam deles para a maternidade, o que levaria a uma discussão sobre os mé-
todos de fertilização artificial oportuna para outra escrita. 

 
 

Conclusão 
Com a discussão sobre o uso de brinquedos sexuais, é possível sintetizar 

que os principais fatores culturais limitantes do orgasmo feminino foram 
construídos pelo Estado, pelas diversas religiões, pelos meios de comunicação 
e pelos modos de educação formal. 

Nesse sentido, uma rede de dispositivos atuou e atua sobre a sexualidade 
humana com o intuito de promover a manutenção do sistema capitalista pa-
triarcal ao priorizar as relações heterossexuais, naturalizando papéis sociais, 
como a maternidade.  

Só para ilustrar, como os brinquedos sexuais foram introduzidos em so-
ciedade, assumindo como referência o falo, aponta para uma tradição predo-
minantemente masculina, assinalando que esses objetos possuem potencial 
para ordenar as relações e, por isso, podem ser considerados dispositivos de 
controle.  
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Em contrapartida, o movimento feminista e suas desconstruções promo-
veram novas formas de sexualidade não apenas feminina, como também para 
outras pessoas não privilegiadas no sistema vigente, sendo os brinquedos se-
xuais contradispositivos (apesar de ressalvas) úteis para uma ressignificação 
da vida sexual das mulheres.   
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Resumo 
“Elas no Singular”, lançada em março de 2020, com direção de Fabrizia Pinto disponível 
no canal HBO Max, é uma série documental que narra oito das maiores escritoras brasi-
leiras, dando voz às suas histórias pessoais, suas caminhadas de vida, com tons amorosos, 
poéticos, criativos e também doloridos. Em cada episódio, é apresentada a trajetória de 
vida e arte de cada uma delas, contada sempre em primeira pessoa. Assim, fundamentadas 
nos Estudos Culturais, por meio da técnica de análise fílmica, nos interessa investigar a 
presença dos temas do lazer e das questões de gênero em cada episódio. O documentário 
é formado pela auto narrativa de oito mulheres, são elas, Hilda Hilst, Conceição Evaristo, 
Rachel de Queiróz, Adélia Prado, Cora Coralina, Nélida Pinõn, Lygia Fagundes Telles e 
Clarice Lispector. Até o momento foi possível perceber que as autoras partem da sua in-
fância e das relações de afetividade com a família para introduzirem suas histórias. Nota-
mos também a presença do lazer por meio da ludicidade expressa nas festas, encontros de 
famílias, brincadeiras de infância, leituras na rede, viagens, entre outros. Em torno das 
questões de gênero, foi possível perceber que em cada singularidade houveram resistências, 
subversões e enfrentamentos para que suas obras e suas escritas fossem consideradas válidas 
em determinados espaços e elas como escritoras, fossem reconhecidas em suas autonomias. 
Indicamos que “Elas no singular” é um artefato cultural que ensina e discute os lugares 
dados e os lugares ocupados por essas mulheres e problematiza as relações de poder em 
diferentes contextos sociais.  
 
Palavras-chave 
Mulheres, gênero e lazer. 
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colé/UFMG; Limc/IFSP e Investigadora colaboradora do Centro de Línguas, Literatura e Cul-
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Cena introdutória 
Partindo do entendimento que um documentário é um texto cultural, 

ou seja, um artefato, logo possui um currículo que ensina algo sobre alguma 
coisa. Esse texto cultural gera saber e processos de subjetivação, traduz 
sentidos, significados e quando eleito se torna dispositivo que opera 
pedagogicamente e politicamente no âmbito social.  Elegemos para análise o 
artefato cultural: “Elas no singular”, uma série da Home Box Office (HBO) que 
conta a história de oito escritoras brasileiras em pequenos documentários.  

Tomamos o dispositivo como algo que dispõe para uma determinada 
organização com uma racionalidade particular. Os dispositivos permeiam 
redes que se estabelecem nos discursos, nas instituições, em organizações, 
decisões, operam em leis e medidas administrativas, também podem estar em 
enunciados científicos, proposições filosóficas e morais (Foucault, 2005, 
2015). Inclusive dispõe em filmes, músicas, poemas, programas, desenhos, 
novelas, entre outros textos culturais. 

Os textos culturais compõem-se de informações, aprendizagens, 
sentimentos e pensamentos que se articulam e fabricam uma obra potente, 
uma atividade discursiva (Paraíso, 2007; Silva, 2001). Esses textos prescrevem 
saberes, modos de ser, de pensar e de agir, indicando pensamentos, valores, 
exercícios e atitudes que devem ser praticados no sentido de constituição de 
tipos particulares de sujeito. 

 No âmbito do lazer, temos nomeado de “artefatos culturais”, produções 
e fabricações elaboradas pelos sujeitos, produtos, peças, objetos, mercadorias, 
que ensinam, que conduzem, que veiculam valores, identidades e questões 
relativas a subjetividade, interseccionalidade e formações humanas. Os 
artefatos representam-se pelas músicas, filmes, novelas, conteúdos de 
programas e projetos, imagens, jogos, dinâmicas, atividades que dispõem algo, 
ou seja, são dispositivos que possuem tecnologias de controle e ensinam, 
divulgam conhecimentos e modos de ser (Alves, 2021). 

“Elas no singular”, divulga o campo da literatura brasileira em torno da 
vida de oito mulheres que em suas singularidades dispõe da escrita por diversos 
caminhos e olhares. Portanto, nosso objetivo é analisar e identificar por meio 
das cenas a presença em torno das esferas de gênero e lazer. Existe falas, cenas 
e representações sobre o lazer como cultura? Ou seja, as autoras narram sobre 
diversão, descanso, experiências culturais? Se sim, como isso ocorre e tem 
relações com as questões de gênero em sua complexidade e diversidade? 
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Consideramos que refletir em torno do lazer é um desafio na vida de 
mulheres que tiveram esse direito negado e silenciado ao longo da história de 
suas vidas. Outra provocação é operar com as questões de gênero que 
perpassam a vida dessas oito mulheres em suas diversidades interseccionais 
que podem fabricar diferenças marcantes na forma como essas categorias de 
saber decorrem. 

 
 

Cena metodológica 
O encontro com os Estudos Culturais conectou-se com o cinema como 

sistemas de significação, pois além de divertir também operam pedagogicamente 
e ensinam modos de ser. Numa perspectiva pós-estruturalista, a teoria dos 
Estudos Culturais, abre o olhar para os artefatos da cultura como meio de 
produção de sentidos particulares que fabricam sentidos (Fabris, 2018).  

Assim, fazemos aqui uma investigação a partir da análise fílmica e revisão 
bibliográfica da série documental “Elas no singular”.  

A base teórica dessa pesquisa nos faz caminhar pelos Estudos Culturais que 
apontam para metodologias que contestem as matrizes de poder instauradas 
(Baptista, 2009).  

Logo, compreendemos que uma série é representada como um artefato 
cultural, que pode chamar a atenção para fenômenos sociais que colaborem 
para processos educativos mais justos e igualitários, ensinando sobre as 
desigualdades em torno de questões sobre as mulheres. Assim, escolhemos o 
método da análise fílmica e a revisão bibliográfica. 

O método se dá em decompor a série nesta primeira temporada, que se 
compõe por oito episódios com oito narrativas de mulheres diferentes, são 
elas: Hilda Hilst, Conceição Evaristo, Rachel de Queiróz, Adélia Prado, Cora 
Coralina, Nélida Pinõn, Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector. 

O método para análise fílmica consiste na decomposição, ou seja, realizar 
um esmiuçamento, interpretá-lo com base nos elementos que o compõem de 
forma separada, tais como, som, imagens, enquadramentos, entre outros; e 
somente depois reconstruí-lo, elaborando significados e sentidos de suas partes 
(Penafria, 2009).  

O passo a passo aqui então se deu em assistir cada episódio, anotar o tema 
geral, decompor as partes e foco de cada narrativa, caracterizar cada uma das 
autoras resumindo suas bibliografias e conectar suas falas às questões que 
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tocam o campo do gênero e dos estudos culturais. No entanto, para este 
recorte trazemos a tona os temas do lazer e as questões de gênero. 

 
 

Cenas principais entre lazer e gênero 
“Elas no singular” é uma série brasileira lançada em março de 2020, está 

disponível no canal HBO Max, numa coprodução da HBO Latim America, 
Coiote e Primo Filmes, com  direção de Fabrizia Pinto e roteiro de Fernanda 
Polacow. É uma série documental composta por oito episódios, cada um com 
duração de aproximadamente trinta minutos. Em cada episódio, as histórias 
são expressadas pela ótica das autoras, sempre narrando em primeira pessoa, 
onde cada autora conta a sua própria história, dentre elas estão: Hilda Hist, 
Conceição Evaristo,  Rachel de Queiróz, Adélia Prado, Cora Coralina, Nélida 
Pinõn, Lygia Fagundes Telles e Clarice  Lispector. 

As narrativas são feitas ora pelas próprias escritoras ora por outras atrizes 
que de forma sensível fazem a auto narração das vidas dessas mulheres. As 
escritoras viveram em épocas e lugares distintos, sendo que as que estão vivas 
são: Conceição Evaristo, Adélia Prado e Nélida Pinõn. 

Podemos indicar que o texto cultural é composto por oito mini 
documentários, o primeiro deles é sobre Hilda Hilst, com o tema “Obscena 
lucidez”. Hilda foi uma mulher transgressora, com a inquietação de quem 
queria aproveitar ao máximo a vida e a sua mocidade, traz algumas cenas de 
lazer desse período de sua vida, onde conta um pouco sobre a sua liberdade 
de escolher seus namorados, das festas que frequentava na presença de vários 
amigos, mas também retrata os julgamentos das garotas da sua idade, por ser 
diferente não seguindo os padrões esperados para uma moça daquela época.  

O segundo mini doc. é com a presença marcante de Conceição Evaristo 
em  “Insubmissa escrevivência”, Conceição é a única mulher negra dessa série, 
a qual nos apresenta uma autoria oriunda da  ancestralidade, representada em 
sua grande maioria por mulheres negras, que durante muito tempo ocuparam 
quase que exclusivamente o lugar de subalternidade, e vão se compondo em 
forma de resistência. Resistência essa que é observada até mesmo em seus 
poucos momentos de lazer, pois quando se reuniam em família, gostavam de 
ficar relembrando as histórias passadas, mesmo as situações dolorosas, na 
intenção de celebrar o que conseguiram superar. 

No terceiro, Rachel de Queiroz, com o título “Sob o signo da seca” a 
autora destaca as críticas que recebeu ao seu primeiro livro, O Quinze, 
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publicado em 1930, quando tinha 19 anos, muitos foram os elogios, porém 
também houveram pessoas lançando suspeitas de que o livro não seria escrito 
por uma mulher, muito menos por uma mulher tão jovem, com o argumento 
de que o livro tinha um texto seco, sem sentimentalismos, nem nobreza moral. 
Provavelmente, por seu texto não seguir o imaginário em torno do que seria 
uma escrita feminina, além disso, a autora tinha um vínculo intenso com sua 
terra e seu território em um período que o Ceará enfrentou secas imensas. 
Quanto ao lazer, apresenta cenas de sua vida em que também são atribuídos 
aos comportamentos tidos como masculinos, como se interessar por futebol, 
e por gostar muito de brincar com os seus três irmãos, que eram seus 
companheiros. Para as brincadeiras com boneca ela tinha companhia.  

O quarto mini doc é da mineira Adélia Prado com “Todo dia o sol”, a 
autora vai nos mostrando a sua forma singular de olhar para a experiência 
feminina, na perspectiva humana de ser mulher, mãe e dona de casa, que se 
maravilha com o que é rotineiro, concebendo como poético, doméstico, 
feminino e divino. Estando assim, as relações de gênero e o lazer, envolvidas 
nessa tríade, que podem ser observadas nas cenas em que Adélia e o marido 
conversam enquanto limpam um peixe, quando observam juntos os seus filhos 
brincando no quintal. 

No quinto vídeo Cora Coralina, “Entre pedras e flores” demonstra como 
o processo educacional entre as mulheres foi desigual, assim como toda a sua 
vida, os rígidos preconceitos familiares e normas abusivas foram limitando 
suas vontades e desejos. Quando pequena, olhava para a rua e se sentia atraída 
por aquela sensação lúdica e pelas possíveis descobertas, porém a rua era 
proibida às meninas do seu tempo. Na adolescência, ela queria aprender mais, 
porém o pouco que havia aprendido na escola primária já era tido como 
suficiente, pois não era virtude uma mulher saber ler e escrever, que moça que 
lia romances não seria uma boa dona de casa. Depois de casada, vieram os 
filhos, e ela continuou a escrever, porém seu marido não deixava que ela 
publicasse os seus escritos. Então foi somente com o falecimento de seu 
marido, após 45 anos de casada, que ela conseguiu retornar à sua cidade natal, 
onde começou a trabalhar como doceira para ter o seu sustento e depois 
revendo os seus textos e as memórias daquele lugar, ela consegue voltar a 
escrever e finalmente publicar o seu primeiro livro. 

O sexto episódio retrata a vida de Nélida Piñon “Fabuladora de 
memórias” apresenta uma mulher que preza pela liberdade, estimulada desde 
pequena para isso. Desde os 8 anos de idade, seus pais possibilitaram acesso 
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às grandes livrarias, aulas de inglês, e sessões de matine do Teatro Municipal, 
tendo assim uma vivência muito rica em lazer e a cultura. Talvez por este 
motivo seus familiares criticavam seus pais pela educação dada a ela, teve um 
tio que chegou a dizer à sua mãe que ela deveria ter sido educada para o 
casamento, e não para ser uma escritora, uma intelectual. E sua mãe respondeu 
que realmente ela estava tendo uma educação singular, e estava sendo criada 
para saber resolver as questões do cotidiano. Nélida destaca as viagens e a 
possiblidade de ir tomar um chá sozinha após os cursos que fazia. 

Já o sétimo vídeo, com Lygia Fagundes Telles e o título “Tentando se 
dizer”, ela relembra alguns de seus momentos de lazer em sua infância, se 
reuniam para ouvir e contar histórias, e antes mesmo de aprender a escrever 
já adorava contar histórias de terror, com fantasmas, lobisomens e vampiros, 
todos aqueles que ela tinha muito medo, e que ela foi percebendo que isso lhe 
proporcionava um imenso prazer, ao ver que conseguia fazer as pessoas 
sentirem medo ao ouvir as suas histórias, assim ela perdia o seu medo e ia se 
sentindo poderosa. Com o tempo foi percebendo que a sua vocação era 
escrever, mas não queria escrever sobre flores e borboletas, pois vivia um 
período muito duro no país, a ditatura, e se recorda de uma personagem, de 
seu livro As meninas, que diz: antes eram os homens que nos definiam, que 
diziam como nós éramos, agora somos nós que nós explicamos. E em sua escrita, 
ela vai dando preferência às personagens femininas, e assim ela vai tentando 
desvendar a si mesma.  

O oitavo e último documentário da primeira temporada é de Clarice 
Lispector com “Vivo por um fio”. O documentário ilustra a sua introspecção, 
trazendo suas memórias, a busca pelo entendimento de si mesma, o medo que 
se tem ao encarar os próprios instintos abafados, e a dificuldade de entregar-
se totalmente como uma das dores humanas. Clarice também diz estar presa, 
se sentindo privada de liberdade e retrata uma angústia em ser ucraniana e 
brasileira. As cenas de lazer estão presentes nas viagens e nas lembranças de ir 
ao mar com o pai e as irmãs. 

Foi interessante notar que a Hilda Hilst e a Nélida Piñon tiveram um 
grande interesse pelo teatro e uma formação diferenciada pelo acesso à cultura 
dos palcos e espetáculos.  

De maneira geral o elemento lazer é silenciado nos episódios, ou seja, 
mulheres de diferentes períodos e territórios sofrem a ausência desse direito. 
Percebemos que os encontros de família, festas, brincadeiras, leituras na rede, 
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contação de histórias, passeios na praia e viagens, demonstram cenas sutis de 
lazer durante suas vidas. 

Desde Cora Coralina nascida em 1889 até a Conceição Evaristo de 1946, 
a não presença do lazer, da falta do tempo de diversão, do descanso e o pouco 
acesso a práticas culturais atravessam gerações. A vida das mulheres é marcada 
pelo silenciamento e ausência de lazeres. Notamos que a infância retrata 
momentos lúdicos, mas a vida adulta da mulher é repleta de privações.  

Além disso, os preconceitos em torno do fato de serem mulheres que 
escreviam, produziam, trabalhavam eram notórios. Diversos enfretamentos 
tiveram que ser feitos para que essas mulheres pudessem ocupar um espaço e 
serem reconhecidas em sua arte e profissão.  

A luta em torno das liberdades é algo marcante nos documentários. Cada 
uma das mulheres em suas singularidades e experiências buscaram diferentes 
formatos para viver, terem soberania e autonomia em suas decisões e 
experiências.  

O atravessamento entre as questões de gênero e lazer dessas mulheres se 
complementam a outros estudos que também apontaram essa carência e 
fragilidade (Bonalume, 2020; Bonalume e Isayama, 2018; Goellner, et al., 
2010).  

As trajetórias dessas mulheres parecem mostrar o tempo todo os embates 
de subversões e ocupações de micro poderes em busca de desestabilizar as 
normatizações e romper com os disciplinamentos.  

Assim como aponta Butler (2017) ao falar da desarticulação entre gênero 
e sexo para não fixar as identidades, essas escritoras em suas sendas também 
rasgam as relações de gênero para além do poder normativo.  

O gênero é compreendido, então, como algo complexo que deve ser 
contestado, sem se submeter as normas e regulações, mas permanecer aberto 
para convergências e divergências (Butler, 2017).  

Hilda Hist, Conceição Evaristo,  Rachel de Queiróz, Adélia Prado, Cora 
Coralina, Nélida Pinõn, Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector, todas essas 
mulheres são interseccionadas por diversos elementos de gênero, raça, classe, 
território, entre outros. Mulheres que divulgaram por meio dos vídeos suas 
trajetórias, histórias de resistências e modos de ser. Elas representam modos 
de ser de mulheres que divergem e convergem nas relações humanas para 
ocupação de novos lugares. São mulheres que se moveram no âmbito social 
por meio dos micropoderes e produção de saberes.  
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Cenas finais 
A união de cinema e literatura nos provoca neste documentário a refletir 

sobre a condição que as escritoras trilharam para se tornarem potências e 
referências. Notamos que suas histórias e vivências foram de extrema 
relevância para inspiração de seus escritos.  

Todas as mulheres foram transgressoras, engajadas e de alguma forma foram 
atravessadas por sistemas de opressão desigual. Suas interseccionalidades se 
cruzam com as práticas culturais e refletem suas vivências e experiências de lazer 
e suas condições de gênero.  

Investigar o tema mulheres, lazer e gênero é também resistir e atingir 
fissuras num sistema historicamente patriarcal, racista e violento. Assistir ao 
“Elas no singular” é trilharmos por outros caminhos e possibilidades que a 
arte nos permite.   
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Resumo 
Através de estudo etnográfico com jovens LGBT que praticavam vôlei em uma praça pú-
blica buscamos refletir sobre estratégias para ocupação e permanência, mediados por gê-
nero e sexualidade, em um lócus privilegiado à prática de diferentes esportes, mas que tem 
sido ocupado, em grande medida, por corpos normativos. Para isso, foram realizadas ob-
servações e entrevistas com esses atores sociais e como resultados, apesar das contradições 
que revelaram diferentes violências, sobretudo raciais e homofóbicas, esse contexto reve-
lou potencialidades, como: a organização coletiva, a construção de unidades de luta para 
permanecer no espaço público, a afirmação de suas histórias e identidades e possibilidades 
a outros lazeres. 

 
Palavras-chave 
Esporte; gênero; sexualidade; jovens; LGBT. 

 
 
 

Introdução 
Este escrito busca refletir sobre estratégias de resistência de jovens LGBT 

para ocupar e permanecer em um território compreendido como “natural” à 
corpos normativos. Para tanto, iremos descrever a ocupação de uma praça pú-
blica, a partir dos atores sociais que a frequentam, numa perspectiva de gênero 
e sexualidade, em seguida, caracterizaremos um espaço de dissidência no in-
1 Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexualidades 
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terior da referida praça, “o pedaço da comunidade LGBT”, e indicar exemplos 
e modos de resistência engendradas por jovens LGBT. 

Realizamos uma etnografia na Praça Rosa Blanco localizada na cidade de 
Bragança, estado do Pará, Brasil, no início de 2020 (entre janeiro e março e 
depois novembro e dezembro) e 2021 (janeiro a abril), o intervalo foi moti-
vado pelas restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Os atores sociais 
investigados se reuniam para jogar voleibol, todos os dias, entre 20 e 23 horas, 
em uma das quadras de esporte da referida praça. Eram cerca de 20 jovens 
(esse número variava conforme o dia e as condições climáticas), entre 18 e 23 
anos, os quais se autodeclaravam homens (18), cisgêneros (18), brancos (08) 
ou negros (12), heterossexuais (02), gays (14) ou bissexuais (04). Estudavam 
em escolas públicas, em cursos de nível médio (08) ou superior (02), possuíam 
renda familiar de até 3 salários mínimos, e alguns trabalhavam (03) porque 
necessitavam contribuir financeiramente em casa, outros ainda informaram 
que estavam desempregados (04). Os números não somam exatamente 20 
porque alguns não sabiam ou não queria responder. 

A etnografia (Magnani, 2002; 2016) foi considerada como um acerca-
mento e apreensão da realidade por meio de fragmentos, informações diversas 
e indícios, ressignificados em um novo arranjo, não apenas do nativo ( Jovens 
LGBT), termo utilizado pela antropologia clássica para se referir aos 
sujeitos/informantes/atores da pesquisa, mas que partiu dele, levou-o em 
conta, foi suscitado a partir dele. Além disso, esse novo arranjo também se ar-
ticulou com a perspectiva de nós pesquisadores, assim, carregou marcas de 
ambos, nativos e pesquisadores. Dessa forma, buscamos articular possibilida-
des mais amplas que a perspectiva dos nativos e mais densa que o arcabouço 
teórico que possuíamos, pautado a partir do vivido concretamente.  

A perspectiva de etnografia adotada se fundamentou em um olhar “de den-
tro e de perto” (Magnani, 2002, 2016), a partir do qual foi possível identificar, 
descrever e refletir sobre aspectos dos jovens LGBT que jogavam voleibol, como 
redes de colaboração, formatos dos encontros, arranjos, interesses, necessidades, 
e temas que emergiam do seu cotidiano. Essa forma de produzir etnografia foi 
“[...] capaz de apreender os padrões de comportamento, não de indivíduos ato-
mizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de atores sociais 
[...]” (Magnani, 2002, p. 17), a partir dos arranjos estabelecidos por eles próprios 
nos usos da praça de lazer e esporte mediados pela prática do voleibol. 

Para isso, consideramos os atores sociais envolvidos (os praticantes de es-
porte na praça), o grupo (jovens LGBT que jogavam voleibol) e a prática (es-
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porte) que realizavam, bem como a paisagem (a praça de lazer e esporte) na 
qual essa prática era vivenciada como elementos significativos e fundamentais 
da análise. Os atores sociais foram reconhecidos através dos usos que faziam 
da praça de lazer e esporte através da prática do voleibol. In loco, observamos 
os múltiplos e diferentes arranjos de comportamento para identificar padrões, 
baseados no pressuposto da totalidade, compreendida não como um todo or-
gânico, funcional, sem conflitos, mas baseado em duas dimensões.  

A primeira dimensão da totalidade foi baseada na visão clássica de uma 
comunidade, aqui, delimitada pelo que nomeamos como “pedaço da comu-
nidade LGBT”, espaço onde ocorreu a observação etnográfica. Nesse pedaço, 
constatamos que os jovens LGBT se conheciam, mantinham relações próxi-
mas com padrões de trocas interpessoais, com personagens identificados e co-
nhecidos no seu interior. De outro forma, a segunda dimensão da totalidade, 
agora mais ampla e capaz de situar, comparar e analisar os detalhes da etno-
grafia, buscou na interseccionalidade referências para compreender questões 
relacionadas a gênero, sexualidade, raça e imagem corporal. 

A interseccionalidade busca reconhecer as consequências estruturais e di-
nâmicas de dois ou mais eixos de subordinação, ou seja, das formas como ra-
cismo, patriarcalismo, opressões de classe e outros criaram desigualdades que 
sustentam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classe etc. (Crenshaw, 
2002) Assim, através dessa perspectiva foi possível analisar como determinados 
marcadores sociais, como gênero, sexualidade, raça e imagem corporal, como 
múltiplas experiências dos sujeitos, são beneficiadas que está em acordo com 
modelos normativos, e expõe a vulnerabilidade de quem está à margem deles. 

A coleta de dados foi realizada através da observação direta, entrevistas 
semiestruturadas e caderno de campo. O caderno de campo, instrumento in-
dispensável e de auxílio da observação, possibilitou registrar acontecimentos 
dos mais variados, mesmo quando não foram considerados significativos, per-
mitiu captar informações que os documentos, as entrevistas e gravações não 
transmitiram (Magnani, 1996).  

 
 

O público da praça de lazer e esporte  
O estudo foi realizado em um dos equipamentos esportivos da Praça Rosa 

Blanco, conhecida como Praça da Aldeia, porque se localiza no bairro com 
este nome. Ela apresenta diferentes atividades de lazer e esporte, porém, para 
descrever o público que a frequentava nos concentramos apenas nos usuários 
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das quadras/arenas para esportes coletivos. Ao total eram três quadras de es-
portes, uma para futsal, uma segunda para futebol de areia e futevôlei e uma 
terceira para basquetebol e voleibol.  

O público desses equipamentos esportivos, de modo geral, era marcado 
no discurso de quem assistia os jogos como homens e mulheres cisgêneros. O 
público que contemplava os jogos foi caracterizado por nós como plateia, e 
foi fundamental ouvi-la para perceber como reconheciam os praticantes de 
algum esporte. A partir da plateia, alguns estereótipos de gênero e sexualidade 
eram suscitados com expressões que nomeavam homens ou mulheres.  

De algum modo, homens que praticavam futsal, futebol de areia, fute-
vôlei ou basquete eram lidos como cisgênero e heterossexuais, esportes “des-
tinados” a homens que performavam gênero e sexualidade alinhados à matriz 
heterossexual (Butler, 2020). No entanto, os que praticavam voleibol eram 
marcados como gays. De outra forma, as mulheres que praticavam qualquer 
esporte que não fosse voleibol eram encaradas como lésbicas.  

Em relação aos homens que jogavam futsal, futebol de areia, futevôlei ou 
basquete foi comum ouvir da plateia frases como: “esse é macho mesmo, joga na 
raça”, em contra partido, sobre homens que jogavam voleibol, ouvíamos frases 
como: “só tem fresco aqui”, fresco é uma categoria nativa que nomeava homem 
efeminado, possivelmente com interesse/desejo sexual por outros homens.  

Sobre as mulheres, frases como: “parece um boy jogando”, boy como cate-
goria nativa que simboliza um homem jovem, mas também usado para indicar 
uma mulher lésbica, pois é masculina. Ou a frase “essa aí curte” que indicava 
mulheres com possível interesse/desejo sexual por outra mulher. Essas expres-
sões marcavam mulheres como lésbicas na prática de qualquer esporte que 
não fosse voleibol. Logo, no contexto investigado, e a partir do que a plateia 
narrava, as sexualidades dos diferentes atores sociais dependiam do esporte 
praticado e das expectativas de gênero e sexualidade normativas que recaiam 
sobre os praticantes. No entanto, essas nomeações se relacionavam com a rea-
lidade vivida por tais corpos? 

 
 

O “pedaço da comunidade LGBT”  
Os sujeitos que praticavam vôlei eram marcados por uma narrativa ex-

terna construída pela plateia que os nomeavam como “gays”, “bichas”, “frescos” 
ou “viados”. Em uma das nossas primeiras incursões em campo uma das frases 
que traduziu essa nossa percepção foi “aqui só tem bicha”, bicha pode ser des-
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crito como um termo que se refere ao homem efeminado com interesse/desejo 
sexual por outro homem. Esse tipo de afirmação apresentava inúmeras reper-
cussões entre aqueles que jogavam vôlei, sobretudo duas: um sentimento de 
rebaixamento, motivado por termos que podiam se traduzir como homofó-
bicos e que afetavam negativamente o alvo, ou ainda, sentimentos de identi-
ficação e auto afirmação, pois alguns corpos se reconheciam e assumiam com 
a categoria “bicha” como sua identidade. 

Dessa forma, quem jogava voleibol, independente de estar alinhado ou 
não com as categorias impostas pela plateia, quase sempre era lido como dis-
sonante da matriz heterossexual, diferente de jogadores de outros esportes, re-
conhecidos como alinhados às normas de gênero e sexualidade hegemônicas. 
Em alguma medida, a quadra na qual se praticava voleibol era reconhecida 
como um espaço LGBT de Bragança, sigla que significa lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis, transexuais e transgêneros, constantemente utilizada pelos ato-
res sociais desta pesquisa, quando se referiam ao grupo como um todo, “lá no 
vôlei é o espaço das gays, da comunidade LGBT” (Interlocutor 03, 2020), fun-
cionando como um pedaço, como um espaço particular de sociabilidade deste 
público, o “pedaço da comunidade LGBT”.  

O “pedaço da comunidade LGBT” era ocupado por diferentes sujeitos, 
em grande medida designados homens ao nascer, que se identificavam, ou não, 
com esse gênero4, de sexualidades dissonantes, jovens, com idades entre 18 e 
23 anos, de classe média D, pardos, morenos ou negros5. Esses sujeitos busca-
vam “jogar voleibol”, “se divertir”, “encontrar os amigos”, “namorar”, “passar o 
tempo”, “esquecer dos problemas”, “sair um pouco de casa”, “relaxar”, “aprender 
voleibol” (Interlocutores, 2020).  

 
 

Limites e barreiras no pedaço 
Apesar de parecer um espaço seguro, algumas barreiras para permanecer 

nele o atravessavam, como conflitos com outros grupos, como jogadores de 
outras arenas esportivas, pessoas que circulam na praça com outros fins, as 
condições estruturais da quadra, pois dentre todas, possuía menor iluminação 
4  Durante as entrevistas nenhum dos interlocutores se reconheceu como de outro gênero que não 

fosse o masculino, apesar de ouvir em diferentes momentos, durante as observações diretas, uma 
pessoa se afirmar como mulher.

5  Classe média D se refere as famílias com renda entre 1 a 3 salários mínimos. Quanto à classificação 
de raça, eles se identificaram ou como pretos, ou como pardos ou como morenos.
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e não tinha cobertura que protegesse de chuva ou sol, e questões de gênero, 
sexualidade, raça e imagem corporal.  

Os conflitos com outros grupos da praça estavam fundados na homofo-
bia. Um caso que revelou essa constatação foi observado em uma situação cor-
riqueira de arenas esportivas, a saída da bola da área de jogo. O formato da 
praça e a disposição das quadras, uma ao lado da outra, facilitava que a bola 
saísse da área de jogo e caísse em outra arena. Uma vez, após a bola sair do jogo 
de vôlei e cair na quadra de jogo de futsal, foi devolvida com um chute, atitude 
reprovada por quem joga vôlei, uma das regras fundamentais da modalidade 
é não chutar a bola fora de jogo. Somado a essa atitude, que poderia ter sido 
realizada porque não se conhece essa regra, houveram muitos risos dos autores 
do chute, como que soubessem que não deveriam ter chutado a bola e não se 
importavam. Além disso, houve também a imitação de trejeitos femininos, 
como crítica a eles. A reprovação de quem estava no vôlei foi geral, alguns res-
mungaram, outros reclamaram em tom mais alto, e tudo se acalmou. Em todo 
o período de ida à campo, não identificamos a mesma atitude em relação as 
outras arenas esportivas, isso só acontecia contra quem jogava vôlei.  

As condições estruturais da quadra eram desiguais às outras no que se re-
fere a qualidade do piso, da iluminação e manutenção. Durante o período de 
pesquisa, os outros espaços da praça receberam manutenção e reforma através 
do poder público, inclusive com criação de uma outra arena de esportes, no en-
tanto, a quadra para o voleibol foi a única que não recebeu a mesma atenção. 

O preconceito de gênero e sexualidade também foi verificado entre aque-
les que jogavam vôlei, porém com outro formato, autorizado no contexto de 
jogo, ou sem a mesma indignação quando oriunda de personagens externos 
ao pedaço. De modo geral, todos que se aproximavam de um ideal de mascu-
linidade normativa ou de feminilidades eram tratados de uma forma especifica 
e desigual. Por exemplo, após um rally intenso, com maior duração de tempo 
de bola em jogo, a conquista do ponto era muito aplaudida e isso se dava em 
relação ao adversário que perdeu o ponto, no entanto, duas formas de come-
moração podiam ocorrer, uma em relação ao sujeito lido como efeminado e 
outra em relação aquele compreendido como masculino. Em relação ao pri-
meiro, expressões femininas no diminutivo eram mais usuais, comemorava-
se aos gritos: “mulherzinha fraca”, “viadinho pão com ovo”, “gayzinho xexelento”. 
Quanto ao segundo, não haviam expressões que o diminuíam na vibração pelo 
ponto conquistado, mas uma valorização de si através de afirmações positivas 
“viu só como eu sou poderosa”, “eu sou uma gay muito boa”. Então, havia um tra-
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tamento desigual ao adversário de jogo, pautado desvalorização do outro 
quando feminino, e em alguma medida de forma homofóbica, e na exaltação 
de si quando o outro era masculino, sem ofensas homofóbicas. 

Em algumas situações isso poderia se ampliar quando outros marcadores 
atravessavam os sujeitos, como quando negro ou gordo. Em muitas oportu-
nidades presenciamos expressões racistas, como: “borracha queimada”, “resto 
de asfalto”; e gordofóbicas: “baleia”, “imensa”, “redonda”. Ou ainda, em algu-
mas situações de jogo, quando era cometida uma falha técnica, frases como: 
“preto só faz besteira” ou “só podia ser preto mesmo”, ou “gordo nunca vai pegar 
uma bola dessas”. De outra maneira, corpos pretos e gordos podiam ser alvo 
de homofobia, racismo e gordofobia ao mesmo tempo, porque o que se valo-
rizava no pedaço eram corpos brancos, magros e masculinos, marcando pretos, 
gordos e efeminados como feios e/ou incapazes de se desenvolver no esporte 
com habilidade. 

 
 

Resistir, ocupar e permanecer na praça 
Apesar dos limites e barreiras presentes no “pedaço da comunidade 

LGBT”, formas de resistir, ocupar e permanecer nele foram engendrados pelos 
sujeitos, algumas das quais destacamos aqui: a manutenção da quadra com re-
cursos próprios, a ressignificação de termos e expressões preconceituosas e vio-
lentas, o cuidado coletivo e o sentimento de irmandade e acolhimento, novos 
sentidos ao esporte na cidade e a ampliação de possibilidades ao lazer. 

Como dito anteriormente, a quadra destinada ao vôlei não recebeu a 
mesma atenção, que outros equipamentos esportivos, pelo poder público mu-
nicipal no que se referiu a manutenção. Durante o período que passamos em 
campo, uma das quadras foi reformada, e outra criada, o que gerou algumas 
discussões no grupo, que comparavam a qualidade dos outros equipamentos 
e a desigualdade de atenção dada a cada um deles. Essa situação os motivou 
para reparos da quadra, para tanto, fizeram arrecadação de fundos para pintura 
do piso e compraram novos materiais esportivos através de uma ação coletiva 
motivada pela precariedade de políticas públicas municipais de manutenção 
da quadra. 

Essa coletividade também atuava como uma unidade de defesa contra 
violências externas, a qual se apoiava na irmandade, “nós [jogadores de vôlei] 
estando aqui [na praça], somamos forças, se um de nós for agredido, vamos lutar 
juntos” (Interlocutor 02, 2020). Nunca nos foi relatado, nem presenciamos 
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qualquer situação de violência física, porém, o medo era uma narrativa cons-
tante, talvez por isso, nenhum deles ficava sozinho na quadra, chegavam em 
grupos e saiam da mesma forma. Não havia uma ameaça declarada em direção 
a eles, mas o tratamento recebido, em alguma medida em termos homofóbi-
cos, por segmentos que ocupavam a praça estimulava a necessidade do grupo 
se aglutinar como irmandade para se proteger. 

Nesse contexto, as próprias identidades de membros do grupo e do grupo 
como um todo eram fortalecidas e davam outros sentidos a termos antes to-
mados como pejorativos. Expressões como “bicha”, “viado”, “gayzinho”, “preto”, 
“gordo”, usados como ofensa, em certas situações eram revertidos em identida-
des positivas, assumidas pelos atores sociais alvo de discriminação e preconceito 
como suas. Frase como: “sou viado mesmo”, “tenho orgulho de ser preto”, “sou 
gorda e gostosa”, ressignificaram conceitos e tornaram viável a presença de ou-
tros corpos, e não apenas os normativos na praça. Os membros do grupo assu-
miam esses termos com orgulho quando perguntados sobre quem eram as 
pessoas que jogavam vôlei na praça, “as gays”, “as bichas”, “a comunidade LGBT”. 

De outro forma, o “pedaço da comunidade LGBT” também atuava como 
lugar de acolhimento e espaço para o desenvolvimento esporte, porque muitos 
se sentiam limitados em outros ambientes, e não apenas os esportivos, por 
causa da homofobia latente, “[...] na escola eu não conseguia dar o meu melhor 
[ jogava vôlei na escola e o ridicularizavam por sua performance efeminada], 
aqui no vôlei [na praça] eu posso ser quem eu sou de verdade [...]” (Interlocutor 
08, 2020). 

Diante dessas questões, o “pedaço da comunidade LGBT” representou 
um dos únicos espaços públicos reconhecidamente LGBT, ocupado por Jovens 
LGBT em Bragança-PA, mesmo com todas as barreiras aqui apresentadas, 
como a homofobia presente nos frequentadores da praça, o medo de violência 
física e a pouquíssima atenção do poder público para manutenção da quadra. 

Além disso, essa realidade colocou em discussão a necessidade de mudan-
ças de pensamento sobre os diferentes corpos, sobretudo através de prerroga-
tivas que normalizavam determinadas prática esportivas a determinados 
sujeitos e inviável a outros, porque o gênero não estiva alinha as expectativas 
culturais relacionadas a ele. Por outro lado, colocou também em perspectiva 
a necessidade de ambientes e experiências de lazer que sejam acolhedoras, es-
pecialmente àqueles que ainda sofrem discriminação e preconceito de gênero 
e sexualidade e precisam de espaços que possibilitem a expressividade e o co-
nhecimento de si com menores chances de sansões. Obviamente, há muito 
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que se caminhar, porque mesmo quando consideramos essas potencialidades, 
determinadas contradições ainda não foram superadas, ainda se reproduzem 
homofobia, racismo e gordofobia. 

A partir da organização para a prática do voleibol na praça outras possi-
bilidades de lazer eram pensadas e vivenciadas. Após os jogos, eles pensavam 
juntos no que iam fazer no fim de semana, quais lugares iam visitar e com quais 
grupos interagir. Além disso, o próprio pedaço da comunidade LGBT era 
ponto de encontro, da paquera, do “atraque”, do “rock”, da invenção de possi-
bilidades para circular pela cidade. O “atraque” além de ser um momento que 
incentivava para o jogo, um convite para ir ã praça jogar vôlei podia ser tra-
duzido com o seguinte chamado: “mana, bora pro atraque nesse jogo hoje”, tam-
bém foi usado com sentido de construir relação afetivo-amorosa com outros 
corpos: “eu vou me atracar com um boy hoje depois do vôlei”. O “rock” era o mo-
mento da conversa fora, relaxada, de reflexões sobre a vida, amores, trabalho, 
família, escola, quase sempre mediado pelo consumo de cigarro e bebida al-
coólica, era um dos principais motivos para o encontro em outros espaços da 
cidade, como rios, sítios, praças, boates etc. 

Em todo caso, mesmo quando o contexto parece não ser favorável a quem 
não está alinhado às normas de gênero e sexualidade hegemônicas, algumas 
estratégias de resistência indicam que não há inocência no lazer, a partir do 
qual diferentes agencias podem negociar poderes, mudar perspectivas de do-
minação e controle e o próprio status quo dos envolvidos (Shaw, 2006). 
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Resumo 
A sexualidade de mulheres com deficiência vem sendo encarada como tabu pela sociedade. 
Trata-se de uma visão quase unânime de que mulheres com deficiência não têm direito a 
uma vida sexual ativa e nem sequer são donas de seus próprios corpos (Wilkerson, 2011). 
A investigação que deu origem a esse resumo buscou dar um pequeno passo na tentativa 
de discutir tal assunto - tão enraizadamente invisibilizado. O objetivo da investigação foi 
analisar as narrativas sobre a sexualidade das mulheres com Síndrome de Down (SD) a 
partir dos relatos de mães de pessoas adultas com Síndrome de Down e de profissionais 
que trabalham diretamente com pessoas com deficiência intelectual em instituições por-
tuguesas. Ressalta-se que alinhamo-nos com a demanda de que sejam articulados gênero 
e deficiência em estudos comprometidos com, obviamente, a verdade. Qual seja: de que 
tais pessoas têm desejos sexuais e devem ter direito aos próprios corpos (Siebers, 2008). 
Para alcançarmos tal objetivo, entrevistamos 16 mães e 10 profissionais. É importante 
destacarmos que esse relatório é um recorte de uma pesquisa maior, na qual também foram 
ouvidas pessoas com Síndrome de Down, de modo que pudéssemos observar e respeitar 
o protagonismo delas nas suas próprias narrativas de vida. Entretanto, a maioria das mães 
pediu, na ocasião das entrevistas, que não perguntássemos nada sobre sexo ou sexualidade 
para seus filhos e suas filhas. Segundo essas mães, trata-se de um “tema delicado” ou de 
“algo que ela nem sabe que existe e é melhor não despertar”. Pedidos que nos fornecem 
indicativos importantes de como a sexualidade das pessoas com Síndrome de Down tem 
sido tratada no seio familiar: como um tabu. Sabemos que seria muito importante ter os 
relatos das pessoas com SD, mas diante desse indicativo e de outros mais obtidos com as 
profissionais, optamos por fazer um recorte menor, até para darmos conta da proposta 
de forma satisfatória. Mas ressaltamos, mais uma vez, que se trata da análise da perspectiva 
de terceiros sobre a sexualidade das mulheres com SD. Os resultados nos mostraram que 
o silêncio é a norma. As participantes da pesquisa, principalmente as mães, ficaram visi-
velmente incomodadas de falar sobre o tema e, quando falaram, disseram que as mulheres 
com Síndrome de Down não são independentes no que diz respeito aos seus próprios 
corpos. Por parte das organizações, uma das profissionais relatou que a instituição oferecia 
aulas de educação sexual para as pessoas com SD, mas os pais foram contra e pediram 
para que as aulas fossem interrompidas. Situações como essas reforçam que são terceiros 
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que determinam, sem demonstrar interesse em ouvir as mulheres com SD, que elas não 
possuem desejo sexual. Cabe o destaque de que na pesquisa também ficou claro que, por 
mais que os homens com SD também sofram com visões preconceituosas a respeito de 
sua sexualidade, são as mulheres que têm seus corpos completamente raptados e seus de-
sejos sexuais silenciados, ignorados e negados veementemente. Uma das consequências 
graves da negação ao direito básico pelos seus corpos é o alto número de violência sexual 
sofrida pelas mulheres com Síndrome de Down. Outra consequência é o rótulo social-
mente atribuído a essas mulheres de eternas crianças. 
 
Palavras-chave 
Sexualidade; síndrome de Down; corpo; tabu; mulher 

 
 
 

Introdução 
A sexualidade das mulheres com deficiência é um assunto invisibilizado 

e silenciado na quase totalidade dos ambientes (Wilkerson, 2011). A referên-
cia à sexualidade dessas mulheres é feita raramente e de maneira instrumental, 
com o objetivo de manter a ordem social, tocando em pontos como formas 
de evitar a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis (Shildrick, 2012). 
Esta pesquisa pretende ser um pequeno passo para romper com a invisibiliza-
ção e o silenciamento no que diz respeito especificamente à perspectiva de 
mães e de profissionais que lidam diariamente com mulheres com deficiência. 
A pergunta que está no título de Hebe Régis (2013), ao focar na esterilização 
involuntária de mulheres com deficiência intelectual, perpassa toda a nossa 
investigação: “de quem é esse corpo?”. 

Dan Goodley (2011), fazendo referência às pessoas com deficiência 
(PcD) de uma maneira geral ressalta que os corpos dessas pessoas são vistos 
como assexuados, monstruosos e não atrativos. Assim, sua sexualidade não é 
sequer discutida. No caso específico das mulheres com deficiência, elas carre-
gam todos esses rótulos e, para além deles, são taxadas como inférteis (Rose-
marie Garland-Thomson, 2011). 

Diante de tal cenário, o presente artigo alinha-se com a demanda de que 
sejam articulados gênero e deficiência em estudos comprometidos com a, ob-
viamente, verdade, de que tais pessoas têm desejos sexuais e devem ter direito 
aos seus corpos. É urgente que a sexualidade dessas mulheres não seja vista pela 
sociedade como um tabu, para que as diferentes facetas de tal questão sejam de-
batidas (Siebers, 2008). Sendo assim, o objetivo deste ensaio é analisar as narra-
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tivas de mães e profissionais sobre a sexualidade das mulheres com Síndrome de 
Down (SD). As narrativas aqui analisadas foram feitas por mães e profissionais 
ligados a instituições com foco no atendimento a PcD. É importante destacar 
que esse relatório é um recorte de uma pesquisa maior, na qual, além desse pú-
blico, foram ouvidas, principalmente, as pessoas com Síndrome de Down. Ou 
seja, a pesquisa teve preocupação com o protagonismo de tais pessoas em suas 
próprias narrativas de vida. Entretanto, a maioria das mães pediu, na ocasião das 
entrevistas, que eu não perguntasse nada sobre sexo ou sexualidade para seus fi-
lhos e suas filhas. Segundo essas mães, trata-se de um “tema delicado” ou de “algo 
que ela nem sabe que existe e é melhor não despertar”. 

Logicamente, tal pedido já é um indicativo importante de como a sexua-
lidade das pessoas com Síndrome de Down é um tabu. Sei que seria muito 
importante ter os relatos das pessoas com SD, mas diante do que foi exposto 
e da riqueza do material obtido com as mães e com as profissionais, optei por 
manter a realização do artigo, mas ressalto, mais uma vez, que se trata da aná-
lise da perspectiva de terceiros sobre a sexualidade das mulheres com SD.  

Na pesquisa, alinho-me aos Estudos Feministas da Deficiência como 
campo do conhecimento, em que a deficiência se inscreve como resultado de 
um sistema de opressão e não como uma questão médica. Aqui se recorre à 
reflexão de que o feminismo – particularmente quando se aproxima de ideias 
liberais – mostra-se extremamente nocivo às mulheres com deficiência, ao não 
deixar espaço para seus corpos. Um exemplo de tal mecanismo ideológico de 
silenciamento pode ser observado nas discussões da ética feminista do cui-
dado, âmbito em que usualmente se coloca as mulheres com deficiência como 
incapazes de cuidar, e como corpos que precisam de cuidados de outras mu-
lheres, nomeadamente aquelas sem deficiências (Garland-Thomson; 2019, 
Mintz, 2011).  

 
 

Sexualidade, tabus e a eterna criança 
Ao analisar os artigos científicos publicados no periódico Sexuality and 

Disability, Nádia Meinerz (2010) destaca que a sexualidade é apontada recor-
rentemente como um dispositivo de fronteira no que diz respeito ao acesso 
ao rótulo de indivíduo normal. Neste contexto de padronização de corpos, os 
indivíduos deficientizados são apontados como fora da norma, corpos incon-
tidos e desobedientes (Santos, 2019).  
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Aprender sobre sexualidade e especificamente sobre sexo passa necessa-
riamente por conhecer o corpo e ter noções sobre individualidade e consen-
timento. A importância dessas questões leva ao entendimento de que negar 
às PcD o conhecimento e a posse dos seus próprios corpos é um caminho de-
liberadamente adotado que as priva de serem indivíduos plenos do ponto de 
vista de suas sexualidades (Shildrick, 2012). 

No que diz respeito especificamente às mulheres com deficiência, os teó-
ricos dos Estudos Feministas da Deficiência denunciam que as críticas femi-
nistas ao patriarcado e ao mito da mulher como objeto sexual e como mãe 
ignora as mulheres com deficiência, que são tidas como assexuadas e inférteis 
(Mintz, 2011). A exigência da procriação como centro da vida (Roseneil et 
al., 2020) impacta diretamente as mulheres com deficiência. Isso ocorre prin-
cipalmente porque tais mulheres são vistas, erroneamente, como incapazes de 
ter filhos. Sobre tal questão, vale enfatizar a perspectiva de autores como Gar-
land-Thomson (2019) de que, enquanto para muitas mulheres a maternidade 
é uma imposição, para as mulheres com deficiência é uma proibição. Essa ques-
tão parece-me uma das muitas que acaba por colocar as mulheres com defi-
ciência à margem dos movimentos feministas. Shildrick (2019) aponta que, 
se o feminismo está envolvido de fato com o reconhecimento e a valorização 
da diferença interseccional, é obrigatório que os estudos feministas se envol-
vam também com a questão da deficiência como uma das formas predomi-
nantes de diferença na sociedade contemporânea.  

Uma das questões que podem e devem ser debatidas quando se fala de 
sexualidade e direito ao próprio corpo por mulheres com deficiência é a in-
fantilização das PcD. Em um processo cíclico, nada benéfico para as PcD, têm-
se a proibição social de que essas pessoas tenham relacionamentos 
amorosos/sexuais com a desculpa de que elas seriam crianças, mesmo quando 
estas já têm idade adulta. Adicionalmente, fazer parte de um casal é ampla-
mente visto como uma conquista, um status estabilizador característico da 
vida adulta. Não fazer parte da forma de casal é, de muitas maneiras, estar fora, 
ou pelo menos à margem, da sociedade adulta (Roseneil, 2020). Tal ciclo acaba 
por se configurar como uma desculpa social para a visão das PcD como eternas 
crianças.  

O rótulo de eternas crianças faz com que até mesmo os adultos com defi-
ciência estejam sujeitos ao adultismo. Sobre tal conceito, Mafalda Esteves, Ana 
Cristina Santos e Alexandra Santos (2021) ressaltam que a criança vê a sua vida 
determinada pelas normas sociais formuladas por adultos de forma implícita e 

MARINA DIAS DE FARIA, BRUNA ZENI

182



invisível, logo, naturalizadas. As mesmas autoras chamam a atenção para o fato 
de que se cria uma hierarquia incontestável entre adultos e crianças. Sendo 
assim, dentro da lógica capacitista, as PcD, por estarem “presas à infância”, mas 
não somente por isso, são hierarquicamente inferiores às pessoas ditas normais. 

Uma última questão, que costuma ser ainda mais invisibilizada e silen-
ciada, mas que não pode ser posta de lado em um debate verdadeiramente 
comprometido com a luta pelos direitos sexuais das mulheres com deficiência, 
é a imposição heteronormativa. Sobre o ponto, Shildrick (2012) coloca que 
o discurso de que as PcD são seres desprovidos de sexualidade é prejudicial 
para todos os indivíduos com deficiência e ainda mais grave para aqueles que 
são homossexuais. Autores como Siebers (2008) defendem que entender a se-
xualidade de PcD pode ser importante inclusive para romper com padrões de 
normatividade sexual. 

 
 

Violência sexual e cidadania íntima 
Os pontos anteriormente levantados dão conta de que as PcD e, especial-

mente, as mulheres com deficiência são impedidas de terem direito aos seus 
próprios corpos. Das reflexões feitas, nasce o questionamento sobre o direito 
à cidadania íntima por parte de tais pessoas. Isso porque a cidadania íntima 
diz respeito ao poder de controle e agenciamento sobre o corpo, seus senti-
mentos, seu prazer e sua vida sexual. Sendo assim, para que seja possível pensar 
em cidadania íntima é suposto ter como base o acesso ao próprio corpo e à se-
xualidade (Plummer, 2003). 

Discutir cidadania íntima para mulheres com deficiência passa, infeliz-
mente, necessariamente por discutir violência. Para Regina Passos, Fernanda 
Telles e Maria Oliveira (2019), existem lacunas éticas que impedem o exercício 
pleno da cidadania das mulheres com deficiência, principalmente quando são 
vítimas de violência sexual. Tais reflexões impulsionaram o desejo de realização 
da presente pesquisa, ao declararem que é urgente que se quebre o silêncio 
acadêmico, legal, social e nas políticas públicas sobre violência e mulheres com 
deficiência.  

Dan Goodley (2011) afirma que é preciso que se entenda o contexto de 
exclusão vivenciado pelas mulheres com deficiência, para que se perceba a 
complexidade da violência sexual por elas sofrida. Até mesmo a realização de 
denúncia por parte dessas mulheres é um processo complicado e que, por 
vezes, inclusive impede o início de uma investigação. Passos, Telles e Oliveira 
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(2019) salientam que existe um grande problema de falta de acessibilidade 
atitudinal para que as denúncias feitas por tais mulheres cheguem ao Estado 
com a devida credibilidade. 

O estudo de Kristin Bumiller (1990), apesar de não falar especificamente 
de violência contra mulheres com deficiência, pode ajudar a compreender o 
cenário de violência sexual vivenciado por elas. Primeiro no que diz respeito 
ao lugar de ingenuidade que a mulher é levada a ocupar em julgamento de cri-
mes sexuais, fazendo com que elas levem parcela de culpa por terem sido vio-
ladas. Outra questão importante, levantada no referido texto, é que muitas 
vezes a busca por objetividade faz com que seja mais difícil manter as versões 
contadas pelas vítimas quando estas não correspondem ao padrão “esperado” 
de crime sexual, com uso de armas e realizado por um estranho. No caso das 
mulheres com deficiência, especialmente das com deficiência intelectual, a 
questão da culpabilização da ingenuidade pelos crimes é intrínseca. Ou seja, 
crimes de estupro e violação sexual cometidos contra mulheres com deficiência 
comumente são vistos como reflexo da ingenuidade das mesmas. Sobre a ques-
tão de o crime corresponder ao “padrão esperado”, é muito comum que as mu-
lheres com deficiência sofram violência por parte de pessoas da família ou 
muito próximas. Isto, mais vez, é um elemento utilizado para descredibilizar 
os relatos de violência sexual, feitos por tais mulheres Passos, Telles & Oliveira, 
2019).    

Cabe um destaque final de que não ignoro que a violência e a falta de di-
reito à cidadania íntima também estão presentes nas vidas dos homens com 
deficiência. Entretanto, segui o caminho recomendado por autoras como 
Carol Thomas (2008) e Garland-Thomson (2019), que salientam ser neces-
sário lançar luz em questões específicas relativas às mulheres com deficiência.  

 
 

Metodologia 
A investigação contou com a participação de: 1) profissionais que traba-

lham diretamente com pessoas com deficiência intelectual em instituições 
portuguesas; e 2) mães de pessoas adultas com Síndrome de Down.  

Sobre o primeiro grupo destaca-se que as profissionais estão ligados a três 
instituições localizadas em Coimbra: Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra (APPACDM Coimbra); Cavalo 
Azul – Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência (A.F.S.D); Associa-
ção Olhar 21. No total foram dez informantes-chave, profissionais que traba-
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lham há pelo menos 5 anos com pessoas com Síndrome de Down nas institui-
ções. Cabe aqui a observação que, sem que existisse nenhum tipo de filtro nesse 
sentido, todas as profissionais entrevistadas eram mulheres. Essa situação é bas-
tante interessante de ser percebida pela questão do cuidado, mesmo que remu-
nerado, ser uma função predominantemente feminina. A tabel 1 traz uma breve 
caracterização destas entrevistadas sem apresentar seus nomes e os nomes das 
instituições para manter as identidades das participantes preservadas.  

 
Quadro 1. Entrevistadas nas instituições 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
#PraTodoMundoVer A tabela apresenta as entrevistadas mostrando quais fazem parte de cada ins-

tituição e suas funções  (sem revelar os seus nomes e nem os nomes das organizações). 

 
No que diz respeito ao segundo grupo de entrevistadas, foram ouvidas 

16 mães de adultos com Síndrome de Down. É importante notar que não foi 
feito o filtro de só entrevistar mulheres mães de mulheres com SD. Entretanto, 
para as análises que serão apresentadas, utilizaram-se somente os trechos nos 
quais as entrevistadas falaram sobre sexualidade de mulheres com SD. Vale a 
ressalva de que as mães de homens, mesmo tendo contato mais próximo com 
a realidade de seus filhos, relataram recorrentemente suas perspectivas sobre 
a sexualidade das mulheres com SD.  

Entrevistada Instituição Função que ocupa

Informante 1 Instituição A Alta gestão 

Informante 2 Instituição A Comunicação Institucional 

Informante 3 Instituição A Professora de Teatro

Informante 4 Instituição A Assistente Social 

Informante 5 Instituição B Terapeuta Ocupacional 

Informante 6 Instituição B Psicóloga 

Informante 7 Instituição C Alta gestão

Informante 8 Instituição C Alta gestão

Informante 9 Instituição C Professora

Informante 10 Instituição C Animadora Sociocultural

MULHERES COM SÍNDROME DE DOWN:  
SEXUALIDADE, SILÊNCIOS, SILENCIAMENTOS E VIOLÊNCIA

185



Na tabela 2 apresenta as mulheres que são mães das pessoas com SD. Os 
nomes foram retirados para preservar a identidade das participantes.  

 
Tabela 2. Mulheres mães de pessoas com SD participantes 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
#PraTodoMundoVer A tabela apresenta as características das 16 mães no que tange as seguintes 
variáveis: o gênero dos(as) filhos(as), dos(as) filhos(as), idade delas próprias, quantidade de fi-

lhos(as).   

 
O presente estudo contou com entrevistas semi-estruturadas como a 

principal forma de ouvir as perspectivas de mães e profissionais. As entrevistas 
foram feitas em 2018 e 2019. Todo o material empírico obtido foi tratado por 
meio da técnica de análise de conteúdo (Bauer, 2002).  

 
 

Apresentação e análise dos resultados 

A primeira análise que pode ser feita, e que vai ao encontro do que teó-
ricos como Wilkerson (2011) já tinham apontado, é a identificação de um si-
lêncio quase absoluto nas instituições e nas famílias sobre sexualidade das 

Participantes
Gênero dos 

 filhos ou filhas 
com SD

Idade dos filhos 
ou das filhas Idade das mães Número  

de filhos

Mãe 1 M 18 45 3
Mãe 2 M 22 50 3
Mãe 3 M 40 68 2
Mãe 4 F 44 69 1
Mãe 5 F 23 58 1
Mãe 6 M 35 66 2
Mãe 7 M 23 54 4
Mãe 8 F 26 60 3
Mãe 9 M 30 70 2

Mãe 10 F 18 43 2
Mãe 11 M 21 63 1
Mãe 12 M 23 63 1
Mãe 13 F 31 67 2
Mãe 14 F 24 66 2
Mãe 15 F 28 69 3
Mãe 16 F 34 70 1
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mulheres com Síndrome de Down. Para além do que já foi dito sobre a proi-
bição feita pelas mães de que eu tocasse no tema nas entrevistas realizadas com 
as pessoas com SD, nas narrativas das entrevistadas foi possível perceber que 
elas não estão nada confortáveis quando o tema é sexualidade.   

Por parte das organizações, uma das informantes disse que a instituição 
oferecia aulas de educação sexual para as pessoas com SD, mas os pais foram 
contra e pediram para que as aulas fossem interrompidas. Uma vez que, na 
visão dos profissionais desta organização, é muito importante que se tenha 
esse tipo de aula, foram criadas duas turmas: Psicologia do Feminino e Psico-
logia do Masculino. Tais aulas têm como conteúdo principal a educação se-
xual. Cabe o destaque de que as aulas são dadas separadamente para homens 
e mulheres e que os conteúdos são bem diferentes. Se no caso dos homens 
pode-se afirmar que existe certa preocupação com o conhecimento do próprio 
corpo e questões relacionadas ao prazer, a aula das mulheres segue bem o que 
foi apontado por Shildrick (2012) no sentido de ser instrumental para tentar 
evitar gravidez e violências sexuais. 

 
 

Gênero e sexualidade de pessoas com SD 
A visão interseccional de gênero e deficiência é fundamental uma vez que 

se a sexualidade é tabu quando se fala de pessoas com Síndrome de Down, 
quando se foca nas mulheres com SD o tema passa a ser ainda mais indesejado 
e negligenciado. Rui Machado (2018), em palestra proferida em Lisboa por 
ocasião do IncomoArte1 afirmou que a maior parte das mulheres com defi-
ciência não reivindicam seus direitos sexuais porque nem mesmo sabem que 
seus corpos podem ser seus.   

Nos depoimentos das mães fica muito claro que existe um discurso ne-
gacionista no que diz respeito à possibilidade das mulheres com Síndrome de 
Down terem desejo sexual. Ainda que a sexualidade dos homens também seja 
impactada por uma visão capacitista, o tabu é muito mais enraizado no caso 
das mulheres com SD.  

 
- Ela nem pensa nisso [sexo]. Também porque é mulher. (Mãe 8) 

1  Rui Machado, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, cocriador do Movimento Sim, 
nós fodemos; membro da comissão coordenadora dos (d)Eficientes Indignados e da direção do 
Centro de Vida Independente em Portugal. Palestra intitulada “Deficiência e Sexualidade” no 
Simpósio IncomodArte: Deficiência e sociedade. Lisboa, Portugal, 2018.  
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- Não tem mesmo que ter aulas de educação sexual, para os miúdos talvez. 
Mas para elas que são mulheres e deficientes não. (Mãe 16) 

 
A maior naturalização do desejo sexual desses homens não é acompanhada 

por uma visão de que eles poderão encontrar de maneira autônoma uma par-
ceira. Sendo assim, em muitas narrativas, foi possível perceber que a própria 
família recorre a alternativas como o pagamento de profissionais do sexo. 

 
- O meu [ filho] é homem então é diferente. Ele tem as necessidades mesmo 
dele. No caso das miúdas com Down é mais fácil. Elas não precisam dessa 
coisa de corpo e sexo. É uma questão fisiológica mesmo, no caso do meu 
filho, contratamos uma profissional certa vez. Era preciso. (Mãe 7) 

 
Outro reflexo da diferença de como as famílias e as instituições lidam 

com a sexualidade de mulheres e homens com SD diz respeito à possibilidade 
de envolvimentos amorosos. Também com base em preconceitos capacitistas, 
mães e profissionais participantes da pesquisa disseram que pessoas com SD 
só podem namorar/casar entre elas. Nesta lógica, que obviamente está com-
pletamente equivocada, levanta-se o problema de que se permite, ou melhor, 
se tolera que os homens tenham vida sexual ativa, mas suas parceiras “naturais”, 
as mulheres com SD, estão proibidas de conhecerem seus corpos.  

A negação da importância das mulheres com SD serem donas e respon-
sáveis pelos seus próprios corpos foi quase uma unanimidade entre as partici-
pantes da pesquisa. Tal postura ultrapassou até mesmo o que a literatura havia 
apontado (Shildrick, 2012). As mães não se mostram confortáveis nem 
mesmo com a apresentação de temas como prevenção de gravidez e doenças 
sexualmente transmissíveis para mulheres com SD. Os depoimentos dão conta 
de que muitas vezes as profissionais das instituições entendem a necessidade 
de que as mulheres com SD tenham conhecimento sobre seus corpos, mas as 
famílias são contra. 

 
- A gente já tentou ter aulas de educação sexual, mas não estava a resultar. 
É muita coisa para a cabeça delas [mulheres com SD]. Só piorava. Agora 
evitamos o assunto. (Informante 8) 
- Sei que isso pode fazer com que ela seja violentada e nem saiba o que se 
passa, mas sinceramente a miúda não tem, assim… capacidade para en-
tender. É melhor nem falar, pode, se calhar, despertar o que não precisa. 
(Mãe 15) 
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A discussão sobre a sexualidade das mulheres com Síndrome de Down é 
urgente e diretamente impactada pela maneira como a sociedade, aqui repre-
sentada pelas mães e profissionais, vê o direito ao corpo por mulheres e ho-
mens com SD. Diversos estudos anteriores já mostravam a importância da 
interseccionalidade na discussão referente à inclusão de PcD (Nirmala ERE-
VELLES, 2011), mas tal questão parece não ganhar espaço exatamente pelo 
determinismo de classificação social entre pessoas normais e anormais.  

 
 

Sexualidade e o mundo adulto 
A sexualidade já havia sido apontada como dispositivo de fronteira entre 

o normal e o anormal (Meinerz, 2010). Na pesquisa, tal questão ficou confir-
mada e adicionalmente posso afirmar que a sexualidade também estabelece 
fronteiras entre o mundo infantil e o adulto. Sendo assim, ao negar a sexuali-
dade das mulheres com Síndrome de Down, aprisionam-se, de maneira deli-
berada, tais mulheres na infância. Trata-se de um processo retroalimentado: 
as mulheres com SD não podem ter desejos sexuais porque são crianças, 
mesmo que não o sejam; e como são impedidas de terem vida sexual ativa, são 
vistas por suas mães, e por grande parte da sociedade como eternas crianças 
ou, como foi dito por muitas entrevistadas, como “miúdas que nunca crescem”.    

 
- Ela não é adulta. Isso [ter uma vida sexual ativa] é só uma das coisas 
que ela não faz e que são coisas de adulto. (Mãe 5). 
- Sexo é pra pessoas adultas. Ela é uma miúda. (Mãe 4) 

 
Um dos rituais da vida adulta que é negado às mulheres com Síndrome 

de Down é a maternidade. Sendo a exigência da procriação vista como centro 
da vida feminina adulta (Roseneil et al., 2020), fica claro nos depoimentos 
que tal questão é um ponto muito importante na vida das mulheres com SD. 
Não sendo as mulheres com SD consideradas donas de seus corpos, é imediato 
perceber que é vedada a elas a possibilidade ou mesmo a expressão do desejo 
de ser mãe. Muitas entrevistadas disseram que suas filhas verbalizam que que-
rem ser mães, mas para elas isso é um “sonho impossível” ou “um delírio de 
quem não sabe o que está falando”. Nesta questão é importante trazer a refle-
xão feita por Garland-Thomson (2019) de que, enquanto para muitas mulhe-
res a maternidade é uma imposição, para as mulheres com deficiência é uma 
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proibição. “Mãe? Claro que não. Ela não pode cuidar nem dela mesma” (Mãe 
8). 

Mintz (2011) também deu importante contribuição para a análise desta 
questão ao afirmar que os teóricos dos Estudos Feministas da Deficiência 
devem denunciar que as críticas feministas ao mito da mulher como objeto 
sexual e como mãe ignoram as mulheres com deficiência que são tidas como 
assexuadas e inférteis. Nos alinhamos, portanto, com autoras como Shildrick 
(2019), que acreditam ser mandatório que o feminismo esteja envolvido com 
as questões relativas às mulheres com deficiência.  

Quero fazer aqui a observação de que as mesmas mães que naturalizam 
o impedimento de uma vida sexual ativa para as mulheres com Síndrome de 
Down lamentaram imensamente que as suas filhas não pudessem ter filhos. 
Segundo elas, assim “não se pode ser uma mulher completa” e não podem lhes 
dar netos, fato este que é muito lamentável na visão das entrevistadas.  

Por fim, um ponto que merece novos esforços de pesquisa com um foco 
mais específico, diz respeito à tentativa das mães de ocultar a existência de mu-
lheres com SD homossexuais. A literatura já tinha apontado que a heteronor-
matividade é vista como a única possibilidade para as PcD (Shildrick, 2012). 
Somente uma das profissionais entrevistadas mostrou-se atenta à existência 
de mulheres homossexuais dentre as utentes da instituição. “Sei que algumas 
das miúdas gostam de miúdas. Eu sei, mas não falo porque sei que as famílias 
não aceitam. Então, tento ajudar como posso” (Informante 6). Outra profissio-
nal entrevistada revelou que uma das utentes da instituição é homossexual e 
que a família nega, diz que ela não tem condições nem mesmo de saber o que 
é isso. Em outros momentos, em diferentes entrevistas, foi possível perceber 
que a orientação sexual das mulheres com SD é um tema que nem mesmo se 
faz presente no imaginário das famílias. 

 
 

Vivências de violência por mulheres com SD 
Ainda no que diz respeito aos reflexos da sociedade patriarcal na vivência 

da deficiência por mulheres que têm o direito aos seus corpos negado, não se 
pode deixar de refletir sobre a questão da violência sexual. Sobre este ponto, 
Goodley (2011) já havia afirmado que as mulheres com deficiência ocupam 
um local específico da exclusão que passa pelo fato de sofrerem muito mais 
abusos sexuais se comparadas com os homens com deficiência. Ainda que com 
alguma resistência por medo de estarem se expondo em demasia, muitas mães 
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relataram que suas filhas já sofreram violência sexual em algum momento de 
suas vidas, comumente já mesmo na infância.  

Algumas mães disseram que se sentem culpadas pela violência sexual so-
frida pelas filhas o que, mais uma vez, mostra a atuação da opressão patriarcal. 
Comumente tem-se a culpabilização das mulheres vítimas violência sexual. 
No caso das mulheres com Síndrome de Down, a culpa recai principalmente 
sobre as mães. Importante o esclarecimento de que esta visão tem três pontos 
com raiz na linha abissal promovida pelo patriarcado: 1) ao culpar as mães re-
força-se que a mulher com trissomia do 21 não é dona de seu próprio corpo e 
precisa, portanto, de outra pessoa para protegê-la; 2) recai somente na mãe a 
culpa por não proteger a sua filha, ficando o pai isento da cobrança social; 3) 
obviamente, o último ponto diz respeito diretamente à absurda visão de que 
a vítima tem culpa e não o agressor.   

A invisibilização da violência sexual sofrida por mulheres com deficiência 
(Passos et al., 2019) ficou clara no que tange às mulheres com Síndrome de 
Down. Muitas mães, nomeadamente as que falaram que se sentem culpadas 
pelas violências sofridas por suas filhas, disseram que preferem não tocar no 
assunto. As profissionais das instituições afirmaram que já souberam de epi-
sódios nos quais as famílias e as instituições decidiram não denunciar casos 
de assédio ou mesmo de estupro para não levantar tais questões. Ou seja: si-
lenciam. 

Dois pontos apresentados no estudo de Bumiller (1990) foram centrais 
nos relatos sobre violência sexual contra mulheres com Síndrome de Down: 
a culpabilização da vítima e o descrédito de crimes de estupro que são come-
tidos por pessoas próximas. 

 
- Elas [mulheres com SD] muitas vezes não sabem portar-se [...] E então 
muita coisa acontece. São interpretadas da maneira errada por alguns 
gajos e, se calhar, é aí pode existir crime sexual. (Mãe 7) 
- Essa cena [crime sexual] acontece assim com pessoas desconhecidas. Já vi 
miúdas com Down a falar que pai e irmão fizeram algo assim. É muito 
da cabeça delas. (Mãe 15) 
- Aqui sempre temos que apurar quando vem esse tipo de denúncia. Para 
as famílias é difícil. Julgam e culpam as miúdas. Principalmente quanto 
o agressor é família. (Informante 4)  

 
O último depoimento levanta uma questão importante relativa aos crimes 

de violência sexual. Existe tanta descrença e culpabilização das vítimas que as 
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denúncias são esvaziadas, não sendo apuradas a contento.  Sendo assim, tem-
se impunidade e são desencorajadas novas denúncias.  

Outro tipo de violência que foi citada e muitas vezes até mesmo natura-
lizada pelas participantes da pesquisa foi a esterilização involuntárias das mu-
lheres com Síndrome de Down. É importante notar que, na pesquisa, foram 
as mães de homens com SD que tocaram em tal assunto e defenderam a este-
rilização, não de seus filhos, mas das mulheres com SD. Esses depoimentos 
me fazem retomar, de maneira urgente, o questionamento da Régis (2013): 
“de quem é esse corpo?”. Certamente não é das próprias mulheres com SD. 
Trata-se de um corpo público sobre o qual quase todo mundo pode opinar e 
ao mesmo tempo é um corpo que deve ser escondido, infantilizado e visto 
como assexuado.  

 
- Se calhar, o melhor era impedir que as miúdas [com SD] pudessem gerar. 
Elas não sabem portar-se. (Mãe 3)   
- Elas [as mulheres com SD] são sempre miúdas. Não faz sentido pensar 
que elas podem ter bebés. É melhor que isso fique resolvido de maneira mé-
dica. (Mãe 6) 

 
 

Considerações finais 
Diante do que foi apresentado, fica claro que se tem um longo caminho 

quando se trata do direito das mulheres com Síndrome de Down aos seus cor-
pos. O resultado do descaso com tal questão são mulheres interditas de suas 
sexualidades. Na perspectiva das participantes da pesquisa a discussão sobre 
cidadania íntima sequer parece ter lugar quando se fala das mulheres com SD.  

Por fim, gostaria de enfatizar que é urgente que os movimentos feministas 
enxerguem as mulheres com deficiência. No que diz respeito ao direito ao pró-
prio corpo, tal grupo tem diferenças e particularidades que vem sendo siste-
maticamente deixadas de fora das agendas feministas. A questão do 
impedimento à maternidade, a negação do acesso à informação sobre sexua-
lidade e a violência sexual são alguns dos pontos que têm que ser debatidos 
com a presença de mulheres com deficiência nos movimentos feministas.  
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SEXUALIDADE E DOMINAÇÃO NA MODERNIDADE: 
A SUBORDINAÇÃO DAS MULHERES, NEGRAS(OS) 
E POVOS ORIGINÁRIOS1 

Luciana Dadico2 
 
 
 

Resumo 
Neste trabalho, discuto como o exercício da sexualidade participa na configuração de uma 
estrutura social de dominação, que atinge grupos sociais determinados. Ao analisarem a 
obra do Marquês de Sade, os filósofos Adorno e Horkheimer denunciam as afinidades 
entre a dominação sexual dos personagens libertinos e modo de operação eficiente carac-
terístico da racionalidade instrumental. Autoras feministas contemporâneas, por sua vez, 
apontam para o fato de que o(a) outro(a) da dominação não é uma figura casual. En-
quanto a subordinação das mulheres, instituída pelo capitalismo moderno, participa de 
uma ordem patriarcal destinada a liberar os trabalhadores para a venda de sua força de 
trabalho, a dominação dos povos estrangeiros que forneceu mão-de-obra escrava para a 
empresa colonial deu ensejo a práticas específicas de dominação sexual. Nas colônias, essas 
duas formas de dominação encontram convergência na exploração dos corpos das mu-
lheres negras e indígenas. Nesse contexto, em que a sexualidade e o sentimento amoroso 
são apartados, busca-se refletir sobre a potência do amor e do prazer como forma de li-
berdade, coesão e transformação social. 
 
Palavras-chave 
Sexualidade; dominação; interseccionalidade; mulheres; teoria crítica da sociedade. 

 
 
 
No excurso II da Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer 

(1985) trazem à discussão a obra de Sade, representada pela personagem de 
Juliette – a depravada irmã de Justine. As irmãs órfãs, ao alcançarem a maio-
ridade, tomam caminhos opostos do ponto de vista de suas escolhas morais: 
1  Trabalho apresentado durante o VIII Congresso Internacional em Estudos Culturais: Sexuali-
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enquanto a ingênua Justine decide sobreviver por meio do trabalho como 
serva (e acaba passando, por conta dessa escolha, por todo tipo de privações e 
violência), Juliette, abandonando as prerrogativas morais cristãs, trilha uma 
estrada oposta, ao longo da qual não hesita em prostituir-se, roubar e matar, 
tornando-se assim uma bem sucedida dama da sociedade. Nesta condição, Ju-
liette envolve-se com nobres libertinos que, em busca de satisfação, sequestram 
pessoas, especialmente mulheres, para submetê-las à tortura, à violência sexual 
e à morte. Enquanto Justine torna-se a boa mártir da moral cristã, Juliette, à 
moda esclarecida, dedica-se sistematicamente “à faina do sacrilégio” (Adorno 
& Horkheimer, 1985, p. 92). 

De modo inverso ao “fanatismo dos católicos em face dos incas” (Adorno 
& Horkheimer, 1985, p. 92), o credo de Juliette, afirmam os autores, é a ciên-
cia. O gozo sexual, desse modo, não seria proveniente da sensualidade pro-
priamente dita, mas antes da manipulação do(a) outro(a) que o ato sexual 
consuma. A satisfação sexual do burguês esclarecido não emergiria, assim, 
como resultado de um sentimento espontâneo, mas, em direção oposta, e em 
sintonia estreita com os procedimentos científicos e da administração da so-
ciedade, como divertimento organizado. A diversão do libertino provem do 
exercício (ir)racional do poder que autoriza esta dominação. 

Para além da evidente afronta às convenções sexuais estabelecidas pela 
moral cristã, as cenas descritas por Sade não deixam de chocar por sua cruel-
dade e ilimitado desrespeito pela dor infringida à(o) próxima(o). Mas a crítica 
de Adorno e Horkheimer não mira, neste conjunto de reflexões, apenas o con-
teúdo das narrativas de Sade, e sim aquilo que a obra de Sade expressa como 
crítica social. Crítica arguta, que não por um acaso fez com que Sade passasse 
mais da metade de sua vida encarcerado. Sade denuncia a moral católica como 
falsa em função de sua contradição com o interesse do indivíduo e o próprio 
modo de funcionamento da sociedade burguesa. Nessa condição, a moral ca-
tólica teria se convertido em mera fachada, não apenas incapaz de deter a vio-
lenta opressão das classes dominantes, mas colocando-se a serviço mesmo 
desta opressão. 

Sade trata, particularmente, da opressão assentada sobre a repressão sexual, 
que submete as mulheres a opressões adicionais: ao juízo social, à culpa e ao sofri-
mento do ato sexual em si, convertido em instrumento e expressão da dominação 
dos sujeitos de uma determinada classe e gênero sobre os seus corpos. Daí o motivo 
pelo qual Juliette pode superar sua condição apenas após o abandono do arcabouço 
moral religioso, submetendo-se ela mesma, contudo, à lógica da dominação vi-
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gente. O cerne da crítica de Adorno e de Horkheimer dirá respeito, então, às afi-
nidades entre o modus operandi desta dominação sexual, que atua sobre o corpo 
do outro ao mesmo tempo em que o despreza, e a “razão esclarecida” (da qual au-
tores como Kant, Nietszche e o próprio Sade colocam-se como grandes represen-
tantes). Ressaltando que esta modalidade de dominação opera sob a forma de 
“racionalizações” (psicanaliticamente compreendidas), fundadas na violência e no 
desprezo contra os objetos para os quais se dirigem em seu exercício. 

Um dos problemas deste arranjo está no fato de que o amor, sentimento 
supostamente capaz de interpor-se à violência, promovendo a coesão social, 
o respeito e a afeição pelo outro, é hipostasiado. Nesta condição, o amor ali-
nha-se ao campo da moralidade: tanto da moral cristã como da moral escla-
recida, erigida sob os escombros do interesse burguês convertido em política 
de Estado. Como se o amor e o sexo estivessem, tanto do ponto de vista da 
forma, como de seu conteúdo, em lados opostos. Em outras palavras: a disso-
ciação entre o amor (seja o amor religioso ou o amor romântico) e a sexuali-
dade – dissociação especialmente percebida pelas mulheres –, é reafirmada 
pela expressão sexual da dominação e da violência que opera sobre os corpos 
dos(as) dominados(as). 

Desde que o pensamento iluminista converteu a sexualidade em instru-
mento de controle, afinado com um modo de operação eficiente característico 
da racionalidade instrumental, a obra de Sade constituiria um modelo da frieza 
técnica por meio da qual o sujeito manipula o(a) outro(a) convertido(a) em 
objeto. Modelo que encontra imediato paralelo nos “neutros” avanços tecno-
lógicos que tornam possível, ao mesmo tempo, uma maior exploração dos re-
cursos naturais e a dominação da força de trabalho, às custas de nossa própria 
subjetividade e natureza reprimidas. 

Mas quem são as pessoas dominadas? Aquelas consideradas “fracas”, dirão 
Adorno e Horkheimer, em função do exercício mesmo da dominação, e as 
pessoas de algum modo identificadas com a natureza a ser subjugada por meio 
da razão administrada. 

Como os autores frankfurtianos reconhecem, esse modo de conceber e 
exercer a sexualidade (e a racionalidade mesma) não é possível, em primeiro 
lugar, sem uma divisão sexual que exclui as mulheres da posição de sujeito do 
conhecimento. Como a(o) outra(o) do saber/poder, a mulher burguesa, in-
feriorizada sob o estigma da fraqueza, é associada pelo pensamento iluminista 
à emotividade e à tolice, consonante com a ingênua e mau sucedida figura de 
Justine (lembrando que sua irmã Juliette é aquela que reprime e domina in-
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clusive a própria feminilidade). O ódio às mulheres, nesse contexto, não seria 
uma patologia excepcional, mas o resultado da racionalidade vigente sob a 
ordem burguesa. 

A violência da dominação contra as mulheres que se instaura na moder-
nidade não seria fruto de uma operação meramente ideológica. Para Federici 
(2017), a consolidação do modelo econômico capitalista que se torna hege-
mônico na modernidade tornou-se possível exatamente em função do con-
trole do trabalho reprodutivo feminino. A tese de Federici é de que a 
privatização das áreas agricultáveis e territórios comunais, resultante da polí-
tica de “cercamentos”, teria constrangido os trabalhadores europeus a lança-
rem-se ao mercado de trabalho na transição do feudalismo para o capitalismo. 
Algo que só se fez possível, por sua vez, graças ao acordo tácito, como uma es-
pécie de compensação aos trabalhadores pelas terras comunais perdidas, de 
que as mulheres permaneceriam confinadas em seus lares, realizando as tarefas 
domésticas necessárias à reprodução da força de trabalho, liberando os homens 
dessas funções. Desta forma, instaurou-se a cisão moderna entre trabalho re-
produtivo e produtivo: uma nova divisão do trabalho, calcada na diferença 
sexual. Com a atribuição do trabalho reprodutivo às mulheres, de forma não-
remunerada, as mulheres teriam experimentado uma derrota histórica: 

 
Com sua expulsão dos ofícios e a desvalorização do trabalho reprodu-
tivo, a pobreza foi feminilizada. Para colocar em prática a “apropriação 
primitiva” dos homens sobre o trabalho feminino, foi construída uma 
nova ordem patriarcal, reduzindo as mulheres a uma dupla dependên-
cia: de seus empregadores e dos homens. (Federici, 2017, p.191) 

 
Tais transformações nas relações sociais e econômicas não teriam sido 

possíveis sem uma poderosa aliança entre Estado e Igreja, que propiciou, por 
meio de leis, confiscos e instauração de tribunais (incluindo aí as fogueiras da 
Inquisição), o controle da circulação das mulheres, o cerceamento de sua li-
berdade econômica e o domínio de seus corpos, postos a serviço da reprodu-
ção da mão-de-obra que escasseava no início do século XV. 

Enquanto na Europa a “invenção das mulheres” (Oyěwùmí, 2021) era 
oferecida como solução para as crises populacionais e novos arranjos econô-
micos – que incluíam a guerra e a espoliação de trabalhadoras(es) –, nas novas 
colônias da América, África e Ásia a escravidão foi imposta como forma de 
prover recursos em abundância à classe dominante europeia que se fortalecia. 
Em 1600, o Brasil sozinho já respondia pela produção em açúcar do dobro de 
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valor que toda a lã exportada pela Inglaterra (Blaut, 1992), algo possível apenas 
com a rápida sujeição de milhares de escravos africanos e indígenas. Nas Amé-
ricas, o morticínio dos povos originários por ocasião do descobrimento teria 
sido de tal monta (estima-se que 95% da população nativa tenha sido dizimada 
pela empresa colonial) que a temperatura global do planeta teria sofrido um 
resfriamento, gerando uma “pequena Era do Gelo” (Koch, Brierley, Maslin & 
Lewis, 2018). 

Neste contexto, a dominação sexual das mulheres atenderá a diferentes 
projetos na Europa e nas colônias, sendo exercida de formas também distintas. 
Em um primeiro momento do colonialismo no Brasil, as relações sexuais – 
fruto de uma cultura sistemática de estupro – com mulheres indígenas possi-
bilitou aos portugueses alcançar uma elevação ainda pequena, mas imediata 
do número de colonos disponíveis para o trabalho, enquanto meninas brancas 
portuguesas pobres e/ou órfãs eram embarcadas à força para o casamento legal 
– capaz de gerar herdeiros – com os colonizadores (Ramos, 2000). 

Ao iniciar-se o tráfico ultramarino de escravos negros, trazidos da África, 
as mulheres escravas passaram a cumprir outras funções que não apenas as re-
produtivas, desde que os proprietários de escravos gozavam de acesso ilimitado 
aos seus corpos. O trabalho de cozinheiras e trabalhadoras agrícolas assomava-
se à figura das ama-de-leite, que contribuíam para aumentar a expectativa de 
vida dos bebês nascidos brancos. No Brasil, em particular, por essa e outras 
razões, a expectativa de vida entre os escravos era pequena. Daí que os corpos 
das mulheres negras se prestavam menos à reprodução de escravos do que à 
exploração sexual. Quando se inicia o ciclo do ouro na região das Minas Ge-
rais, por exemplo, a presença de prostitutas a serviço de seus senhores era fre-
quente. A iniciação sexual dos filhos dos senhores de engenho era realizada 
com as mulheres escravas, e a presença de filhos bastardos nos latifúndios 
torna-se uma constante (Del Priore, 2016). 

Curiosamente, no entanto, como protesta a socióloga brasileira Lélia 
Gonzales (2019), a palavra “estupro” não tem se mostrado adequada para in-
telectuais e historiadores (homens e brancos, em sua maioria) ao descreverem 
as relações sexuais interraciais no período colonial3, enquanto a violência que 
caracteriza estas relações desde chegada dos portugueses ao Brasil aponta para 
o fato de que o estupro era “estruturante” do patriarcalismo brasileiro. Desde 
que a estrutura social brasileira conservou as assimetrias e desigualdades sociais 
3  Segundo a autora, Caio Prado Jr., Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Hollanda e outros preferem 

adotar expressões como “liberalidades” e outros eufemismos do gênero.
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constituídas à época da escravidão mesmo após a proclamação da República 
e liberação dos escravos, permaneceram ativas no imaginário, dentro e fora do 
país, as figuras da “mulata”, da “doméstica”, da “mãe-preta”, como nos mostra, 
em análise original e pungente, a obra de Gonzales. A sexualização dos corpos 
das mulheres negras, reforçada até os dias de hoje durante o Carnaval – nota-
damente pela “bunda” (que originariamente designaria, segundo Gonzales, 
não uma parte do corpo, mas o tronco linguístico quimbundo e ambundo) – 
faz da “mulata” a Cinderela obrigada a voltar à realidade doméstica assim que 
o baile acaba. Caso não tenha encontrado o “príncipe” para enfiar-lhe defini-
tivamente o sapato, a mulher negra é devolvida à invisibilidade da empregada 
doméstica. Enquanto a figura da doméstica segue naturalizada, a “mulata” re-
convertida em doméstica não é, contudo, esquecida de um ponto de vista 
moral: guarda as marcas da sexualização excessiva, do pecado e da prostituição 
a ela associadas. Como se a violência de que a mulher negra cotidianamente é 
vítima encontrasse, com o recurso a essas imagens, justificativa e atenuante. 

Embora eu esteja aqui de acordo com a ideia de que o binarismo de gê-
nero seja uma construção social (Butler, 2013; Scott, 1995), assim como a 
própria ideia de divisão sexual, o fato de que os corpos das mulheres tenham 
sido alvo de projetos de dominação específicos na história do Ocidente torna 
necessário aqui o emprego da categoria “mulheres”, com vistas à melhor com-
preensão de como a desigualdade sexual se constituiu e se reproduz em nossas 
relações sociais presentes. O argumento defendido neste trabalho é de que a 
sexualidade participa historicamente na configuração de uma estrutura social 
assimétrica, voltada à hierarquização e à subordinação de grupos sociais de-
terminados. Assim, as mulheres tornam-se alvo de preconceito/violência com 
por meio de práticas sexuais, e as interseccionalidades das relações sociais, por 
sua vez, contribuem para que as consequências destas opressões sejam maio-
res/menores e qualitativamente diferentes. Deste modo, as condições inter-
seccionais de gênero influenciarão também na possibilidade de um uso mais 
ou menos livre e autônomo dos próprios corpos e exercício da sexualidade e, 
eventualmente, das relações afetivas aí implicadas. 

Embora ainda não fizesse uso do termo “interseccionalidade”, cunhado 
apenas anos mais tarde por Crenshaw (1991), Angela Davis (2016) já nos fa-
lava de como as condições de gênero, raça e classe social se combinavam, pro-
duzindo modos de dominação inimagináveis sob outras perspectivas. As 
mulheres escravizadas nos Estados Unidos sofriam agressões e opressões como 
os homens negros: realizavam serviços pesados na lavoura, eram açoitadas e 
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aviltadas. Mas não só. Sua condição de mulher, ignorada quando se tratava de 
prover cuidados específicos com a menstruação e a maternidade, era, porém, 
enfatizada quando se tratava de recorrer a esta condição para instituir formas 
específicas de opressão: as sexuais. Deste modo, é possível falar que as mulheres 
negras escravizadas sofriam “mais” do que os homens nas mesmas condições. 

Se à primeira vista a comparação acerca de um quantum de sofrimento 
parece absurda, convém lembrar, como nos chama a atenção Davis, que a di-
visão sexual faz sentido apenas no contexto da dominação. De outro modo, 
estaríamos enfatizando as semelhanças entre seres humanos, não a diferença 
sexual. A obra de Davis contribui ainda para nos lembrar que as diferentes 
formas de opressão produzem condições de vida que dão ensejo a interesses 
também distintos, refletidos nas pautas e lutas dos diversos grupos sociais. Daí 
que o feminismo branco tenha se mostrado incapaz de abarcar as demandas 
de mulheres negras, assim como o movimento negro tenha demorado a aten-
tar para as especificidades das lutas das mulheres. Como assinala Hill-Collins 
(2019), na intersecção entre raça e gênero, parecem desaparecer destas cate-
gorias respectivas tanto as mulheres entre os negros, quanto as negras entre as 
mulheres, de modo que às mulheres negras acaba correspondendo um con-
junto vazio. Daí a importância de trazer a crítica feminista – especialmente o 
feminismo negro e decolonial – para o centro das discussões sobre sexualidade 
e dominação. 

Embora, como lembrem Adorno e Horkheimer, a violência da domina-
ção com o avançar do capitalismo não poupe aqueles que ilusoriamente pen-
savam estar a salvo desta violência, na condição de operadores desta violência. 
A própria ciência, fundada na razão esclarecida, ao ser julgada e considerada 
válida em função de sua eficiência produtiva, instrumental, oculta o caráter 
sanguinário de seus procedimentos. A adesão pronta à norma estabelecida 
acompanha a crença ilusória, erigida no processo de constituição do Estado, 
de que a lei que imputa o castigo não se destina aos sujeitos que operam a do-
minação, mas apenas aos indivíduos já subordinados pelo Estado. 

Tal ilusão oculta o fato de que algo no próprio sujeito precisa ser domi-
nado em sua adesão ao esclarecimento e submissão à injustiça: a natureza sub-
jetiva, a particularidade, a experiência, a fragilidade de todo indivíduo. Ao 
cabo deste processo, o sujeito esclarecido precisa recalcar o próprio amor, 
desde que ao amar, lembram-nos Adorno e também Freud (2010), colocamo-
nos necessariamente em situação de fragilidade: dependentes da retribuição 
e da afeição do outro, expostos também à sua violência. 
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Neste contexto, a própria sexualidade se transforma, como vemos nas 
narrativas de Sade: o prazer sexual, posto em segundo plano, cede lugar à ri-
gidez da organização da prática sexual em si, para em seguida, transformar a 
satisfação do indivíduo, sujeito do ato, em norma a ser rigorosamente obede-
cida, fazendo com que o exercício sexual acabe confundido com o próprio ato 
de dominar. 

Frisando que satisfação e prazer, para os autores frankfurtianos, não se 
confundem. O prazer, gozo que se origina da experiência humana, não é me-
ramente físico, mas sempre social (Adorno & Horkheimer, 1985, p.100): exige 
um abandono de si no outro. De modo diverso, a satisfação aparece como res-
posta natural, fisiológica do corpo, restrita ao campo da necessidade. A satis-
fação, assemelhada à lógica do consumo, é efêmera: não se prolonga no tempo. 
Daí a semelhança apontada pelos autores entre o sexo – ou a atividade sexual 
com vistas à satisfação imediata, regida pela racionalidade administrada – e o 
esporte dos tempos modernos: 

 
As equipes esportivas modernas, cuja cooperação está regulada de tal 
sorte que nenhum membro tenha dúvidas sobre o seu papel e para cada 
um haja um suplente a postos, encontram seu modelo exato nos teams 
sexuais de Juliette, onde nenhum instante fica ocioso, nenhuma aber-
tura do corpo é desdenhada, nenhuma função permanece inativa. 
(Adorno & Horkheimer, 1985, p. 87) 

 
O ato sexual, como o esporte, torna-se simultaneamente modelo e sím-

bolo da prática eficiente. A estética fascista, como sabemos, vale-se à larga de 
imagens do corpo forte, modelado pelo exercício planejado, disciplinado, 
capaz de ao mesmo tempo exibir e justificar a superioridade física do agente 
da dominação. Corpo, ele próprio, submetido à técnica que o possibilita al-
cançar o resultado expresso em sua beleza bem delineada, confirmando a ade-
são do esportista à dominação que ora o premia. A estética fascista é também, 
como apontava Kracauer (2009), coletivista: aparece na simetria das fileiras e 
formações dos indivíduos agrupados, uniformemente organizados segundo 
uma lógica pré-definida. 

A subjetividade, constrangida, submete-se estas leis, assim como os liber-
tinos de Sade submetiam-se rigidamente aos regulamentos de suas orgias. Daí 
a redução da moral esclarecida a uma moral mínima, já que a moral cristã en-
fraquecida (pelo ataque à metafísica, pela denúncia de suas contradições como 
agente de mais repressão e assentada nos tabus sexuais) é reposta apenas como 
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uma tentativa desesperada de socorrer a falibilidade do interesse como fator 
de coesão social (Adorno, 2008). 

Neste contexto, seria o amor um sentimento ainda potente para o enfren-
tamento da lógica de dominação que permeia o exercício da sexualidade, de 
Sade aos tempos atuais? 

Diferentemente de uma suposta neutralidade científica, o conceito freu-
diano de amor, que embasa a análise dos autores frankfurtianos, é da esfera da 
particularidade. Como particular também era a amizade em Montaigne. Quem 
ama a todos, afirma Freud, não ama ninguém (Freud, 2010). Este o motivo 
pelo qual o mandamento cristão do “ama a todos como a ti mesmo” seria ine-
xequível: mais fácil provarmos um ódio indistinto do que um amor indistinto. 

Da mesma forma, contudo, que o cristianismo não é bem sucedido em 
promover a coesão social somente por meio do amor, também a razão calcada 
no interesse social do trabalho seria insuficiente para manter a sociedade 
unida, diz Adorno. Assim, ao identificar-se com a massa de indivíduos que 
lhes são semelhantes, os cristãos de outrora, como os fascistas de hoje, fazem 
apenas direcionar às pessoas exteriores ao grupo a agressividade reprimida, 
seja como impulso originário – a pulsão de morte –, seja como reação à insa-
tisfação gerada pela submissão à cultura. Considerando a raça ariana, por 
exemplo, como ingroup, o indivíduo que se identifica como ariano sente-se le-
gitimado a direcionar a agressão sem limites a todos aqueles que estejam po-
sicionados fora do grupo: dos judeus aos idosos, dos comunistas aos 
homossexuais. 

De modo contraditório, é em um contexto no qual as dificuldades postas 
para a realização do amor se mostram progressivamente maiores, quando o 
sistema econômico impõe às relações humanas sua irracionalidade, que a frieza 
do mundo burguês passa a ser ocultada e compensada pelo culto dos senti-
mentos. O amor adquire maior protagonismo nas artes; o sentimentalismo 
integra-se à formula de facilitação do consumo, como conteúdo dos produtos 
da indústria cultural. 

Condicionado ao sexo do qual havia se separado, separado ainda do gozo 
mítico e da paixão nietszcheana, o amor burguês repete assim, como na ope-
ração sexual de Juliette, as relações de servidão. O prazer que se subordina a 
tais regras não pode expressar o amor, senão o “ódio mortal dos sexos” 
(Adorno, 2008, p.107), obrigado a lançar mão da ternura em função da cruel-
dade, que ora atua não apenas como agressividade espontânea, mas como pro-
teção do indivíduo frente à violência do outro. 
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Assim, afirma Adorno em seu aforismo 110, da Minima Moralia: 
 

Se na sociedade o amor deve conceber uma sociedade melhor, então 
não logrará fazê-lo como enclave pacífico, mas como resistência cons-
ciente. Isso, todavia, exige justamente aquele gesto de vontade que os 
burgueses, para os quais o amor jamais é natural o bastante, lhe interdi-
tam. Amar significa ser capaz de impedir que o imediato não definhe 
pela pressão por todos os lados da mediação, da economia, e nessa fide-
lidade esse imediato encontra em si sua mesmo sua mediação, tenaz con-
trapressão. Só ama que tem força para se apegar ao amor. Quando a 
vantagem social, sublimada, pré-forma até mesmo o impulso sexual e 
espontaneamente faz parecer atraente ora este ora aquele em mil matizes 
daquilo que a ordem chancela, então a isso se opõe a inclinação assu-
mida quando, diante da oposição da sociedade, persiste contra toda in-
triga, da qual a ordem costuma se servir. Prova-se o sentimento quando 
ele se supera pela persistência, mesmo que como obsessão. (Adorno, 
2008, p.169) 

 
É amado, diz Adorno, quem pode amar sem sofrer violência. A frase nos 

soa hoje como um desafio. Não apenas porque a reificação se intromete no 
âmago de nossas relações sociais, mas porque as desigualdades sociais instau-
radas pela produção sistemática de assimetrias de gênero, de raça-etnia, classe 
social e sexualidade (para elencarmos algumas das mais amplamente vigentes) 
traz a violência para dentro dos relacionamentos amorosos e sexuais. Autoras 
como bel hooks (2019), Grada Kilomba (2019) e Patricia Hill-Collins (2019) 
realizam um chamamento especial à reflexão, para que as mulheres negras te-
nham direito ao amor. 

Como, então, amar e exercer livremente nossa sexualidade em uma so-
ciedade erigida sobre a violência da dominação? 
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Resumo 
No Brasil, a desigualdade social vem aumentando e batendo recordes, elevando o número 
de pessoas sem garantia de direitos, ocasionando um aumento da violência urbana e, em 
especial, a violência contra a mulher. As jovens mulheres são a parcela mais vulnerável às 
consequências das desigualdades e da violência. Objetivamos conhecer em que medida 
os lazeres de jovens mulheres residentes em uma metrópole brasileira são impactados pela 
violência urbana. O estudo foi realizado com 172 jovens mulheres entre 16 e 18 anos, es-
tudantes do 2º ano do Ensino Médio do CEFET (Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica – MG – Brasil). Concluímos que ser mulher já é um fator causador de medo e 
insegurança, que impacta diretamente nas práticas dos lazeres, sobretudo quando as jovens 
buscam o espaço público. Diante dos relatos, as jovens vivem com medo e angústia, elas 
são vítimas do sistema público que ao invés de garantir direitos, as punem, aprisionando-
as sem oportunizar seu deslocamento e as práticas de lazer, causando distúrbios psicoló-
gicos e até o suicídio. Tornando a juventude vítima das políticas sociais ineficientes ou 
inexistentes.  

 
Palavras-chave 
Jovens mulheres; violência; lazer. 

 
 
 

Introdução 
Ser mulher é assim… “Segundo dados da PNAD Contínua (Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019), o número de mulheres 
no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 
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48,2% de homens e 51,8% de mulheres”.  Entretanto, a pirâmide etária “nos 
permite observar que a população masculina apresentou padrão mais jovem 
que a feminina: na faixa etária até 24 anos, os homens totalizavam, em 2019, 
17,8%, enquanto as mulheres, 17,2%. Por outro lado, a proporção de mulheres 
era superior a dos homens em todos os grupos de idade a partir dos 25 anos: 
34,6% e 30,4%, respectivamente”. A população jovem composta por mulheres 
totalizou 23% da população do Brasil, sendo que deste total, 3,87% com-
preende a faixa etária dos 15 aos 19 anos. 

O Brasil, atualmente, é um país diverso e ainda tem uma significativa po-
pulação jovem, apesar das projeções futuras de envelhecimento, conforme 
dados do último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE (2019) a faixa etária da juventude gira em torno de 
40% da população brasileira em um total aproximado de 215 milhões de pes-
soas espalhadas pelos 26 estados e o Distrito Federal. As juventudes são re-
presentadas, além das características etárias, pelas suas culturas e práticas 
específicas, que caracterizam sua condição juvenil peculiar durante lazeres, e 
determinadas pelas interseccionalidades. 

As Juventudes podem ser entendidas como uma determinada faixa de 
idade definida ou como uma fase de transição da infância para a vida adulta 
(Boghossian & Minayo, 2009), um período da vida humana caracterizada por 
mudanças físicas, biológicas e psíquicas (Almeida, 2017), um momento de 
passagem e preparação no qual os indivíduos estão em iminente risco de se 
perderem (Cassab, 2010).  A Organização Mundial da Saúde e as Nações Uni-
das caracterizam os jovens como pessoas na faixa etária entre 15 e 24 anos 
(Nascimento et al., 2011; Pinto et al., 2016). No Brasil, essa faixa etária é es-
tendida até os 29 anos, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) da Presidência da República e pela Política Nacional da Ju-
ventude (Sebenello et al., 2016; Sousa & Leão, 2016). 

As juventudes são compreendidas sob vários olhares e perspectivas, não 
apenas pelas cronologias, mas pelas interseccionalidades, pelos seus saberes 
constituídos e constituintes e suas culturas. Ademais, as relações juvenis vão, 
deste modo, diferenciar esta população, sobretudo durante as práticas de lazer 
pelas manifestações culturais expressas e pelo capital cultural desenvolvido e 
adquirido que é influenciado pelas mudanças sociais e seus impactos nas so-
ciabilidades juvenis (Pais, 1990). Este pensamento nos conduz a refletir acerca 
destas novas gerações e o seu comportamento nas sociedades modernas, que 
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se destacam por serem tecnológicas por natureza além de imediatistas e fluidas 
(Bauman, 2001).  

Quando associamos as juventudes às suas práticas de lazer, pautamos essas 
atividades nos comportamentos e culturas determinadas por este grupo. Aqui 
entendemos os lazeres das juventudes como parte das culturas juvenis (Pais, 
1990), que são manifestados conforme seus interesses e relações estabelecidas 
com seus grupos e suas representações sociais. 

Partindo desta premissa, este artigo objetivou conhecer em que medida 
os lazeres de jovens mulheres residentes em uma metrópole brasileira são im-
pactados pela violência urbana. O ponto de partida desta investigação teve 
como temática central a investigação com estudantes do ensino médio. O pú-
blico-alvo foi composto por 172 jovens mulheres estudantes do 2º ano do en-
sino médio do CEFET – MG – BRASIL (Centro Federal de Educação 
Tecnológica). 

A análise centrada na abordagem qualitativa, partindo do ambiente na-
tural como fonte direta de dados, com o olhar reflexivo no aporte bibliográ-
fico, foi o foco de experimentação deste estudo. 

Realmente, as ações não são meros acontecimentos, mas fazem parte do 
contexto das pessoas envolvidas; portanto, são frutos dos meios em que são 
geradas e consequentemente desenvolvidas. Nosso caminho deu-se a partir 
do conteúdo dos discursos, para buscarmos respostas aos objetivos desta in-
vestigação. Intentamos conhecer e analisar com mais precisão por meio de en-
trevistas semiestruturadas (Moreira, 1994) as falas das estudantes. 

O guia de entrevista versou sobre lazer e violência, como as jovens com-
preendem o lazer e se a violência impacta ou modifica as suas práticas de lazer. 

Conforme Marconi e Lakatos (1996), o processo de investigação se apre-
senta pela avaliação e análise crítica. Não estamos apenas procurando a ver-
dade, mas sim, submetendo-nos a um procedimento reflexivo e crítico. Ao 
olhar de Quivy e Campenhoudt (1998: p. 211), “o objetivo da investigação é 
responder à pergunta de partida”. O material recolhido a partir das entrevistas 
foi analisado com base e auxílio dos softwares Nvivo e SPSS. 

Este artigo tem duas contribuições principais, a primeira trata direta-
mente de se perceber o lugar da mulher jovem na sociedade e nas formas como 
significam seus lazeres. A segunda trata da possibilidade de retornar para o 
dia a dia da escola, as dificuldades vividas pelas estudantes e desenvolver junto 
a elas conteúdos culturais que possibilitem a melhor compreensão social. 
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As jovens mulheres, seus lazeres e a violência urbana 
“Há alguns locais que não posso ir devido à violência. Temos que ir embora 

mais cedo também” ( J.31)4. No Brasil, a desigualdade social vem aumentando 
e batendo recordes nos últimos 10 anos, elevando assim o número de pessoas 
sem garantia de direitos, ocasionando um aumento da violência urbana e, em 
especial, a violência contra a mulher. O Brasil ocupa hoje a 5ª colocação no 
ranking mundial de Feminicídio, segundo o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). Em 2020, segundo o Anuá-
rio Brasileiro de Segurança Pública 2021, o país teve 3.913 homicídios contra 
mulheres, com 230.160 casos de lesão corporal dolosa por violência doméstica, 
registrados na polícia civil. Foram 1350 feminicídios (Revista Afirmativa).  

Neste sentido, baseado em Sacramento e Rezende (2006):  
 

“A violência foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 
2002) como o ‘uso intencional da força ou poder em uma forma de 
ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou co-
munidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar 
lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações’”.  

 
Conceito este, corroborado e ilustrado por algumas falas das jovens mu-

lheres entrevistadas:  
 

Não necessariamente só violência física, mas verbal também fazendo di-
versos problemas. ( J – 1) 
Falta de segurança e confiança, pois a qualquer momento pode ocorrer 
algo que mudará o rumo de minha vida. ( J – 17) 
A violência atrapalha pelo medo gerado, e por causar muitos danos e pre-
juízos. ( J – 30). 
Às vezes queremos realizar atividades, mas o medo de ser atingido por 
uma bala perdida, ou de ser agredido tanto fisicamente quanto verbal-
mente faz com que não realizemos nossas atividades e fiquemos presos à 
mesmice” (J – 51) 

 
A violência é uma questão social, principalmente determinada pela desi-

gualdade social, transformando as jovens mulheres como a parcela mais vulne-
rável às consequências das desigualdades e da violência, nas relações de trabalho, 
convívio, educação, saúde e lazer. Conforme o Atlas da violência, a jovem mulher 
4  Critério de composição: J – 31, onde J – corresponde à Jovem Mulher entrevistada; 31 – corres-

ponde ao número da entrevista
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se tornou vítima de feminicídio e abusos pela simples condição de ser mulher, 
dificultando as apropriações e usos dos espaços urbanos, “é perigoso sair de casa 
à noite” ( J – 27). Identificando a complexidade das relações sociais que são im-
postas às jovens mulheres, sobretudo em seus momentos de lazer. 

 
Muitas vezes deixamos de fazer coisas que queremos por medo (principal-
mente quando envolvem sair na rua de noite). A violência também afeta 
o humor e vontade de socializar ou se divertir. ( J – 52) 
Me atrapalhar a sair de casa para fazer alguma atividade física por causa 
do medo de ser assaltada, agredida ou violentada sexualmente. ( J – 58) 

 
A concepção de juventude passou por diversos rótulos referentes ao com-

portamento dos jovens de cada época. Estigmas relacionados a uma determinada 
faixa etária, e associados a problemas sociais, como delinquência juvenil. Ora o 
jovem era rotulado como alienado e passivo, ora como protagonista das trans-
formações políticas, sociais e culturais de determinada época, como aqueles que 
seriam responsáveis por transformar a sociedade. Estes modelos, ao longo dos 
anos construíram a ideia de que os/as jovens eram responsáveis pelos processos 
de violência sofridos, uma vez que a roupa vestida, o comportamento adotado e 
a forma de se relacionar socialmente os deixavam mais vulneráveis a sofrerem os 
assédios violentos, principalmente contra as mulheres. “Como sou mulher, o medo 
de sair na rua de noite é constante, o medo da violência física e verbal”. ( J – 83) 

Fato este, totalmente questionado e rechaçado nos dias atuais, não se pode 
atribuir às vítimas a culpabilização pelos atos. “Me sinto ameaçada quando sou 
exposta à violência ou em lugares onde há ocorrência de comportamentos que 
podem me prejudicar. Quando ameaçada, não consigo me divertir”. ( J – 137) 

Nesta esteira, compete-nos perceber, conforme Dayrell (2003, 2007), Pais 
(1990) e Sposito (2005, 2006) que o uso do termo juventude no singular é in-
suficiente, pois não há uma só definição que considere todas as dimensões exis-
tentes. Devemos usar a palavra juventudes, no plural, para falar da diversidade 
de modos de ser jovem, “uma vez que fatores como gênero, condição social, 
cultural, financeira, dentre outras, marcam juventudes específicas” (Romera, 
2013) e que qualquer que seja a faixa etária estabelecida, jovens com idades 
iguais vivem juventudes desiguais, além de estabelecerem culturas juvenis par-
ticulares com lazeres também distintos e determinados pelas desigualdades. 

Os vários conceitos convergem para a concepção das juventudes como 
uma categoria social que representa as relações socioculturais simbólicas das 
pessoas, marcadas historicamente e pelos grupos que as compõem. Assim, os 
lazeres se organizam nestas representações. Partimos, neste estudo da com-
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preensão do lazer com dimensão humana e manifestação cultural, corrobora-
mos com Gomes (2014):  

 
“compreende-se o lazer como uma necessidade humana e dimensão da 
cultura que constitui um campo de práticas sociais vivenciadas ludica-
mente pelos sujeitos,  estando  presente  na  vida  cotidiana  em  todos  
os  tempos,  lugares  e contextos”. 

 
Compreender as necessidades humanas diante dos seus lazeres, remete-

nos a perceber as representações sociais que as jovens mulheres têm do con-
texto social e das várias e amplas possibilidades de usufruírem dos seus lazeres, 
mas que como elas mesmas disseram, são impedidas ou impactadas pela vio-
lência urbana, que faz com elas repensem ou modifiquem suas ações. 

 
Durante o lazer em ambientes públicos a violência gera o medo e isso im-
pede o momento de lazer, risco de abuso, estupro, assalto, roubos, ma-
chismo, agredida, violentada sexualmente, sequestro.... ( J – 172) 

 
Para ilustrar, quando perguntadas se a violência atrapalha o lazer, 95% 

das jovens respondem que sim, este dado é muito alarmante, pois a violência 
urbana impedindo que as relações sociais sejam estabelecidas e que as pessoas 
sejam impedidas de ir e vir e também de usufruírem o direito constitucional 
brasileiro, como dizem algumas entrevistadas:  

 
Muitas das atividades de lazer que eu me interesse são em locais abertos, 
sem policiamento, abrindo espaço para que ocorra tanto violência, tanto 
assaltos. ( J – 65) 

 
A relação: lazer, violência e ser mulher, demarca as influências que são 

determinadas pelas questões do gênero, e pelas intersecções impostas social-
mente, sobretudo quando se trata das mulheres, jovens, negras e que não se 
adequam aos padrões sociais normativos, uma vez que, parafraseando Simone 
de Beauvoir, em sua obra de 1949, intitulada: O Segundo Sexo, “não se nasce 
mulher, mas se constrói o ser mulher”. Neste contexto, as dificuldades do ser 
mulher na sociedade brasileira são marcadas pela violência e gerando impacto 
nas práticas de lazer. 

 
Muitas vezes deixamos de fazer coisas que queremos por medo (prin-
cipalmente quando envolvem sair na rua de noite). A violência também 
afeta o humor e vontade de socializar ou se divertir ( J – 52).  
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Ainda dentro da construção do ser mulher,   
“A violência torna conflituosa a convivência entre as pessoas, de forma 
que o ambiente se torna prejudicial à construção do caráter e aprovei-
tamento do lazer.” ( J – 90).  

Os lazeres fazem parte da cultura e são determinados conforme os inte-
resses pessoais e demandas sociais. Não diferente para os jovens, que criam 
seus espaços e tempos de lazeres, com base nas culturas juvenis e representações 
sociais, seus interesses, seus valores e suas ações são fruto das possibilidades 
que a sociedade oferece e determinadas pelas interseccionalidades que marcam 
as vivências juvenis.   

Caso eu sofresse violência, ela atrapalharia sem dúvida nenhuma o psi-
cológico, pois a ideia que se tem de lazer é algo para distanciar a mente, 
o cansaço, e sofrendo violência não teria condições nenhuma de ter um 
lazer ( J. – 112).  

Assim, como disseram as entrevistadas,  Eu, como mulher, muitas vezes me 
sinto em perigo quando vou praticar algo relacionado ao lazer. Principalmente, 
se eu estiver sozinha. ( J – 43); É difícil frequentar certos lugares por medo de vio-
lência, principalmente, como mulher. ( J – 45); Algumas atividades de lazer de-
mandam um ambiente aberto, porém, muitas vezes eu prefiro não fazer essas 
atividades, pois o ambiente do meu bairro é violento e não é seguro, ainda mais 
por ser mulher. ( J – 48); Como sou mulher, o medo de sair na rua de noite é cons-
tante, o medo da violência física e verbal. ( J – 83), o ser mulher estabelece uma 
barreira e limita os lazeres, pelo medo de sofrerem violência. Alteram as ações, 
substituindo as ruas pelas casas e se tornando reféns do sistema social injusto e 
sem políticas públicas que democratizem o lazer. 

 
 

Conclusão 
       Violência, lazer, ambiente, medo, atividades... 
vários termos destacados no gráfico ao lado deno-
tam a relação social que as jovens enfrentam no 
seu dia a dia. As palavras foram fruto das frases 
ditas pelas jovens entrevistadas. 
       Objetivamos, neste estudo, conhecer em que 
medida a violência urbana impacta nos lazeres das 
jovens mulheres, concluímos conforme as falas das 

SER MULHER É ASSIM: OS LAZERES IMPACTADOS PELA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

213



jovens que de fato os lazeres são impactados. As rotinas são modificadas, as ações 
são modificadas ou não são realizadas, como dito por elas, por medo. Os relatos 
marcam, também, o foco nas regiões em que vivem algumas das entrevistadas, 
que o medo de transitar pela própria região já interfere no seu dia a dia. 

Vale destacar que as jovens são punidas por sua história, por sua origem, 
por sua classe social e pelo seu gênero, não têm garantido o direito constitu-
cional de prática do lazer, por falta de políticas governamentais que garantam 
mobilidade e democratização dos lazeres. 

 
Os espaços de lazer têm o objetivo de melhorar a comunidade e a qua-
lidade de vida das pessoas, a violência tem caráter hostil, logo é separa-
tista e piora o desenvolvimento da sociedade. ( J – 129). 

 
Por fim, este estudo, apresenta algumas limitações, como ter sido desen-

volvido apenas com jovens mulheres do 2º ano do ensino médio, não ter sido 
desenvolvido com homens para comparar os impactos nos lazeres e por fim: 
não ter determinado perfil social e econômico para se conhecer os impactos 
relacionados a estes fatores. 
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Resumo 
O comportamento humano relacionado ao desejo tem significantes colonizados por sen-
sações que surgem em um jogo de ordem discursiva. O adulto que cuida e exerce a função 
materna, fala; o corpo se destaca por ser o transmissor desse grande mediador simbólico 
que é a linguagem, em que a mãe tanto interpreta as expressões, quanto atribui sentido às 
manifestações das (in)satisfações, que prolonga a corporalidade com o neonato. A função 
paterna é a condição normalizada que opera um distanciamento ou mesmo uma interdi-
ção e neste sentido, leva-se em conta, justamente, o declínio da sociedade patriarcal com 
seus padrões de investimentos libidinais. Diante deste complexo cenário, nossa pesquisa 
em andamento, de cunho sócio-histórica com aporte da Teoria das Representações So-
ciais, discute a natureza dos constructos de gênero, relacionados aos (des)enlaces (dis)fun-
cionais que reverberam no sistema de convivência conjugal em decorrência da internação 
extemporânea e prolongada manifesta por prematuridade gestacional e decorrida inter-
nação de alta gravidade da mãe-neonato. Criamos um rol de indicadores de análises qua-
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litativas, a partir da identificação de mecanismos de conflitos que regem a subjetivação 
do feminino nos instituídos exercícios de vínculos da conjugalidade, tais sejam a assunção 
dos papéis de cuidadora do lar-filhos, manutenção da intimidade sexual e outros; no que 
se refere às demandas do mundo masculinista, examinamos as estratégias de defesa e po-
sicionamentos frente às restrições e/ou privações de momentos de intimidade sexual que 
envolvem desde o afastamento e desinteresse pela manutenção e coesão da conjugalidade, 
diminuição dos níveis de responsividade e adaptabilidade, surgimento de alegações e dú-
vidas sobre a paternidade e outros. Nosso objetivo geral é aprofundar o estudo das relações 
entre a qualidade do vínculo de conjugalidade e a forma como a mãe internada em unidade 
neonatal descreve a convivência com o pai do bebê prematuro; especificamente, visamos 
delinear os motivos, intensidades e resoluções relativos aos subsistemas de conjugalidade-
parentalidade. Para tal, utilizamos uma das hipóteses explicativas para compreender a di-
nâmica desse processo, ou seja, o efeito spillover (Erel & Burman, 1995), em que existem 
determinada intrínseca externalidade negativa-positiva inerente a UTIN – Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal -, que singulariza a qualidade do relacionamento conjugal-
parental e certo transbordamento de impacto de seu clima contextual-emocional. Como 
metodologia optamos por uma etnografia aplicada à área da saúde, com uma imersão no 
campo – unidade pública neonatal Hospital Dona Iris em Goiânia/Brasil, utilizando téc-
nicas de observação-participante, livres conversações-de-oportunidade e entrevista-em-
profundidade ao encontro do sentido da sexualidade na atual conjuntura e as diversidades 
de representações corporais como território de linguagens expressivos de desejos, senti-
mentos e sensações, que em termos de elementos emocionais e contextuais, são formas 
pelas quais os corpos emaranhados por vínculos de conjugalidade buscam manejos das 
habilidades de comunicação feminino-masculinista e/ou se utilizam de estratégias de en-
fretamento ao uso de hostilidades, provocações, ofensas e separações. Em síntese, o uso 
das estratégias que focalizem a consciência do “fluxo relacional conjuntural” e a “expe-
riência personificada dos sentimentos misturados aos pensamentos” vai depender da 
noção crítica que se faz sobre a sexualidade quanto à perspectiva performática de gênero. 

 
Palavras-chave 
Sexualidade; gênero; relações conjugais e parentais; contexto feminino-masculinista; emo-
ções de sentimentos-pensamentos. 
 
 
 
Introdução 

A natureza dos constructos de gênero, segundo Foucault (2011), foi se 
constituindo, desde o século XVIII como um ponto crucial da grande rede 
discursiva que age sobre a através dos corpos; realizando uma série de análises, 
mostra quais relações de poder e estratégias políticas são postas em prática e 
têm efeito a produção dessa sexualidade. Procurando descortinar alguns pro-
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blemas de gênero e partindo da visão de sexualidade enquanto um dispositivo 
discursivamente constituído e politicamente condicionado por meio das re-
lações de poder, Butler (2012), lança mão da crítica ao binarismo e recorre à 
noção de gênero como performaticamente constituídas no sentido em que só 
existem a partir do momento de sua expressão. 

Diante destes cenários, analisar a sexualidade se torna um território pri-
vilegiado de articulação de elementos da rede de discursos e práticas que atra-
vessam o cotidiano das relações e um dispositivo estratégico valioso para a 
entendermos como os (des)enlaces (dis)funcionais reverberam no sistema de 
convivência conjugal em decorrência da internação extemporânea e prolon-
gada manifesta por prematuridade gestacional e decorrida internação de alta 
gravidade da mãe-neonato. 

O modo como as mães internalizam e representam o seu momento his-
tórico em vista os vínculos de conjugalidade-parentalidade determinam a 
forma como se posicionam em Presença (identidade) e criam as suas estraté-
gias de Pertença (convivência); ambas as vertentes, definem não somente a 
percepção subjetivada que constroem da sexualidade face às relações afetivas-
amorosas, quanto demarcam seus corpos como “campos informacionais” em 
prevalências de valores que fundamentam as resistências e resiliências durante 
a permanência prolongada e internação extemporânea em unidade avançada 
de neonatologia.  

Na acepção de Tajfel (1982: p. 24), a identidade social de um indivíduo 
está ligada ao reconhecimento da sua convivência em certos grupos e ao sig-
nificado de presença emocional e avaliativa que resulta dessa pertença. No âm-
bito da teoria das representações sociais (Moscovici, 1998), temos o 
reconhecimento da importância dos processos interrelacionais aos quais as 
mães de bebês prematuros constroem de suas realidades, enquanto permane-
cem internadas em unidade de neonatologia.  

As representações sociais são conceituadas como uma modalidade de co-
nhecimento socialmente elaborada e compartilhada, contribuindo para a per-
cepção de uma realidade comum a um determinado grupo; ou seja, indicam a 
forma como as mães se apropriam da visão de mundo que as rodeia, ajudando-
as a compreender e a agir em relação afetiva-amorosa e aos vínculos de conju-
galidade-parentalidade com o pai do bebê prematuro. Esse contexto, segundo 
Zaffari (2020), retrata os papéis assimétricos masculino/paterno-feminino/ma-
ternos na unidade neonatal de uma instituição pública, onde a mãe tem que 
assumir a interrupção de seus modos de ser e ficar, enquanto o pai estará libe-
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rado para prosseguir com a sua vida; tal clivagem reflete na construção de di-
ferentes performances, negociações e interpretações do feminino, em oposição 
ao mundo masculinista internalizado nas mães dos bebês prematuros.  

A perspectiva das representações sociais enfatiza o papel ativo das mães 
na percepção da sexualidade face às suas relações afetivas-amorosas desde seus 
corpos emaranhados pelos vínculos de conjugalidade-parentalidade. Impres-
cindível, refletir acerca da importância da representação social vivenciada por 
mães internadas juntamente com seus filhos, que anterior ao parto viviam a 
expectativa de seu nascimento atermo e saudável, no entanto, se deparam com 
a prematuridade, seja por uma malformação congênita ou enfermidade grave, 
carecendo permanecer por longos períodos, em busca de cuidados da Unidade 
de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN). Embora as representações sociais 
estejam em permanente processo de mutação, a apropriação do “novo” segue 
uma lógica de “conservadorismo” profundamente “sociocêntrica (Moscovici, 
1998: p. 242); este contexto de incertezas impacta a relação de conjugalidade-
parentalidade, pois o nascimento de um filho prematuro, de acordo com Bor-
ges et al (2022) gera sentimentos como medo, desespero, ansiedade, angústias, 
tristeza e culpas.  

No caso específico pesquisado, a insólita rotina após a chegada do filho 
prematuro ou pré-termo, estando permanentemente hospitalizado em média 
de 6 a 12 semanas, afeta a sexualidade, os laços afetivos-amorosos pelo distan-
ciamento frente a permanência integral da mãe na unidade hospitalar em 
Goiânia e do pai estar em domicílio, no interior de Goiás. As mulheres ao 
serem transferidas para a capital do estado, se veem privadas dos seus originais 
modos de vida; destacamos que essa dificuldade tem íntima relação entre o 
acesso aos serviços de saúde nas grandes cidades e a invisibilidade da potência 
de criação de sensibilidades, saberes, experiências e linguagens por território 
político-econômico-social-cultural-institucional brasileiro. 

Sustentamos neste estudo que, a despeito do caráter estressante de con-
vivência extemporânea, prolongada em unidade neonatal e dependendo da 
relação “contextual” internalizada pela mãe, há experiências que sugerem tê-
nues impactos na conjugalidade-parentalidade, muito embora os eventos trau-
máticos com o nascimento de um filho prematuro e/ou com alto risco de vida 
fazem emergir conflitos inerentes à fragilidade “emocional” que apontam in-
transponíveis repercussões face às relações afetivas-amorosas manifestas pela 
mulher.  
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Essa pesquisa em andamento, transcorrida entre julho e setembro de 2022 
na unidade neonatal conveniada ao SUS - Sistema Único de Saúde do Hos-
pital Dona Iris5 em Goiânia/Brasil, integra o Projeto “Hospitalização de Pa-
cientes de Outros Municípios em uma Unidade de Cuidados Avançados em 
Maternidade no Município de Goiânia: Acolhimento e Humanização”. De-
lineado mediante a observação-participante, livres conversações-de-oportu-
nidade e entrevistas-em-profundidade, analisamos os conteúdos recolhidos 
das narrativas de vinte mães de recém-nascidos prematuros.  

O uso das narrativas como método de escuta (Azevedo, 2013), se faz sen-
sível à sua singularidade e à sua imersão político-econômico-social-cultural-
institucional; metodologicamente, realizamos alguns aportes discursivos 
extraídos das entrevistas e conversações livres de oportunidade que nos per-
mite aceder as formas de ressignificação dessas experiências ao encontro do 
sentido da sexualidade na atual conjuntura. Referenciado por Carreteiro e 
Mattar (2003), destacamos os conflitos ante o parto, a hospitalização afastada 
do domicílio de origem, os sentimentos em relação a internação prolongada 
e os pontos de articulação entre várias dimensões que atravessam as análises e 
suas interações existentes entre a sexualidade face as relações afetivas-amorosas 
e a subjetivação dos corpos emaranhados por vínculos de conjugalidade-pa-
rentalidade. Para tal, utilizamos uma das hipóteses explicativas para compreen-
der a dinâmica desse processo, ou seja, o efeito spillover (Erel & Burman, 
1995), em que existem determinada intrínseca externalidade negativa-positiva 
inerente a UTIN que singulariza a qualidade do relacionamento conjugal-pa-
rental e certo transbordamento de impacto de seu clima contextual-emocional 
inerente as percepções das mães.  

 
 

O essencialmente feminino: nascimento do filho prematuro   
Na concepção contemporânea da família no espaço público, os cuidados 

e o essencialmente feminino está representado pela criação dos filhos. É nessa 
lógica que se constrói a associação entre mulheres, maternidade e domestici-
dade e alicerça a ordem normativa de gênero que concebe a mulher como “na-
turalmente” afetiva, enquanto o homem é a figura do provedor financeiro; 
serviços e profissionais de saúde reforçam essas normas e responsabilizam prin-
cipalmente as mulheres pela atenção materno-infantis.  
5  Serviço terciário de alta complexidade por prestar assistência à mulher, gestante de alto risco, 

parto de baixo e alto risco, puérpera e ao recém-nascido.
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O parto extemporâneo é a consequência de uma gestação que não termi-
nou em um processo de desenvolvimento neuro-hormonal. De acordo com 
Romero, Gay e Fernandez (2011: p. 25) o parto pré-termo pode alterar o vín-
culo e o apego frente a patologia do recém-nascido e essas condições gerarem 
um distanciamento entre filho-pais. Segundo a OMS - Organização Mundial 
de Saúde, as características do recém-nascido prematuro é o tempo de inter-
nação necessária para sua recuperação no espaço hospitalar e a sua realidade 
de baixo peso (entre 448 e 1.169 gramas; sendo que o peso médio normal é 
de 3.400 gramas) e de parturientes com idade gestacional entre 23 e 37 sema-
nas (normal seriam 40 semanas).  

No caso da pesquisa em questão, temos: 45% de bebês nascidos entre 27-
33 semanas; 35% na faixa de 34-37 semanas e 15% no período de 23-26 semanas. 
A prematuridade está associada aos insuficientes cuidados pré-natal, a nutrição 
deficiente e ao excesso de trabalho; esses dados também corroboram as análises 
de Moscon (2007) que indicam as doenças prévias, não tratadas. Informes do 
Ministério da Saúde (2021) revelam que no Brasil, 340 mil bebês nascem pre-
maturos todo ano, o que equivale a 931 por dia ou a 6 prematuros a cada 10 mi-
nutos; mais de 12% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação 
completar 37 semanas, representando o dobro do índice de países europeus. 

No âmbito dos cuidados com os recém-nascidos ou de uma internação 
em unidade de tratamento neonatal, as mães desempenham o papel de cuida-
doras zelosas, enquanto os pais são secundarizados ou mesmo excluídos. No 
que se refere ao município de residência do casal em relação à distância da 
UTIN, 60% manifestam que, se o parto ocorresse nos seus municípios de ori-
gem, viabilizaria a proximidade do pai no cuidado com o recém-nascido in-
ternado e principalmente na manutenção do relacionamento com a própria 
companheira; essa questão do distanciamento de seu território, do difícil e 
oneroso deslocamento do interior à capital de Goiás, representa um fator ge-
rador de angústia e incertezas sobre o futuro. 

Os dados demográficos mais significativos estão representados por 45% 
das mães vivendo em união estável com seus companheiros; integrando as fai-
xas etárias de 21 a 30 e 31 a 40 anos; tendo 2 ou 3 filhos; com o auxílio de um 
salário-mínimo como renda familiar; vivenciando o tempo médio de inter-
nação entre 9 e 11 semanas. 100% das mulheres pesquisadas não recebem 
apoio ou divisão nos cuidados ao filho vindo dos seus companheiros. Elenca-
mos algumas narrativas recolhidas como representativas das sensações que as 
mães relatam, desses momentos de suas vidas:   
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não posso mais ficar aqui, meu companheiro está de olho na vizinha” 
(M.J); “meu casamento já não estava bem, agora ficou pior” (G.C); “eu 
sou muito ciumenta e insegura, mas até agora, está tudo bem” ( J.C); 
“me separei, ele não queria que eu ficasse aqui, disse que eu estava tendo 
um caso” (L.P); “minha sogra colocou na cabeça do meu marido que 
estou com caso aqui” (C.B); “o pai da minha filha estava bem comigo, 
mas agora está duvidando da paternidade, não quis nem tirar a certidão 
de nascimento” (A.P); “aqui é bom, mas falta uma cama de casal (L.L). 

 
Analisado como um conjunto narrativo, os discursos de enfretamentos 

situacional se utilizam de hostilidades, provocações, ofensas e separações que 
demonstram as demandas e exigências em vista a atualizar as percepções de 
conjugalidade-parentalidade e os (des)acertos nas relações afetivas-amorosas; 
em contrapartida, como resultado dos tempos-espaços de privação da intimi-
dade, os casais acabam adotando a linguagem verbal e expressão corporal in-
dicativas de desejos, sentimentos e sensações. Enumeramos alguns relatos 
compilados dos funcionários da Unidade de Saúde, que acompanham diutur-
namente as mães:   

 
peguei aqueles pais na salinha de acolhimento, com a luz apagada... e 
de modo estranho” (F.1); “ela se senta no colo dele na poltrona do lado 
do bebê... e isso não pode acontecer” (F.5); “eles ficam se tocando, se 
amassando nos corredores” (F.6); “peguei aquele pai tocando inadequa-
damente na esposa enquanto eles transitavam pelo corredor, a caminho 
da UTIN (F.8).  

 
Em vista ao demorado tempo integral de internação, em média de 63 a 

77 dias, 50% das mães que acompanham os recém-nascidos não conseguem 
ir às suas casas para estar com seus familiares e filhos, devido a distância e di-
ficuldades financeiras para os deslocamentos ao interior do estado, constata-
mos 17 menções à sentimentos de medo, desespero, angústia, ansiedade, 
insegurança e culpa.  

Se a idade gestacional é o marcador das possíveis alterações e complica-
ções que podem ocasionar o óbito ou afetar no desenvolvimento psicomotor, 
intelectual ou emocional desencadeando a vulnerabilidade e falta de vitalidade 
do bebê, para a mãe, o sentimento de culpa pela condição da saúde do filho e 
o distanciamento do companheiro, é o cordão que rompe os vínculos de con-
jugalidade-parentalidade.  
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Conforme Baldissarella e Dell' Aglio (2019), se o nascimento de um bebê 
saudável com seu pleno desenvolvimento é fortalecido a cada dia, observamos 
que os (des)enlaces (dis)funcionais que reverberam no sistema de convivência 
de pais com filhos prematuros, contém principalmente o medo até mesmo de 
alimentar essa ligação afetiva-amorosa; dessa forma, os pais têm como pri-
meiro sentimento o luto por não terem um filho “perfeito”, seguido muitas 
vezes por uma culpa (2019: p. 44). Muitas vezes buscam recursos na fé e apoio 
na equipe de saúde da unidade neonatal para vivenciarem e superarem o 
evento da luta de não ter o filho esperado e “sair do filho imaginário para o 
filho real” provocando momentos difíceis de adaptabilidade.  

 
 

Vínculos de conjugalidade-parentalidade: a sexualidade em 
questão  

Na atual conjuntura de representações sociais subjetivadas desde os cor-
pos emaranhados por vínculos de conjugalidade-parentalidade, a mulher que 
dá à luz encontra-se no cerne que integra as “questões” da sexualidade humana. 
Para Bravo (2008: p. 257), a maternidade é o período que constitui parte da 
vida sexual da mulher, devido as distintas fases inerentes ao feminino, como 
a gestação, o parto e o período de lactação; em fases posteriores, por exemplo 
na criação da prole, a pessoa que protege e cuida, não se consagra, necessaria-
mente como mulher.  

Na linha que investiga as relações de gênero, Nunes (2005) anuncia a di-
ficuldade em abordar o tema, pois a grandiosidade da dimensão humana e 
toda a sua sedimentação histórica de significados e principalmente sobre os 
cuidados e proteção aos filhos, naturais/biológicos ou não, engendram dis-
tintos estranhamentos dos sujeitos frente à sexualidade. Figueiró (2009), segue 
nesta mesma trilha rumo a compreensão dos elementos inerentes a sexualidade 
como fatores que potencializam o cuidado e educação dos filhos, pois envol-
vem o amor, prazer, toque, afetividade, carinho, gestos, respeito etc.:  

 
[...] sexualidade não pode ser restringida à sua dimensão biológica, nem 
à noção de genitalidade, ou de instinto, ou mesmo de libido. Também 
não pode ser percebida como uma “parte” do corpo. [...] É uma dimensão 
“essencialmente humana”, cujas significações e vivências são determinadas 
pela natureza, pela subjetividade de cada ser humano e, sobretudo, pela 
cultura, que deve ser compreendida, em sua totalidade e globalidade, 
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como uma construção social que é condicionada pelos diferentes momen-
tos históricos, econômicos, políticos e sociais (2009: p. 39). 

 
Em suma, a sexualidade é manifestada na forma de experiências e o sexo 

como um modo de encontros que tornam as pessoas mais íntimas e ligadas 
entre si. No estudo em pauta, observamos que os vínculos das mães quando 
acompanham o filho internado em tempo integral e por longos períodos, estão 
permeados por ciúmes, desconfianças em relação a fidelidade do companheiro, 
discussões, exigências e imposições que afetam o sistema de conjugalidade-
parentalidade.  

Essas alterações, segundo Hameister, Barbosa e Wagner (2015, p. 142), 
se refletem na formação cognitiva dos filhos, visto que interpretam os conflitos 
como fator de insegurança emocional. Essa nossa hipótese explicativa para 
compreender a dinâmica desse processo, como efeito spillover (Erel & Bur-
man, 1995), em que existem externalidades negativas inerente a UTIN, sin-
gularizadas pelo transbordamento de impactos nas relações socioafetivas; 
enfim, observamos que as mães carregam em si, uma intensa sobrecarga de 
sentimentos vivenciados e contraditórios de presença (identidade) e pertença 
(convivência) em prol de cumprir os papéis relativos à conjugalidade-paren-
talidade.  

 
 

Considerações finais 
O nascimento de um filho torna-se um tempo-espaço de representativi-

dade social que irrompe o território materno. No Brasil, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde (2021) há o reconhecimento sobre a importância e 
participação do pai durante o trabalho de parto e o pós-parto, proporcionando 
o apoio e a segurança materna e neonatal. No âmbito do SUS - Sistema Único 
de Saúde, são garantidas as parturientes o direito à presença de acompanhante, 
considerando a livre escolha da mulher e respeitando que o pai não é visita e 
assim, assegurando-lhe livre acesso às unidades de saúde onde o filho se en-
contra internado.  

No âmbito dessa pesquisa, referenciada pelas mães da UTIN de Goiânia, 
existe o “essencialmente feminino em oposição ao mundo masculinista” desde 
o estigma sobre o que são “coisas de homem” acrescido aos papéis de pai, como 
não aptos aos cuidados do recém-nascido internado. 
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Em conclusão, observamos que a relação de conjugalidade-parentalidade 
são permeados de muitos desafios, ainda mais entre o casal com filho em Uni-
dade de Terapia Intensiva Neonatal; deste modo, compreender a sexualidade 
nesse tempo-espaço de internação prolongada, requer a indicação de políticas 
públicas do cuidado, a fim de encontrar estratégias de superação dos dilemas 
da sexualidade frente as suas relações afetivas-amorosas.  
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Resumo 
Esta comunicação propõe uma análise reflexiva aos moldes sociais cisnormativos que 
podem determinar a existência e o modo de viver de algumas pessoas trans, eternizando 
a exclusividade da matriz binária na expressão de género e, concomitantemente, per-
petuando padrões discriminatórios. O trabalho resultante de uma dissertação de mestrado 
teve como intento caracterizar os fatores familiares e sociais que podem contribuir para 
comportamentos suicidas nas pessoas trans, e conhecer as suas perceções à inclusão do 
assistente social numa equipa multidisciplinar de saúde, auscultando de que forma este 
afetaria aos seus processos clínicos de transição/afirmação de género.  A investigação de-
correu no último trimestre de 2019 e baseou-se numa metodologia qualitativa através de 
entrevistas semiestruturadas a dez pessoas trans. Utilizou-se a análise categorial e de con-
teúdo. O estudo mostrou que metade dos participantes tentaram o suicídio, a totalidade 
acusava ideação suicida e a maioria já tinha praticado comportamentos autolesivos. Como 
principais resultados, em contexto familiar observou-se cenários de rejeição, agressão e 
expulsão. Na esfera social, observou-se uma harmonia com os pares, denotando-se, no 
entanto, uma minguada participação e integração sociais. Não obstante terem-se carate-
rizados os fatores acima descritos, emergiram dados consistentes com stressores que cor-
roboram as expressões de cisgenderismo que regulam os padrões normativos na sociedade 
no que tange a identidade de género, tendo os participantes assegurado que se mantêm à 
margem da maioria das atividades de lazer. 
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Introdução 
A literatura é categórica na produção de evidências que destacam a vul-

nerabilidade das pessoas trans, enquanto grupo marginalizado e incompreen-
dido (Frazão, 2014; Gomes et al., 2022; Toomey et al., 2018). Seja na esfera 
parental e familiar, na esfera social, ou mesmo na intrapessoal (Chang & De-
laney, 2019; Frazao, 2014; Perez-Brumer et al., 2017; Pires, 2020), as agressões 
e violências sofridas pelas pessoas trans podem inibi-las de usufruir das ativi-
dades sociais que compreendem um engajamento com o coletivo, sob pena 
de incorporarem sinais de stress minoritário, seja pelo receio e antecipação da 
discriminação, seja pela constante vigilância que têm que manter no seu en-
torno (Pires, 2020; Reis & Martins, 2020).  

Este artigo surge na decorrência da dissertação de Mestrado em Serviço 
Social: Riscos e Violências nas Sociedades Atuais – Análise e Intervenção So-
cial: “Transições: resiliências contextuais - um estudo sobre o suicídio e com-
portamentos suicidas dos jovens trans masculinos” (Pires, 2020), que teve 
como fim contribuir para a compreensão do paralelismo entre os fatores fa-
miliares e sociais que podem induzir as pessoas trans a comportamento suici-
das e, igualmente, assimilar a perceção do mesmo face à atuação do Serviço 
Social nos seus processos clínicos de transição/afirmação de género. 

Compreendemos pelos resultados que as consequências do cisgende-
rismo cristalizado originam e agravam quadros depressivos e, por conseguinte, 
podem mitigar uma participação social plena e potenciar insularidades indi-
viduais destas pessoas nas atividades do lazer, enquanto direito social inato. 

Num primeiro momento, apresenta-se uma exposição sobre o lazer arti-
culado ao quotidiano das pessoas trans. Em seguida, apresenta-se os resultados 
das categorias sociais desta investigação que, contribuem diretamente para a 
compreensão do objetivo desta produção e, para concluir, as considerações fi-
nais que encerram esta produção. 

 
 

1. Enquadramento Teórico 
1.1. A prática do lazer das pessoas trans: O cisgenderismo como fator 

inibidor nas socialidades 

Conceituar lazer, pelo seu caráter polissémico e subjetivo, pode represen-
tar uma tarefa complexa, aportando o risco de não o definir em toda a sua 
abrangência.  
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Entre somas e sinergias, as Ciências Sociais têm-se dedicado ao estudo 
do lazer, como a Psicologia, a Sociologia, o Serviço Social e a Antropologia, 
caraterizando-o segundo os pressupostos, a realidade social e o objeto de es-
tudo de cada ciência, contribuindo desta forma para uma compreensão e ins-
trumentalização ampliadas. Pese embora, podemos estabelecê-lo, 
sumariamente, pela liberdade na escolha de atividades, pelo descanso, pelos 
tempos livres ou, entre outras, o período das férias que sumarizem o alcance 
do prazer pessoal (Gutierrez, 2001; Padilha, 2002; Kuykendall et al., 2018).  

O lazer, quando devidamente configurado, é uma força central na pro-
moção da dignidade, saúde e bem-estar humanos (World Leisure Organiza-
tion, n/d). Deveria ter um carácter universal e ser uma componente vital e 
não aspiracional no experimentar da existência humana na sua plenitude. De-
sempenha um papel essencial no processo de desenvolvimento individual e 
coletivo, contribuindo para a qualidade de vida e para a melhoria das relações 
sociais e, ainda, detém um lugar de expressão e envolvimento na vida demo-
crática, enquanto cidadania plena no seu direito. De igual modo, potencia a 
participação social e o sentimento de pertença que, no que tange os grupos 
minoritários, pode ser sinónimo de uma salutar imersão e integração sociais 
(World Leisure Organization, n/d); World Health Organization, 2004). 
Nesta sequência, ao conceptualizar o lazer, alguns autores categorizam-no 
quanto ao envolvimento e quanto à satisfação. O envolvimento no lazer re-
fere-se à dimensão da participação das pessoas no lazer e, é medida com base 
no período dedicado ao lazer ou à sua frequência de participação. Por seu 
turno, a satisfação no lazer refere-se ao grau de satisfação das pessoas obterem 
prazer ou satisfação das suas atividades de lazer. (Kuykendall et al., 2018). 

Sabendo a importância que o lazer aporta à vida das pessoas e ao seu bem-
estar físico, social e mental, malogradamente, sabe-se muito pouco sobre as 
necessidades das pessoas trans, em contextos de lazer (Grossman et al., 2005; 
Lewis & Johnson, 2011). Não obstante, a investigação ainda que reduzida, 
conclui que estes enfrentam barreiras na participação plena nas suas activida-
des de lazer preferidas (Elling-Machartzki, 2017; Lewis & Johnson, 2011). 

As pessoas trans e de género diverso existem à luz de arquétipos sociais 
como o cisgenderismo por, e à luz de um pensamento determinista, o seu gé-
nero não corresponder ao sexo atribuído à nascença. Este paradigma que vei-
cula que o sexo atribuído à nascença determina, automaticamente, o género 
de uma pessoa, invocam cenários de transfobia, estigmatização sexual, discri-
minação (Kallen, 2004), violência, suicídio e homicídio contra as pessoas trans 
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(Irwin, 2016). Seja através de atitudes racionais e conscientes seja por atuações 
involuntárias, o preconceito e a discriminação contra as pessoas trans continua 
a ser uma realidade crítica nas suas vidas. 

O termo cisgenderismo define-se pela ideologia que problematiza a pró-
pria distinção categórica entre classes de pessoas como transgénero ou cisgé-
nero. Veicula igualmente uma forma de othering4 às pessoas trans, quando 
assume como saudável a correspondência entre o sexo atribuído à nascença e 
o género das pessoas, negando e contribuindo para a invisibilidade das pessoas 
trans (Ansara & Hegarty, 2012; Oakleaf & Richmond, 2017). Quando a ex-
periência humana é conceptualizada em moldes estritamente cisgéneros, reduz 
as pessoas a expressões e a papéis de género que se articulam com as redes de 
produção hegemónicas e normativamente binárias de dois sexos (homem ou 
mulher), de dois genitais (pénis ou vagina) e de dois géneros (masculino ou 
feminino) (Barreto, 2019). 

Compreender de forma crítica o cisgenderismo, permite uma abordagem 
mais ampla no examinar dos discursos dominantes e, igualmente, na discri-
minação sistémica que insiste em manter as pessoas trans aquém do cumpri-
mento de uma cidadania e agência integrais. Esta reflexão crítica permite a 
identificação dos discursos normativos sobre o género em cinco pontos chave: 
no misgender (utilização errada do marcador de género e/ou pronomes), no 
binarizar (assumir a existência de apenas dois géneros, o masculino e o femi-
nino, inviabilizando as pessoas que não se enquadram na noção dual de gé-
nero), no erasing (negar a existência de pessoas trans), no patologizar e no 
marginalizar (Bartholomaeus & Riggs, 2017; Dodd, 2021).  

A expressão de género é inegavelmente alvo do escrutínio coletivo, pelo 
que as pessoas trans podem, efetivamente, encontrarem-se mais vulneráveis e 
sub-representadas em contextos de lazer. Não obstante, tanto o acesso, o en-
volvimento e a própria satisfação no lazer encontram ligação direta e vital com 
o bem-estar destas pessoas (Monterrubio et al., 2021). 

A história relata-nos inúmeros episódios na violação dos direitos huma-
nos das pessoas trans e, por conseguinte, estão ampliadamente expostas a si-
tuações de vulnerabilidade e invisibilidade sociais onde, a parca participação 
destas pessoas no usufruto do lazer é uma realidade crescente (Cardoso & 
Ferro, 2012; Canabarro, 2013, citado por Reis & Martins, 2020). 

 
4 Fenómeno em que alguns indivíduos ou grupos são definidos e rotulados como não cabendo den-

tro das normas de um grupo social.
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2. Método 

A primordialidade na compreensão das inteleções dos participantes, 
assim como alcançar uma imersão nas suas narrativas e realidades sociais, con-
tribuiu para a eleição do paradigma qualitativo sob a forma da entrevista semi-
estruturada. Através da análise dos seus discursos, estruturou-se as narrativas 
por meio de um sistema categórico de análise onde, foi possível classificar os 
discursos por temáticas e categorias abaixo representadas (Bardin, 2008; Bog-
dan & Biklen, 1994):   

 
 

Tabela 1: Categorias vs Subcategorias 
Fonte: Elaboração própria 

 
Com a operacionalização das variáveis iniciais e abstratas em categorias, sub-

categorias e conceitos passíveis de se observar e contextualizar com rigor científico 
(Coutinho, 2015), procedeu-se à análise detalhada dos seus discursos. 

 
 

2.1. Participantes  

Os participantes deste estudo foram definidos através de uma técnica de 
amostragem não probabilística, do tipo de bola de neve. Considera-se a utili-
dade desta técnica quando se trata de amostras difíceis de identificar e de al-
cançar (Coutinho, 2015; Pires, 1997). Como critérios de inclusão, e 
considerando a agregação de pessoas que nutrissem caraterísticas partilhadas, 
os participantes identificavam-se como pessoa trans FtM5, tinham mais de 18 
anos, estavam em diferentes fases na transição/afirmação de género e, geogra-
ficamente distribuídos. Desta forma, o estudo incluiu dez jovens trans FtM, 
com idades entre os 19 e os 31 anos. Nove eram oriundos da área metropoli-
tana de Lisboa e um jovem de Viseu.  
5 O critério FtM (Female to Male) adveio do precursor e da necessidade de homogeneização de toda 

a amostra.
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Ao nível da descrição do comportamento suicida na caraterização dos par-
ticipantes, cinco pessoas já tinham tentado o suicídio, a totalidade acusava idea-
ção suicida e oito participantes já tinham incorrido em práticas parassuicidas. 

 
 

3. Resultados 
Caraterizando os fatores familiares que influíssem no comportamento 

suicida, destacou-se uma envolvente familiar pautada pela fraca participação 
e apoio dos pais no processo de transição/afirmação de género, aliado ao des-
respeito pelo nome e pronomes masculinos e, igualmente, foram descritos ce-
nários de negação da identidade dos jovens por parte da família, com episódios 
discriminação, transfobia e expulsão do lar. Por muitos, a família foi conside-
rada um obstáculo ao alcance do bem-estar dos participantes e fonte de um 
medo primordial no coming out. 

Ao nível da categoria do Suporte Social na comunidade, o cerne deste ar-
tigo, intentou-se compreender como era engajado o comportamento dos par-
ticipantes, enquanto seres coletivos, nas mais diversas atividades que se 
efetivam necessárias no decorrer do quotidiano e no lazer. Foi evidenciado 
uma fraca integração social, fruto das recorrentes ostracizações adjacentes ao 
cisgenderismo, somado à sintomatologia de stress das minorias (Meyer, 2015). 
Interpretou-se uma destacada angústia relacionada com as atividades balnea-
res, enfatizando o temor e o desconforto dos participantes ao preferirem o re-
fúgio do lar em detrimento de usufruir uma atividade de lazer na praia ou 
piscina, sob pena dos olhares preconceituosos e, quando o faziam, viam-se 
compelidos a usar uma parafernália indumentária, como o binder6, a t-shirt 
ou o packer7:  

 
Não gosto muito de me expor (…) Só não vou à praia porque ter que 
usar binder é muito calor, mas de resto, pronto.” ( João); “Houve muitos 
sítios que deixei de ir, ou que nunca fui, por já me sentir com medo. À 
praia, não ia, deixei de ir a todos os sítios quase (...), cinemas e coisas 
assim não..., deixei de ir, só agora comecei a recuperar ou melhor, reco-
meçar a ter hábitos normais de uma pessoa.” (Duarte); “(…), só não faço 
é coisas aquáticas, como ir à praia...aliás este ano saberei felizmente o 

6  Colete torácico que permite o estrangulamento da zona mamária (Pires, 2020).
7  Prótese que permite a personificação do órgão sexual masculino. Tem a finalidade de atender 4 

necessidades: urinar em pé, fazer volume nas cuecas, fornecer prazer e utilizar para sexo penetrativo 
(Pires, 2020).
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que é que é ir à praia ou a uma piscina e tirar a t-shirt. Até então, só o 
facto de eu pensar que ia à praia me causa uma extrema disforia e mesmo 
que eu fosse de t-shirt, binder e de packer, sentia-me completamente 
disfórico. É uma pena porque eu gosto muito de mar (…).” (Afonso); 
“Nunca gostei de ir à praia, pois eu não gostava de mim, não gostava do 
meu corpo e a praia é o pior sítio para me expor. (…) mesmo que vá 
agora com amigos nunca tiro a roupa pois tenho um binder por baixo 
e nem quero imaginar… e no geral odeio a praia por causa disto…. Há 
sempre quem olhe…” (Nuno); “Pois, a questão da praia é a mais fulcral. 
Praia só faço à noite. Há anos que não vou à praia durante o dia e, 
quando vou, não tiro a t-shirt, não tiro nada, fico ali… fazer uma vida 
social, como ir ao cinema ou a uma festa, vou com muitas reservas e só 
quando conheço quem vai lá estar, (…) senão mantenho-me longe. Não 
gosto de passar pelo processo das novidades e nem me sinto confortável 
a andar na rua. (Pedro). 

 
Enfatiza-se que, apesar de os mais variados cenários sociais terem sido 

apresentados, a maioria dos participantes acusou um temor aumentado na fre-
quência da praia, nas saídas de lazer e/ou comensais. Note-se que o facto da 
exposição corporal que o convénio social veicula para usufruto em atividades 
balneares, destaca claramente a ansiedade generalizada transversal a quase 
todos os jovens entrevistados. 

Ao nível da outra categoria, Discriminação e a subcategoria homofobia 
ou transfobia, outro ponto deste artigo, sublinha-se que a maioria das orali-
dades confirma ter sofrido algum tipo de discriminação. Escola, família e co-
munidade são os palcos mais comuns onde as manifestações da discriminação 
ocorreram e, onde os contextos envolvem, na sua pluralidade, agressões ver-
bais, calúnia, injúrias morais, e entre outras, recusa no reconhecimento da 
identidade dos participantes, pelo coletivo social: 

 
Senti discriminação quando vivia como lésbica. Geralmente chamavam-
me maria rapaz, mulher homem, perguntavam-me se eu era um homem 
ou era uma mulher, questionavam-me se eu estava na casa de banho 
certa, se eu sabia o que é que era (…) uma vez, na escola secundária, tive 
2 rapazes que me chegaram a perseguir e chamarem-me de tudo e mais 
alguma coisa, eu não podia estar descansado (…)” (Duarte); “Muito, 
quando eu era uma rapariga lésbica, mas do género de mandarem bocas. 
Ouvia muito, Maria-rapaz e sei lá...às vezes davam-me encontrões e tal... 
ofenderam-me muito com palavrões, mas nada de muito físico...tipo, 
levar o enxerto de porrada, não, felizmente.” (Diogo); “Toda a minha 
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adolescência sofri um certo preconceito e discriminação. Hoje em dia 
também ainda há muito isso quando vou, por exemplo, a casas de banho 
públicas as pessoas ainda olham, ainda há muito preconceito.” (Pedro); 
“Mais em Centros comerciais…quer dizer se eu ia ao WC das mulheres 
ouvia, ai Meus Deus que está aqui um menino…e eu pensava, pois, está 
certo! Se for à dos rapazes, às vezes chamam-me maricas ou paneleiro e 
coisas do género e eu digo que só quero fazer xixi… já derrotado…” 
(Nuno); “Imensa, imensa...eu nunca recebi tanta discriminação como 
agora, neste último ano, por parte de todas as pessoas da rua (Tiago). 

 
Os episódios narrados pelos participantes não deixem margem para ceti-

cismos no que concerne o acumulado de situações de opressão, de violência, 
de abusos e perseguição que pautaram a vida e o trajeto destes jovens. Pelo facto 
de estarem em fases intermédias na sua transição/afirmação de género, despo-
letam no coletivo a estranheza e a “fobia” dos corpos e das expressões não cor-
responderem ao género que é percebido pelos outros, sendo lidos pelo coletivo 
social como outsiders e provocadores a serem sancionados (Pires, 2020).  

 
 

4. Considerações finais 
 Os episódios de transfobia e discriminação foram uma realidade na vida 

destes jovens, optando, a sua maioria (sete em dez), por se omitir das atividades 
de lazer, como a praia, cinema, restaurante e outros contextos de lazer que exi-
jam uma exposição ao coletivo. 

A justificativa dos participantes pela opção na retração social, ancora-se 
ao medo da sociedade e à pressão social sentida como castradora, pois esta 
exige-lhes uma leitura social que se enquadre no binário feminino ou mascu-
lino, mormente “(…) o género experimentado pode incluir identidades de gé-
neros alternativas além dos estereótipos binários.” (DSM-V, Apa, 2014, 
p.453). Por conseguinte, quando as suas expressões de género são percebidas 
pelo coletivo como indeterminadas no espetro binário, ou como ainda aloca-
das ao sexo atribuído à nascença (feminino), os participantes descrevem que 
a sociedade não os reconhece enquanto indivíduos masculinos, criando nestes 
um sentimento de inadaptação, mágoa e de discriminação (Pires, 2020).  

Sabendo que as pessoas trans, enquanto vítimas de ignorância social, pre-
conceito e discriminação (Grossman et al., 2005) e grupo marginalizado  que 
se encontra em risco, significativamente, aumentado de suicídio devido à 
forma como são, desrespeitados e estigmatizados na sociedade (The Trevor 
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Project, 2022), este estudo veio ampliar a compreensão dos fatores stressores 
que as pessoas trans enfrentam no seu quotidiano que, em última instância, 
poderão efetivamente levar a comportamentos depressivos e suicidas. 

De igual modo, as pessoas trans mais jovens e, em virtude da sua aparência 
e comportamento não serem congruentes com o seu sexo biológico, afirmam 
que a maioria dos programas desportivos, escolares, sociais e recreativos não 
lhes são favoráveis, sendo compelidos a desafiar a especificidade dos estereó-
tipos de género que são expectáveis para a frequência e o envolvimento nos 
programas recreativos, de lazer e desportivos tradicionais e em segurança 
(Grossman et al., 2005).  

Os espaços de lazer podem proporcionar uma plataforma para se expri-
mir, para socializar e para exercer o direito de cidadania. A equidade na fre-
quência e no envolvimento do lazer nos espaços públicos não deve ser limitado 
a algo com que as pessoas trans aspirem ou adiem. Deve tornar-se uma reali-
dade (Oakleaf & Richmond, 2017). O direito inato que todo e qualquer ser 
humano tem na frequência e desfrute de uma praia ou de qualquer outra ati-
vidade que impele, e neste caso os homens trans, a mostrar os seus corpos nus 
a outros, pode apresentar-se como uma situação bastante difícil e constrange-
dora (Monterrubio et al., 2021).  

Os obstáculos percecionados por estas pessoas, à sua plena integração na 
sociedade, vão muito além das questões legais e médicas. Como apresentado, 
os fatores familiares e sociais detêm um peso preponderante na saúde mental, 
no sentimento de pertença, de identidade, de agência e cidadania. Conclui-
se desde modo que, não obstante a família, a sociedade e as relações que se es-
tabelecem entre estas e o ego desempenharem papéis primordiais tanto nos 
fatores protetores como nos fatores de risco dos jovens trans, não podemos 
invalidar a auto-ostracização enquanto fator de risco, fruto do cisgenderismo 
e consequente intolerância e segregação sociais que ainda caraterizam e defi-
nem as sociedades contemporâneas. 
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Resumo 
Os esportes eletrônicos (eSports) são, basicamente, uma forma competitiva e organizada de 
se jogar videogames tanto profissional quanto casualmente. Este trabalho trata das relações 
de jovens mulheres com os esportes eletrônicos no atual cenário de expansão dos eSports e 
de sub-representação das mulheres em competições (pretensamente mistas). Nesta exposição 
especificamente, nosso objetivo é identificar se há discriminações para tais práticas, que se 
dão sobretudo no contexto de lazer. Com base em nossos dados, confirmamos que, de fato, 
há discriminações, que se refletem na percepção propagada às jogadoras de que tais atividades 
seriam destinadas a garotos e no fato de as entrevistadas alegarem ouvir mais críticas e menos 
elogios de jogadores homens em comparação a mulheres. Acreditamos, finalmente, que 
nosso trabalho é um passo inicial – modesto, mas necessário – para compreender suas vi-
vências nesse cenário que lhe é possivelmente nocivo e dar ferramentas para o combater. 
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Introdução 

Os esportes eletrônicos (eSports) são, basicamente, uma forma competi-
tiva e organizada de se jogar jogos eletrônicos (videogames) ( Jenny et al., 
2017; Witkowski, 2012) tanto profissional quanto casualmente (Cranmer et 
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al., 2021). Além disso, sua popularidade tem aumentado muito, especialmente 
com a pandemia da COVID-19 (Cranmer et al., 2021), e seu mercado movi-
menta, hoje, bilhões de dólares (NewZoo, 2021). Por outro lado, os eSports 
são marcados por uma dominação masculina e uma forte desigualdade de gê-
nero (e.g., Consalvo, 2012; Ruvalcaba et al., 2018; Schelfhout et al., 2019); 
nessa conformidade, no Brasil, as mulheres – a despeito de comporem a maio-
ria dos praticantes de videogames – são infimamente representadas em com-
petições oficiais (Muniz & Higídio, 2019).  

Nesse cenário de expansão dos eSports e de sub-representação das mulhe-
res em competições (pretensamente mistas), discutir as relações das mulheres 
– sobretudo das jovens – na prática dos eSports se mostra relevante. Acredita-
mos, ademais, que nossa pesquisa logre contribuir para uma discussão acadê-
mica acerca da participação das mulheres com os eSports e que contribua para 
os estudos de gênero e para a inclusão das mulheres nessas práticas.  

 
 

Objetivos e metodologia 
Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla que investiga as relações 

profissionais e de lazer das mulheres com os eSports. Nesta exposição, nosso ob-
jetivo específico é identificar se existem discriminações para tais práticas. 

Os dados foram obtidos a partir de um questionário eletrônico que foi 
divulgado a jogadoras individuais, grupos e associações de eSports por meio 
de redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp), e-mail e rádio. Outros-
sim, para nos auxiliar na divulgação, pedimos às jogadoras que compartilhas-
sem o formulário também com suas colegas. Dessa forma, no período de 
Fevereiro a Junho de 2022, conseguimos 114 respostas, das quais selecionamos 
somente aquelas de participantes de 18 a 29 anos que se identificam como 
mulheres e que jogam atualmente (n = 54). O questionário respondido por 
jogadoras atuais, por sua vez, foi dividido em quatro seções. 

Assim sendo, a primeira parte compreende perguntas acerca da descrição 
das práticas de eSports e suas motivações; a segunda seção é sobre emoções; a 
terceira seção teve como objetivo descobrir possíveis discriminações que as 
praticantes sofrem durante ou por causa de suas práticas de eSports; a última 
seção, enfim, buscou traçar um pouco do perfil social da jogadora. No entanto, 
nós não analisaremos todas as perguntas de tal questionário, mas apenas aque-
las que dizem respeito aos objetivos deste trabalho, que são as discriminações 
envolvidas no elo mulheres e esportes eletrônicos.  
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Para tanto, perguntamos se já ouviram que jogos (videogame ou jogos de 
computadores) são atividades para garotos e, caso positivo, de quem ouviram 
isso. Ademais, adaptamos a proposta metodológica de parte do estudo de Ru-
valcaba et al. (2018) e disponibilizamos perguntas onde as participantes po-
deriam escolher se recebiam mais críticas ou elogios de jogadores homens ou 
jogadoras mulheres. Aqui, a intenção era verificar se, na percepção das joga-
doras, haveria diferenças significativas de gênero em relação à emissão de crí-
ticas e elogios. Neste trabalho, analisamos os dados a partir da identificação 
da frequência relativa das respostas. 

 
 

O que são eSports?  
No que se refere à definição de eSports, não há um entendimento único; 

o estudo dessa área tem sido feito em diversas áreas do conhecimento (e.g., 
sociologia, gestão de esporte, psicologia e informática), porém sem um con-
ceito em comum e com, às vezes, perspectivas e abordagens contraditórias 
(Cranmer et al., 2021; Reitman et al., 2019). Assim sendo, como bem apon-
tam Reitman et al. (2019) e Freeman e Wohn (2017), há basicamente três de-
finições de esportes eletrônicos. A primeira os concebe enquanto 
“espectadores interativos”. Neste caso, procura-se entender os eSports a partir 
dos espectadores que eles mobilizam atrativa e interativamente (Freeman & 
Wohn, 2017). Em decorrência de sua ênfase nos espectadores, essa definição 
escapa aos nossos objetivos de entender as relações de jovens jogadoras (ga-
mers) de esportes eletrônicos.  

A segunda os define como “esportes mediados por computadores”. Aqui, 
os esportes eletrônicos são vistos como esportes praticados a partir do uso de 
tecnologias eletrônicas (como softwares e hardwares de computadores e conso-
les): “‘eSports’ é uma área de atividades esportivas em que pessoas desenvolvem 
e treinam habilidades mentais ou físicas no uso de tecnologias de informação e 
comunicação” (Wagner, 2006, s/p)5. Ou seja, o esporte eletrônico 

 
é um esporte de inteligência entre pessoas com softwares e hardwares de 
alta tecnologia como equipamento esportivo e pode estimular e desen-
volver as capacidades de pensamento e de resposta, habilidades coorde-
nadas do coração, olhos, braços e pernas e vontade do participante e 
cultivar espírito de equipe (Zang et al., 2008, p. 57)  

5  Todas as traduções são dos autores.
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Ou, então, 
 

uma forma de esporte na qual os aspectos esportivos primários são fa-
cilitados por sistemas eletrônicos; o input dos jogadores e times bem 
como o output dos sistemas de eSports são mediados por interfaces hu-
mano–computador (Hamari & Sjöblom, 2017, p. 213). 

 
Há, por fim, a definição de eSports como “videogame competitivo”, que é 

a mais aceita (Reitman et al., 2019) e que usaremos neste trabalho. Nesta pers-
pectiva, os autores – embora se diferenciem entre si a partir de ênfases distintas 
em determinado aspecto ou outro – afirmam que esportes eletrônicos são, sim-
plesmente, uma forma competitiva e organizada de se jogar videogames ( Jenny 
et al., 2017; Ruvalcaba et al., 2018; Schelfhout et al., 2019; Witkowski, 2012).  

Por outro lado, a esta última definição, nós achamos necessário acrescen-
tar que os eSports não se resumem à sua dimensão mais competitiva e profis-
sional; ao contrário, os/as jogadores/as casuais e que praticam por lazer são 
igualmente importantes para esse campo (Cranmer et al., 2021), de sorte que 
o grau de competitividade varia de acordo com o contexto e que as competi-
ções de esportes eletrônicos podem ir desde uma disputa na garagem entre 
amigos/as até torneios em estádios com times de alto nível (Reitman et al., 
2019). Em segundo lugar, ainda que seu aspecto profissional seja relevante, 
“os problemas fundamentais reais podem ser encontrados em outro lugar, es-
pecificamente em lares privados nos computadores de família” (Wagner, 2006, 
s/p). Além disso, conforme aponta Martončik (2015), os jogos de computa-
dor são uma forma muito popular de lazer e, de acordo com a Pesquisa Game 
Brasil (Go Gamers et al., 2021), a maioria das jogadoras mulheres são casuais. 
Nessa perspectiva, nosso trabalho percebe essas práticas especialmente como 
atividades de lazer. 

Em relação ao seu desenvolvimento histórico, conforme Filchenko (apud 
Cranmer et al., 2021), os esportes eletrônicos começaram a partir do mo-
mento que, mediante desenvolvimento tecnológico, os videogames foram ca-
pazes de possibilitar o jogo entre diferentes pessoas, presencialmente ou não. 
Depois disso, surgiram os jogos que permitem a participação simultânea de 
milhares de pessoas ao redor do mundo, e, atualmente, estão sendo desenvol-
vidas tecnologias – por exemplo, de realidade virtual (VR), realidade mista 
(MR) e realidade aumentada (AR) – que mudam a experiência para com eS-
ports (Cranmer et al., 2021). Nessa perspectiva, os eSports estão se desenvol-
vendo e, hoje, compõem quatro tipos – i) digitalização de esportes, ii) jogos 
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(de computador) multijogador competitivos, iii) esportes digitalmente apri-
morados e iv) esportes de realidade imersiva – divididos a partir de suas rela-
ções com a) atividades físicas, b) tecnologias e c) ambiente (virtual/real) 
(Cranmer et al., 2021).  

Ademais, de acordo com Cranmer et al. (2021), a popularidade dos eS-
ports tem aumentado muito, especialmente com a pandemia de COVID-19, 
de modo que diversas organizações e clubes esportivos passaram a trabalhar 
com eSports e que instituições lhes têm garantido certa estabilidade. Ainda se-
gundo eles, comparar eSports com esportes “tradicionais” – isto é, não eletrô-
nicos – é limitante e atrapalha o reconhecimento e a progressão dos esportes 
eletrônicos. A esse respeito, Hallmann e Giel (2018) acrescentam que a prós-
pera aceitação e reconhecimento dos eSports tem sido feita também a partir 
de times de futebol, mídias, burocracia e discussões políticas e afirmam que a 
discussão acerca da relação entre eSports e esportes é importante e que a atri-
buição oficial do estatuto de esporte aos eSports é só uma questão de tempo. 
De toda forma, não há um consenso a respeito de tal estabilidade institucional 
(ver Jenny et al., 2017), a indústria dos eSports é ainda incipiente, e, seu surgi-
mento, recente (Cranmer et al., 2021).  

 
 

Esportes eletrônicos e gênero: o objeto desta pesquisa 
Sobre o vínculo entre gênero – i.e., “‘relações sociais entre os sexos’ ba-

seadas em diferenças percebidas entre homens e mulheres” ( Joncheray et al., 
2016, p. 165) – e eSports, alguns estudos apontam que o espaço dos esportes 
eletrônicos, com uma valorização de masculinidade, se apresenta de forma 
hostil e discriminatória às mulheres (e.g., Ruvalcaba et al., 2018; Schelfhout 
et al., 2019). De fato, há diversas formas de constrangimento a mulheres, que 
estão relacionadas a uma série de fatores e que podem ser os motivos pelos 
quais mulheres evitam eSports.  

Em primeiro lugar, as mulheres são retratadas de forma sexista e sexuali-
zada nos videogames e, dessa forma, as jogadoras são objetificadas e atraem 
atenção não desejada de jogadores (Consalvo, 2012; Ruvalcaba et al., 2018). 
Inclusive, em relação às transmissões (streaming) online, há uma série de ob-
jetificações e de comentários sexuais – e mais ligados aos corpos femininos do 
que à performance esportiva – frente às “narradoras e comentadoras” (strea-
mers) e jogadoras (gamers), além de uma falta de atenção em canais tradicio-
nais de eSports (Ruvalcaba et al., 2018).  
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Ademais, mulheres a) são excluídas e humilhadas, b) comumente evitam 
a identidade de “mulher gamer” por estar preconceituosamente relacionada 
a um pior desempenho no jogo e c) encontram impasses para performarem 
suas habilidades tendo em vista essa nefasta expectativa de gênero que criam 
estereótipos de mulheres como intrinsecamente incapazes de serem habilido-
sas em videogames (Consalvo, 2012; Ruvalcaba et al., 2018; Schelfhout et al., 
2019; Zolides, 2015).  

Nesses aspectos, nós percebemos uma forte relação com os esportes “tra-
dicionais” tendo em vista que estudos já encontraram, dentre outras coisas, 
em contextos de prática e transmissão esportivas, a) objetificação e exclusão 
de mulheres, b) falta de incentivo, suporte e investimento a práticas por atletas 
mulheres, c) configuração de alguns espaços esportivos como masculinos e d) 
cobertura diferencial da mídia, que tenderia a reproduzir estereótipos de gê-
nero que retratam as atletas de forma sexualizada e sexista e as colocam como 
incapazes e inadequadas frente ao padrão masculino (Adams & Leavitt, 2021; 
Fink, 2015; Joncheray et al., 2016; Nash, 2017). Como agravante, há, no con-
texto gamer, a questão do anonimato nesses espaços virtuais, que, ao dificultar 
a identificação dos agressores, facilita a discriminação e hostilidade para com 
minorias (Ruvalcaba et al., 2018). 

Finalmente, o espaço dos esportes eletrônicos, que envolve tanto o ato 
de jogar quanto comunidades de jogadores e transmissão de partidas, carac-
teriza-se por uma dominação masculina em que mulheres são vistas como ele-
mentos estranhos e anômalos e tratadas de forma hostil e “tóxica” e em que 
há uma valorização de masculinidades, que são “componente[s] socialmente 
construídos de identidade de gênero que são tipicamente associados a ho-
mens” (Nash, 2017, p. 735), especialmente a masculinidade hegemônica – i.e., 
“[padrões], localizados e disputados, de prática[s] (...) que permitem a domi-
nação masculina sobre as mulheres continuar» (Connell & Messerschmith, 
2005, p. 832) – (Consalvo, 2012; Schelfhout et al., 2019; Yu et al., 2022). 

Realmente, tais padrões de dominação parecem estar presentes nos es-
portes eletrônicos. Baseados em nosso questionário, constatamos que aproxi-
madamente quatro a cada cinco (precisamente, 79,63%) jogadoras já ouviram 
que videogames são atividades para garotos – dentre as quais, 79,07% afirmam 
ter escutado isso de outros/as jogadores/as – e 96,30% alegam ser mais pro-
vável escutar críticas de jogadores homens do que de jogadoras.  

Tais dados parecem adequados à percepção exposta acima de que o espaço 
dos esportes eletrônicos caracteriza-se por uma dominação masculina em que, 
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dentre outras coisas, a) mulheres são i) vistas como elementos estranhos e anô-
malos, ii) excluídas, hostilizadas e humilhadas, iii) comumente evitam a iden-
tidade de “mulher gamer” por estar preconceituosamente relacionada a um 
pior desempenho no jogo e iv) encontram impasses para performarem suas 
habilidades tendo em vista às expectativas de gênero que criam estereótipos 
de mulheres como intrinsecamente incapazes de serem habilidosas em video-
games e em que b) há uma valorização de masculinidades, especialmente a 
masculinidade hegemônica (Consalvo, 2012; Ruvalcaba et al., 2018; Schelf-
hout et al., 2019; Yu et al., 2022; Zolides, 2015).  

 
 

Considerações finais  
Por fim, podemos concluir que há discriminações para práticas de eSports, 

que se refletem na percepção propagada às jogadoras de que tais atividades se-
riam destinadas a garotos e no fato de as entrevistadas alegarem ouvir mais 
críticas e menos elogios de jogadores homens em comparação a mulheres. 

Não obstante, relações de gênero são objeto de lutas políticas, de forma 
que dominações são, de alguma forma, negociadas e podem ser contestadas 
(Connell & Messerschmith, 2005). Assim sendo, jogadoras podem – ainda 
que com muita dificuldade – questionar esses aspectos nefastos do cenário 
gamer (Consalvo, 2012; Schelfhout et al., 2019). Como exemplo, poderíamos 
citar as criações de grupos exclusivos para jogadoras evitarem constrangimen-
tos (Ruvalcaba et al., 2018) – no Brasil, o grupo de Facebook Rexpeita Elas – 
e equipes/times de jogadoras que lutam contra tais discriminações. Posto isso, 
verificar se existem discriminações para a prática de eSports por jovens mulhe-
res – tal como fizemos – é um passo inicial – modesto, mas necessário – para 
compreender suas vivências nesse cenário que lhe é possivelmente nocivo e 
dar ferramentas para o combater. 

Em outro estudo nosso que procurou entender as motivações de jogado-
ras de eSports para sua prática por meio da análise do mesmo questionário ele-
trônico, percebemos que o lazer se apresenta de forma central para a vivências 
das mulheres com os esportes eletrônicos, de maneira que nossos resultados 
a) foram consoantes com as colocações de Cranmer et al. (2021) sobre im-
portância dos/as jogadores/as casuais, do entretenimento e da colaboração 
para os esportes eletrônicos, que vão além da competitividade, e b) sugeriram 
que a fonte principal de motivação é a categoria “Amizade e lazer” (Moreira 
et al., 2022).  
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Neste trabalho, pudemos verificar a existências de discriminações para 
tais práticas, que, inclusive, se dão sobretudo no contexto de lazer. Por isso, 
consideramos que os estudiosos de lazer devam ter em conta essa emergente 
e popular atividade (Cranmer et al., 2021; Martončik, 2015) e acreditamos 
que aqueles preocupados com as vidas de mulheres, com suas discriminações, 
experiências e sentimentos, devam voltar suas atenções também aos esportes 
eletrônicos, já que estes constituem uma prática frequente no cotidiano de 
grande parte das mulheres brasileiras (Go Gamers et al., 2021). Assim, espe-
ramos que novas pesquisas sejam feitas para melhor elucidar o objeto desta. 
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Resumo 
De acordo com dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR- 
(2021), até agora mais de 4 milhões de venezuelanos foram deslocados para o estrangeiro, 
representando 16% da migração forçada a nível mundial. Ainda mais preocupante, até 
2022-2023, estes números deverão duplicar.  Os factores que provocaram o êxodo vene-
zuelano são o resultado de conflitos socioeconómicos e políticos que se arrastam há anos. 
Como resultado, o Equador tem sido um dos países com um grande número de migrantes 
venezuelanos, e cidades como Cuenca, Quito, e Guayaquil, como as de maior crescimento 
económico, são centros importantes onde estes migrantes se estabelecem ou os utilizam 
como cidades de trânsito para chegar ao Peru (Condori, et al., 2020), o segundo país com 
a segunda maior taxa de migrantes registados devido à sua dinâmica económica e comer-
cial. Neste contexto, existe também um problema social evidente com a migração, e é o 
aumento da comunidade LGBTIQ+ nos diferentes países que são destinos dos cidadãos 
venezuelanos, que tem causado a necessidade urgente de políticas públicas que possam 
ser utilizadas para controlar a discriminação contra este grupo dentro de cada país. Este 
estudo apresenta a análise da discriminação contra um grupo migratório como os vene-
zuelanos no Equador e as facetas da discriminação também exercida contra a comunidade 
LGBTIQ+ no seio destas ondas migratórias no país. Nesta perspectiva inicial, temos a 
existência da relação da sociedade venezuelana e equatoriana com a comunidade 
LGBTIQ+ que historicamente não tem sido muito boa, especificamente na Venezuela, 
onde a homofobia e o machismo se destacam como formas visíveis e comummente aceites 
de discriminação dentro de ambientes sociais concretos em que os membros destas co-
munidades carecem dos recursos necessários a um nível formativo dentro do seu desen-
volvimento. Tendo em conta que a discriminação, é interpretada por atitudes socialmente 
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ligadas a um conceito de discrepância com os padrões tradicionalmente estabelecidos em 
termos de identidade de género e orientação sexual, por outro lado, o machismo é enten-
dido como comportamentos próprios da construção social arquetípica da masculinidade 
superior à das mulheres, subordinando-as a um ambiente mais utilitário do que igual (Al-
viarez & Lourenco, 2018). A seguinte investigação apresenta como objectivo geral: ana-
lisar a conjuntura da comunidade LGBTQ+ venezuelana no Equador. Vale também a 
pena mencionar que para além da nacionalidade, a população equatoriana tende a pro-
ceder com menos familiaridade com as pessoas pertencentes à comunidade LGBTQ+, 
aumentando o seu distanciamento em relação aos venezuelanos quando estes pertencem 
a este grupo. 

 
Palavras-chave 
Comunidade LGBTQ+; migração; Equador; distanciamento social. 

 
 
 

Introdução  
De acordo com dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados 

- ACNUR- (2021), até agora mais de 4 milhões de venezuelanos foram deslo-
cados para o estrangeiro, representando 16% da migração forçada a nível mun-
dial. Ainda mais preocupante, até 2022-2023, estes números deverão duplicar.   

Com a chegada maciça de migrantes venezuelanos, os países latino-ame-
ricanos tiveram de enfrentar um aumento excessivo da sua população, parti-
cularmente a Colômbia - 1,7 milhões -, Peru - 1,04 milhões -, Chile - 457 mil 
-, Equador - 417 mil - e Brasil - 262 mil - procurando coordenar eficazmente 
acções para responder a nível nacional e regional com políticas públicas des-
tinadas à integração, economia, protecção, saúde, segurança alimentar e edu-
cação dos venezuelanos.  

Os factores que provocaram o êxodo venezuelano são o resultado de con-
flitos socioeconómicos e políticos que se arrastam há anos. Como resultado, 
o Equador tem sido um dos países com um grande número de migrantes ve-
nezuelanos, e cidades como Cuenca, Quito e Guayaquil, como as de maior 
crescimento económico, são centros importantes onde se estabelecem ou os 
utilizam como cidades de trânsito para chegar ao Peru (Condori, et al., 2020) 
o segundo país com a segunda maior taxa de migrantes registados devido à 
sua dinâmica económica e comercial. 

Neste contexto, existe também um problema social evidente com a mi-
gração, e é o aumento da comunidade LGBTIQ+ nos diferentes países que 
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são destinos para os cidadãos venezuelanos, que tem causado a necessidade 
urgente de políticas públicas que possam ser utilizadas para controlar a dis-
criminação contra este grupo dentro de cada país.  

No Equador, o «movimento GLBT», ou LGTBI, foi constituído com 
o objectivo de garantir, fazer cumprir e fazer respeitar os direitos dos cidadãos 
estipulados na Constituição, a fim de consolidar uma forte identidade face a 
um país que até aos anos 90 considerava a homossexualidade como um crime 
(Valarezo, 2016). 

Com este precedente, é pertinente uma análise da realidade que ocorreu 
no seio do crescimento desta comunidade no Equador como resultado do 
êxodo venezuelano (Altamirano & Torres-Toukoumidis, 2021), sem deixar 
de lado o facto de que, desde a declaração da pandemia de Covid-19 em Março 
de 2020, esta crise humanitária tornou-se mais complexa, Daniels (2020) 
menciona que, apesar do encerramento das fronteiras causado pelo vírus, o 
colapso do sistema de saúde venezuelano somado à hiperinflação e a polariza-
ção política produziu o êxodo tornou-se um acto de sobrevivência. A co-res-
ponsabilidade social dos países de acolhimento em relação à questão dos 
refugiados durante a pandemia implicou a implementação de estratégias ex-
clusivas, exigindo imperativamente a reorientação do investimento público 
para mitigar as potenciais consequências do contágio entre a população mi-
grante (Brito, 2020).       

Para agravar ainda mais esta situação em que a migração em massa e a 
pandemia se combinam, acrescenta-se o enquadramento dos meios de comu-
nicação social relativamente à situação dos migrantes venezuelanos, influen-
ciando a opinião pública e a percepção que o público tem desta crise, 
alimentando o discurso do ódio, da criminalização e da xenofobia (Altamirano 
e Torres-Toukoumidis, 2021). Portanto, esta pesquisa é prescrita para o apro-
fundamento de uma análise da tipologia da discriminação, desenvolvida para 
identificar, categorizar e desenvolver um diálogo directo com a comunidade 
LGBTIQ+ venezuelana encontrada no Equador. 

 
 

Enquadramento Teórico 
Este estudo apresenta a análise da discriminação contra um grupo migra-

tório como os venezuelanos no Equador e as facetas da discriminação também 
exercida contra a comunidade LGBTIQ+ dentro destas ondas migratórias 
no país. Nesta perspectiva inicial, temos a interpretação dos migrantes e da 
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sua situação no país de chegada, uma vez que, segundo Eguren (2021) onde 
coloca indivíduos localizados entre os 20 e 40 anos de idade, que por acaso 
são considerados relativamente jovens, como indivíduos em plena capacidade 
de adaptação a diferentes empregos, para além de se compreender a existência 
de equidade de género entre homens e mulheres migrantes.  

Contudo, a realidade do país de acolhimento é alterada pela dificuldade 
precisamente devido à concorrência para a entrada no emprego formal, que 
transforma o trabalho informal numa escotilha de fuga à qual se acrescenta a 
necessidade de reduzir a remuneração do trabalho a fim de obter emprego 
(Plano de Resposta Regional para Refugiados e Migrantes, 2019). Depen-
dendo das necessidades de mão-de-obra de cada país, esta situação é afectada 
e está em constante mudança devido ao processo migratório, o que significa 
que um estudo concreto do perfil demográfico só é possível quando o fluxo 
de migrantes se estabiliza. 

Uma vez situado o contexto da mobilidade venezuelana e a realidade exis-
tente em relação à dificuldade de ter uma leitura demográfica eficiente em paí-
ses como o Equador, observa-se a existência de comportamentos 
discriminatórios no contexto migratório (Moscoso, Candela, & Torres-Tou-
koumidis, 2022), uma vez que o mercado de trabalho para migrantes, como 
no caso de serviços como a educação e os serviços de saúde, é complicado 
(Poza, 2021). Esta situação, que gera desconforto económico e aumenta o 
nível de insegurança, faz parte das principais causas de uma crise bilateral; no 
país de acolhimento como o Equador e devido à instabilidade económica da 
Venezuela que, como vimos, durante o mês de Fevereiro e Março de 2022 pas-
sou de ter uma crise devido ao preço do petróleo bruto para ter um aumento 
de preços devido ao ambiente de guerra do momento, estas flutuações abrup-
tas, somadas à ainda presente pandemia da COVID-19, agravam um ambiente 
financeiro e social tenso. 

 
 

A Comunidade Venezuelana LGBTIQ+ e Migração 
Tendo em conta a história migratória ocorrida nos últimos quatro anos, 

em que, desde 2018, segundo o ACNUR (2018), o número de migrantes em 
território equatoriano, de nacionalidade venezuelana, já ultrapassou meio mi-
lhão, sendo a entrada por Rumichaca a mais procurada, com um número su-
perior a 4 000 pessoas por dia a atravessar a fronteira colombiana, pode 
entender-se que dentro deste movimento migratório os membros da comu-
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nidade LGBTIQ+ também foram forçados a utilizar o Equador como po-
voado ou destino de trânsito para chegar a países do cone sul. Isto é realmente 
útil para determinar a experiência do migrante à chegada ao Equador e a dis-
criminação, um elemento que nasce, segundo Millán (2015), do atrito dos 
dois países através das ondas migratórias que, para além de serem oportuni-
dades em que a empatia com os refugiados e migrantes surge por parte do país 
de acolhimento, também se tornam um terreno fértil em que surgem situações 
negativas em que se destacam actos discriminatórios, porque se voltarmos aos 
factos históricos, a Venezuela nos anos de prosperidade passou por isto com 
os equatorianos e agora vice-versa.  

A isto acresce a existência da relação da sociedade venezuelana e equato-
riana com a comunidade LGBTIQ+ que historicamente não tem sido muito 
boa, especificamente na Venezuela, onde a homofobia e o machismo se des-
tacam como formas visíveis e comummente aceites de discriminação em am-
bientes sociais específicos, nos quais os membros destas comunidades carecem 
dos recursos necessários a um nível formativo dentro do seu desenvolvimento. 
Tendo em conta que a discriminação, é interpretada por atitudes socialmente 
ligadas a um conceito de discrepância com os padrões tradicionalmente esta-
belecidos em termos de identidade de género e orientação sexual, por outro 
lado, o machismo é entendido como comportamentos próprios da construção 
social arquetípica da masculinidade superior à das mulheres, subordinando-
as a um ambiente mais utilitário do que igual (Alviarez & Lourenco, 2018). 

 
 

Percepção social da comunidade LGBTIQ+ 
Os estereótipos reforçam conceptualizações comuns que promovem a 

discriminação indiscriminada, o que leva a que estas formas de pensar se ex-
pandam de forma alarmante a nível geracional dentro da sociabilidade em am-
bientes onde a intolerância é vista como um lugar comum. Sob esta premissa, 
expressões como closet faggot tornam-se comuns e a sua utilização representa 
uma frase social depreciativa que os membros da comunidade LGBTIQ+ sen-
tem directamente no seu contexto, no qual a própria terminologia de closet é 
em si mesma um acto de discriminação e flagelação, uma vez que a utilização 
deste termo chegou a causar tal dano que já não é visto como uma forma de 
desintegração mas sim como uma identificação, onde opiniões como Sou 
gay/lesbiano/closeted se tornam cada vez mais comuns (Gumilla Center, 1993). 
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No entanto, o próprio carácter das formas, mesmo linguístico, produzido 
pelo próprio comportamento socialmente aceite da Venezuela, deve ficar claro 
que diferentes factores podem alterar a interpretação desta mensagem, na qual 
expressões como mama huevo, jala bolas ou marico, embora à primeira vista 
possam ter um certo significado linguístico, podem ser vistas como uma forma 
de identificação, embora à primeira vista possam ter uma percepção discrimi-
natória ou ofensiva, dentro da gíria, estas expressões estão completamente dis-
tantes do seu significado como interpretadas por uma pessoa não venezuelana 
(ou mesmo uma pessoa das Caraíbas, uma vez que há expressões como «ma-
rico» que são comuns em países das Caraíbas, como a República Dominicana 
ou a Colômbia). Dominicana ou Colômbia). 

 
O conceito de violência [...] que é exercido contra pessoas que são per-
cebidas como transgressoras das normas tradicionais de género, do binó-
mio homem/mulher, e cujos corpos diferem dos corpos padrão 
conhecidos, ou seja, feminino e masculino (Gómez-Dueñas, 2012, p. 48). 

 
De outra perspectiva, um elemento que tem sido destacado e que se tor-

nou um problema de saúde, tornado invisível pela última crise global em torno 
da pandemia de VIH/SIDA, é o aumento do número de casos de doentes com 
testes positivos ao VIH, nos quais a comunidade LGBTIQ+ tem mostrado 
um aumento exponencial nos últimos anos, e se reduzirmos o espectro de 
busca à comunidade LGBTIQ+ venezuelana encontrada no Equador, pode-
mos observar, da mesma forma, uma forte carga xenófoba proveniente do 
medo ainda estigmatizado e da rejeição da convergência de factores entre 
membros LGBTIQ+, estrangeiros, especificamente venezuelanos e VIH.  

Assim, segundo Bolivar (2021a) as pessoas deste espectro preferem não 
frequentar centros de saúde para iniciar o tratamento, o que gerou que os mais 
de 1.062 venezuelanos com VIH no Equador sejam apenas um número espe-
culativo, pois foram estes os casos em que os doentes optaram por entrar no 
sistema de saúde, o que lança dúvidas sobre o número real de pessoas encon-
tradas com esta doença. Para além desta situação, a pandemia provocou des-
pedimentos em massa, de modo que também após um certo tempo, o acesso 
ao seguro de saúde é retirado, obrigando o MSP (Ministério da Saúde Pública) 
a atender à população não segurada, o que é conseguido pela pressão exercida 
pelas organizações da sociedade civil, embora ainda esteja limitado pelo im-
pacto exercido pela pandemia, Isto inclui múltiplos sectores da população e a 
comunidade LGBTIQ+ em que se encontram, por exemplo, o caso dos tra-
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balhadores do sexo, que devido às suas dificuldades de estabilidade em termos 
de residência, torna difícil o acompanhamento para um tratamento eficaz. 

Embora a Constituição da República do Equador (2008), no artigo 11, pa-
rágrafo 2, declare: «Todas as pessoas são iguais e gozam dos mesmos direitos, 
deveres e oportunidades», o que oferece direitos e protecções a pessoas de orien-
tação sexual e identidade de género diferentes. No entanto, no que diz respeito 
ao mercado de trabalho, não existe um código que trate mais profundamente 
da questão da exclusão e discriminação laboral (Araujo-Cuauro, 2018). 

 
 

Discriminação contra a comunidade LGBTIQ+ migrante 
O caso com maior dificuldade é o das pessoas transgénero venezuelanas 

encontradas no Equador. A dificuldade de acesso aos direitos devido à ausên-
cia de uma política pública que ajude no sentido da assistência em termos de 
informação e orientação sobre os recursos disponíveis, somada à sua mobili-
dade, que impede o seu acompanhamento e acompanhamento em termos de 
saúde e reprodução, o maior risco para este grupo é o trabalho informal e se-
xual, o que os coloca em grande risco de violência e agressão nas ruas (Bolívar, 
2021b). 

 
A perda do bem-estar económico e social afecta a qualidade de vida da 
comunidade LGBTI, tornando-os sujeitos vulneráveis expostos à violên-
cia, exclusão e discriminação. A exclusão reflecte-se em vários factores 
como a idade, que tal como a população heterossexual sofre exclusão la-
boral quando é mais velha (49 anos ou mais), pois são considerados indi-
víduos com menor produtividade laboral (Cisneros-Freire, 2017, p. 48). 
 

A discriminação envolvida nas pessoas LBGBTIQ+ venezuelanas, devido 
à sua orientação sexual e identidade, em conjunto com a crise no seu país, ob-
riga-as a migrar causando ainda mais problemas de discriminação nos seus 
países de trânsito e/ou de destino, as poucas pessoas que procuram o estatuto 
de refugiado com base na sua orientação sexual e identidade de género são 
analisadas por «pertencerem a um determinado grupo social». Embora as 
agências de ajuda não tenham em conta as circunstâncias específicas das pes-
soas LGBTIQ+ como refugiados, o que as torna, em certos casos, inacessíveis 
para os membros deste colectivo (Araujo-Cuauro, 2018). Para Serrano e Ca-
bezas (2020), o trabalho sexual que muitas travestis e transexuais realizam é 
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explicado por um aspecto cultural que, através de mecanismos relacionados 
com a discriminação cujo objectivo é de exclusão, impede as identidades não-
normativas, negando-lhes assim oportunidades de emprego e o reconheci-
mento das suas identidades.  

Devido a isto, a escolha do trabalho sexual ou estereotipado para identi-
dades não-normativas está sujeita a pressões sociais, económicas, políticas e cul-
turais. Enquanto para os restantes membros da LGBTIQ+, discriminação por 
parte dos empregadores com tendências discriminatórias, o que é procurado 
pelas organizações que defendem os direitos da comunidade é a não-inclinação 
de preferências e o reconhecimento equitativo do esforço de trabalho, estabe-
lecendo um critério meritocrático que não sugere um salário igual para todos 
os empregados independentemente da hierarquia, mas sim que a identificação 
de género ou determinação sexual não faz parte do modelo salarial, uma vez 
que a análise seguinte, através de inquéritos, procura determinar a eficácia das 
acções levadas a cabo para o bem-estar desta comunidade. Em que se concentra 
não só na percepção laboral mas também na percepção geral da população, fa-
zendo assim uma leitura sobre a situação da migração, identidade e reconheci-
mento dos direitos da comunidade LGBTIQ+ venezuelana no Equador.  

Reconhecendo esta situação produzida no Equador sobre ambos os gru-
pos sociais, são apresentadas as seguintes questões: Que tipo de proximidade 
existe entre a população local e os membros da comunidade LGBTIQ+, que 
tipo de proximidade existe entre a população local e a migração venezuelana, 
que tipo de proximidade existe entre a população local e a migração venezue-
lana pertencente à comunidade LGBTIQ+, e finalmente, como tem sido a 
experiência dos membros venezuelanos da comunidade LBTIQ+ no Equa-
dor? Para estas questões será estabelecido um processo sistematizado que per-
mitirá compreender esta situação que interliga grupos sociais - migração de 
massas e pessoas com identidades de género e orientação sexual diferentes dos 
heterossexuais -, que por antonomásia e como se viu nas leituras académicas 
anteriormente revistas, ambos os grupos sofreram diferentes graus de discri-
minação, procurando vislumbrar um quadro detalhado da sua situação social 
correspondente no Equador. 

 
 

Metodologia 
Tendo em consideração este contexto, a seguinte investigação propõe 

como objectivo geral: analisar a situação da comunidade LGBTQ+ venezue-

JULIO MERCHÁN-ROMERO, ANGEL TORRES-TOUKOUMIDIS,  JENNY PONTÓN 

258



lana no Equador. Para o efeito, foram estabelecidos os seguintes objectivos es-
pecíficos: [SO1] Examinar a percepção da população equatoriana relativa-
mente à migração LGBTQ+ venezuelana; [SO2] Explicar a apreciação dos 
migrantes venezuelanos da comunidade LGBTQ+ no Equador; finalmente, 
[SO3] Contrastar a situação actual entre a migração venezuelana da comuni-
dade LGBTQ+ e a população equatoriana.  

Para cumprir estes objectivos específicos, foi aplicada uma abordagem 
quantitativa-qualitativa de âmbito descritivo, mostrando as dimensões de um 
fenómeno social, estabelecendo uma série de propriedades e características su-
jeitas a análise (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado e Baptista-Lucio, 
2014). Sob esta tessitura, o desenho metodológico seleccionado foi etnográfico 
misto, definido pela perspectiva que os envolvidos no estudo podem ter e sobre 
o que este pode reflectir num espectro de opinião generalizada perante os mem-
bros do colectivo envolvido que pertencem à nacionalidade venezuelana. 

Analisar o grau de distanciamento social da população equatoriana em 
relação à comunidade LGBTQ+ venezuelana. Nesta perspectiva, foi aplicada 
uma escala Guttman, o scalograma foi ordenado hierarquicamente com base 
na distância e no grau de intimidade da população equatoriana com a comu-
nidade LGBTQ+ venezuelana, para este efeito foram estabelecidos 3 níveis, 
o primeiro exclusivamente para a população venezuelana, o segundo para a 
comunidade LGBTQ+ e o terceiro para a comunidade LGBTQ+ venezue-
lana. Este questionário foi respondido por uma amostra probabilística explo-
ratória de 68 pessoas de origem equatoriana, resultando num aumento gradual 
da exclusão nos três níveis quando estas começam a ter maior intimidade, ou 
seja, há uma aceitação quase total quando são visitantes, mas quando se en-
volvem como residentes, colegas de trabalho, vizinhos, amigos ou se relacio-
nam com familiares de sangue, começam os graus de repúdio.  Este inquérito 
foi aplicado de 15 de Março de 2022 a 15 de Maio de 2022, sendo extraído 
por meio de um Excel onde a informação foi sistematizada. 

 
 

Resultados 
Com os resultados dos inquéritos aplicados a uma amostra representativa 

da sociedade equatoriana, podemos inferir que o nível de proximidade aos 
membros da comunidade LGBTIQ+ e ao sector dos migrantes venezuelanos 
da população é, na sua maioria, de aceitação, mostrando um comportamento 
de rejeição face à exclusão indiscriminada dos membros de ambos os grupos. 
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Contudo, deve ser mencionado que a rejeição de comportamentos que re-
flectem uma aversão dos grupos migrantes e das pessoas pertencentes à comu-
nidade LGBTIQ+ estão proporcionalmente ligados ao nível de proximidade 
da sociedade equatoriana a estes grupos, como se pode ver nas figuras 1 e 2. 

 
 

Figura 1: Resultados sobre a percepção da comunidade migrante venezuelana 

 
 

Figura 2: Resultados sobre a percepção da comunidade LGBTIQ+ 

 
Pode-se observar que enquanto o contacto da sociedade equatoriana com 

membros do colectivo LGBTIQ+ ou com a comunidade migrante for estra-
nho ao ambiente social próximo dos indivíduos, estes não têm dúvidas em 
mostrar uma clara inclinação empática para o comportamento dos grupos 
sobre os quais lhes são feitas perguntas.  

No entanto, é importante ter em conta o número de pessoas que, no iní-
cio, mostram um certo nível de antipatia ou desacordo sobre este grupo e as 
comunidades, porque à medida que o círculo de sociabilidade com os sujeitos 
estudados diminui, a percepção muda, mostrando um crescimento exponen-
cial na rejeição da interacção, isto pode ser notado em maior medida com a 
questão relacionada com o sentimento sobre a comunidade LGBTIQ+, na 
qual se mostra um crescimento muito mais notável, na qual um maior número 
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de pessoas, na qual até 42. 03% dos inquiridos rejeitam o facto de concorda-
rem com a introdução de um membro deste colectivo no seu círculo familiar.  

Em contraste, após reflectir uma diferença de 40,58% na taxa de respostas 
negativas entre a primeira e a sexta pergunta, mostra-se uma diferença de 
59,42% no interrogatório sobre se seria preferível a exclusão dos membros do 
colectivo do país, inclinando-se para uma resposta negativa, mesmo assim a 
margem de respostas afirmativas representa 21,74% do total das respostas. 

No caso da percepção da comunidade migrante venezuelana, a Figura 1 
mostra um comportamento gradualmente decrescente nas respostas positivas, 
semelhante à Figura 2, com a diferença de que o grau de rejeição é menor. No 
entanto, como no caso da Figura 2, quando se refere a se os inquiridos consi-
deram que os migrantes venezuelanos devem ser excluídos, a diferença entre 
aqueles que rejeitam esta posição e aqueles que a aceitam é menor do que na 
Figura 2, com uma diferença de 56,52%. 

Para 81,15% da amostra rejeita a exclusão deste grupo, enquanto 18,84% 
dos inquiridos são a favor da exclusão, 2,9% menos do que com o grupo 
LGBTIQ+.  

 
 

Figura 3: Resultados sobre a percepção do grupo LGBTIQ+ de venezuelanos 

 
Em conjunção com as perguntas anteriores, ao questionar os sujeitos da 

amostra, determina-se que, de acordo com a Figura 3, há um aumento da ten-
dência de aceitação em comparação com a Figura 1 e 2, ao contrário da per-
gunta 6, que representa a mesma percentagem que na Figura 2, a pergunta 7, 
no entanto, mostra um meio termo entre a aceitação e a rejeição em relação 
às perguntas 1 e 2, que consiste em 79,71% das pessoas contra a exclusão e 
20,29% da amostra a favor da exclusão.  

Quando escolhemos um modo etnográfico misto, olhámos para os nossos 
resultados de forma quantitativa-qualitativa, o que nos dá uma visão muito 
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mais ampla do panorama pessoal relativamente à participação LGBTIQ+ pre-
sente na comunidade migrante venezuelana e a perspectiva de uma amostra 
local no Equador.  

A participação subjectiva e opcional na última pergunta para os inquiri-
dos mostra a interpretação das perguntas anteriores. Mostram uma reacção 
de claro descontentamento à visão de excluir uma pessoa, independentemente 
da sua condição, por outro lado, existe uma visão relacionada com a condição 
de «estrangeiro», que expressa a necessidade de abordar de forma mais pro-
funda a visão do estrangeiro na sociedade equatoriana.   

 
 

Conclusões 
A visão do colectivo LGBTIQ+ é mostrada como aceite sob certos pa-

râmetros para os membros de uma sociedade como a equatoriana. Embora a 
interacção do colectivo com a sociedade tenha ganho força com o tempo, o 
leque de aceitação dos membros de uma sociedade está a aumentar. 

Com o passar do tempo, como reflectido por Ortega, et al. (2020) em 
que mostram a participação do colectivo LGBTIQ+ e a evolução do seu re-
conhecimento público. No entanto, existe ainda um claro desacordo com a 
presença de membros do colectivo nos círculos familiares dos inquiridos, es-
tando quase ao mesmo nível daqueles com quem não demonstram desagrado.  

É assim determinado que o reflexo de uma sociedade e a sua perspectiva 
em relação ao colectivo LGBTIQ+ é, na sua maioria, positivo, com traços 
ainda latentes de rejeição e que nos leva à análise estatística seguinte, que é a 
comunidade migrante, que tem uma rejeição moderada por comparação, e 
que o seu padrão de aceitação diminui quando se trata de relações próximas 
com os sujeitos da amostra, sendo a sua aceitação ainda mais marcada do que 
a do colectivo LGBTIQ+ por um pouco.  

Como conclusão, analisa-se o ambiente dos estrangeiros, migrantes, iden-
tificados como venezuelanos, que pertencem ao colectivo LGBTIQ+, o que 
mostra um nível de aceitação relativo ao dos grupos separadamente, com o 
qual se obteve um resultado semelhante, com os índices de aceitação a dimi-
nuir à medida que cresce a proximidade dos sujeitos do estudo aos migrantes 
venezuelanos, membros do colectivo LGBTIQ+. 
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Resumo 
O presente trabalho, enquadrado no Programa Doutoral em Estudos Culturais, resulta da 
pesquisa em curso sobre o activismo feminista digital em Moçambique, abordando as prin-
cipais conquistas, desafios e perspectivas. A sua essência é analisar o processo de apropriação 
das plataformas digitais, pelo movimento feminista, no âmbito de promoção do seu acti-
vismo. Para o alcance do objectivo definido, tendo em vista a natureza do campo da inves-
tigação, optamos por metodologia de cariz qualitativo, realizando pesquisa etnográfica 
virtual ou, simplesmente, a netnografia. Começamos pela procura de literatura crítica que 
pudesse suportar-nos na compreensão da temática em alusão, ou seja, o movimento femi-
nista, sua concepção e migração para os meios digitais, sobretudo para a rede social Face-
book, admitindo que seja esta a mais utilizada em Moçambique. Posteriormente, partimos 
para pesquisa empírica, observando, na rede social Facebook, páginas de duas organizações 
feministas moçambicanas, nomeadamene: a Rede Mulheres Jovens Líderes de Moçambi-
que, uma organização que advoga pelos direitos humanos das mulheres, buscando partici-
pação social igualitária, e a Associação LAMBDA, uma organização de defesa de minorias 
sexuais (LGBT). Seguimos com a realização de entrevistas em profundidade com as lide-
ranças dessas organizações, incluindo as percepções de outros usuários dessa rede social. 
Alguns dados recolhidos permitem afirmar que a literatura sobre o activismo feminista di-
gital revelou-nos que, por meio das redes sociais, o movimento feminista procura alcançar 
maior número do seu público-alvo, assim como melhora o seu relacionamento entre e inter, 
de forma muito dinâmica e rápida. Outrossim, olhando para as narrativas das lideranças 
dos movimentos que constituiram o objecto da presente pesquisa, com base nas entrevistas 
feitas, articuladas com a percepção de usuários do Facebook, compreendemos a existência 
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de aspectos paradoxais: por um lado, as organizações feministas em Moçambique apro-
priam-se das plataformas digitais, no seu activismo e o Facebook é uma rede social com 
poder de não só possibilitar a quebra de barreiras geográficas, como também e sobretudo 
permite um feedback permanente dos membros das organizações activistas e a sua articu-
lação com a sociedade; por outro, a mesma rede social é utilizada para acções de censura, 
condenações ou contra feministas, considerando o activismo como instigador à compor-
tamentos considerados desviantes, tornando-se, portanto, enorme desafio para o activismo 
feminista digital em Moçambique. 

 
Palavras-chave 
Estudos culturais; movimento feminista; activismo digital; netnografia; facebook. 

 
 
 

Introdução 
Com o desenvolvimento da tecnologia, concretamente com o advento 

da internet, acreditamos que uma das oportunidades para a expansão dos 
ideais de movimentos sociais, sobretudo no activismo feminista, sejam as redes 
sociais. Fundamentamos o nosso posicionamento, articulando com algumas 
pesquisas que apontam que “uma das ferramentas que permite ao movimento 
feminista expandir as suas acções ao redor do mundo e agregar mais adeptas 
é o advento e a democratização das novas tecnologias da informação e comu-
nicação, a internet” (Langner; Zuliani; Mendonça, 2015, p. 2). 

Como podemos perceber, reflectindo profundamente com base na abor-
dagem de Langner et al. (2015), julgamos prudente defender a necessidade 
de adaptação dos movimentos de activismo feminista, não apenas como es-
tratégia de sobrevivência baseada na conexão interna entretanto e sobretudo 
para a conquista e consolidação do seu propósito, olhando para a expansão 
com vista ao efeito viral das suas narrativas e interconexão com outros movi-
mentos que possuem objectivos similares. 

 Aliás, alguns estudos buscam demonstrar que “a internet fomentou a dis-
seminação dos ideais feministas, em especial porque propicia as próprias fe-
ministas a produzirem e a divulgarem o conteúdo com facilidade e amplitude 
na rede” (Langner et al., 2015, p. 5). Do estudo feito, as autoras concluíram 
que: 

 
Os movimentos feministas souberam apropriar-se das novas ferramen-
tas e plataformas digitais, de forma a possibilitar a expansão dos movi-
mentos feministas, com maior visibilidade, disseminação de ideias, 
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aderência de novos adeptos, além de possibilitar uma contra resposta 
às veiculações consideradas machistas, acarretando, por fim, em con-
quistas concretas aos movimentos. Não ficaram à mercê das inovações 
tecnológicas, utilizaram-se delas como uma ferramenta poderosa às lutas 
feministas, utilizando-as não apenas como forma de divulgação (Lang-
ner et al., 2015, p. 13). 

 
Portanto, foi nesse contexto que com a presente pequisa, intitulada “Ac-

tivismo feminista digital em Moçambique: conquistas, desafios e perspectivas”, 
procuramos compreender a apropriação das plataformas digitais, pelo movi-
mento feminista, na promoção do seu activismo em Moçambique, tendo em 
vista que o ciberespaço, sobretudo as redes sociais, especialmente o Facebook, 
são pertinentes para a consolidação e expansão de conteúdos identitários do 
movimento feminista, entre outros activismos.  

 
 

Dinâmica dos movimentos feministas   

Ao iniciarmos com o enquadramento teórico desta pesquisa, acreditamos  
que em (quase) todas as sociedades, existam normas ou padrões que moldam 
a forma de convivência das respectivas sociedades, que nem sempre são sua-
vemente recebidas, sendo que tem havido comportamentos contra-hegemó-
nicos ou seja de resistências. 

Com base no acima exposto, consideramos necessário compreender que 
o movimento feminista surge como resistência contra um comportamento re-
sultante de uma construção social machista institucionalizado deste a anti-
guidade.  É lógico acreditarmos que, ao longo da sua história, mulheres já vêm 
organizando-se de várias formas com vista a revindicar seus direitos. “A his-
tória do feminismo é muito antiga. As ideias feministas têm estado presentes 
há séculos, e esse período tende a se expandir, na medida em que são desco-
bertos registros ainda mais antigos desse pensamento” (Langner et al., 2015, 
p. 2). 

Desta forma, vale ressaltarmos que, reflectindo com base  na literatura 
sobre a história de luta de mulheres pelos seus direitos, notamos a reinvenção 
dos conteúdos identitários do movimento feminista, tendo em vista a dinâ-
mica social, causada sobretudo pelo desenvolvimento, facto que fundamenta-
se pela (re)consciencialização sobre o objecto do movimento, nos seus 

ACTIVISMO FEMINISTA DIGITAL EM MOÇAMBIQUE: CONQUISTAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

267



principais momentos que, para a presente comunicação, designamos por 
“ondas”.   

Em outras palavras, devido à dinâmica social e interseccional, percebemos 
que cada momento ou onda tinha suas principais peculiaridades pois era com-
posto por activistas com características não homogéneas. De outra forma, cada 
ser humano tem suas particularidades e as suas ideias são flexíveis, requerendo, 
portanto, tratamento personalizado. 

 
 

Principais ondas do movimento feminista 
Os trabalhos de Franchini (2017) consideram o final do século XIX e o 

início do século XX como o marco da primeira onda do movimento feminista, 
destacando, dos objectos da luta, a igualdade de direitos entre homens e mu-
lheres como essencial, sobretudo nos contratos de trabalho, conquista de pro-
priedades, casamento e no sufrágio, ou seja, a participação política no sentido 
de necessidade de eleger e serem eleitas. “Acredita-se que algumas das princi-
pais percussoras desta onda tenham sido Clara Zetkin e Olimpe de Gouges” 
(Franchini, 2017, p.4).  

Uma reflexão alicerçada do exposto leva-nos a compreender que, como 
avançamos anteriormente, a história das mulheres não lhes é favorável, isto é, 
desde a Antiguidade, as mulheres vinham maltratadas, com submissões não hu-
manamente aceitáveis. Um exemplo terrivelmente inequívoco é que nem sequer 
podiam participar na vida política. Havia limitações impostas pelos padrões que 
moldavam o comportamento social ou seja, o modo de vida da sociedade.  

Com base nesse articulado, é perceptível que na primeira onda do movi-
mento feminista estava em causa a revindicação dos direitos das mulheres, que 
já vinham sendo discutidos no período antes do movimento feminista, entre-
tanto conquistados pelos homens. 

No que diz respeito à segunda onda do feminismo, Franchini (2017) con-
sidera como parte de continuação da primeira, entretanto, com alguns aspec-
tos inovadores, como a introdução do termo “género”. 

 
Exigia-se o fim da discriminação sexual e aceitação da igualdade entre 
os sexos. Foi uma onda considerada muito radical pois ia ao fundo das 
últimas causas dos fenómenos sociais relacionados com a opressão con-
tra mulheres. Foram várias percussoras, entre Judith Butler e Ângela 
Davis (Franchini, 2017, p. 5). 
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Desta forma, e, de acordo com o pensamento de Franchini (2017), há 
que compreender que o movimento considerava todas as formas de desigual-
dade entre homens e mulheres como produto de construção social, baseada 
em padrões masculinos. Em outras palavras, podemos dizer que as mulheres 
sentiam-se descriminadas apenas por serem mulheres.  

“O pensamento da terceira onda do feminismo começou após 1980 (…) e 
desenvolveu-se abordagens micropolíticas e personalizadas, ou seja, uma cons-
ciência sobre direitos particulares para cada mulher” (Franchini, 2017, p.7).  

Uma das feministas que deixou marca indelével na terceira onda do fe-
minismo, foi a indiana Gayatri Spivak (2010), ao questionar se o subalterno 
podia falar. Nestes aspectos, importa-nos despertar a necessidade de analisar 
o significado e alcance da sua questão pois, por um lado, podemos compreen-
der no sentido de possibilidade de falar, baseada na capacidade do subalterno 
e, por outro, com base em alguma autorização ou permissão. 

Fazendo cruzamento das abordagens apresentadas, compreendemos que 
o segundo sexo, de Beauvoir, corresponde ao subalterno, de Spivak, pois não 
há possibilidade de existência do segundo, sem o primeiro, ou seja, o principal, 
ao qual o segundo ou subalterno se subordina. Entretanto, da análise feita, ve-
rificamos, também, a referida correspondência não é linear, obserando-se que,, 
enquanto Beauvoir discutia apenas aspectos adstritos ao género, Spivak ia mais 
além, ao incluir questões ligadas a raça e classe. Portanto, concluimos que se 
referia ao subalterno em todas as vertentes. 

É uma abordagem suportada e fundamentada pela teórica bell hooks 
(2019), em “O foco feminista nos homens: um comentário”. A pesquisadora 
e activista feminista norte americana  considera pertinente articular o foco fe-
minista nos homens, com o processo de construção da masculinidade, acre-
ditando na possibilidade de transformação social. 

 
 

A quarta onda do movimento feminista e o activismo digital 
Como consideramos, inicialmente, esta é a essência da presente pesquisa. 

Estamos retratando  do processo de utilização de plataformas digitais para o 
activismo feminista, em Moçambique, com maior ênfase nas redes sociais cujo 
campo virtual foi o Facebook.  

Lagner et al. (2015) apresentaram um estudo sobre o movimento femi-
nista, fazendo articulação com activismo digital, com objectivo de analisar a 
apropriação das novas tecnologias de informação, na era digital, pelo movi-
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mento feminista, sobretudo na redefinição das formas de actuação e ao alcance 
das suas lutas por meio dessas plataformas. O resultado considera que, com o 
advento da internet, e consequente surgimento das redes sociais, o movimento 
feminista reinventou-se e adaptou-se as novas realidades tecnológicas, pas-
sando a utilizá-las para a sua expansão e fortalecimento (Lagner et al. (2015).     

Esse resultado encontra fundamento na abordagem de Castells (2001, p. 
15), ao afirmar que “com o desenvolvimento tecnológico, a internet adquiriu 
um papel decisivo no cotidiano das sociedades, passando a ocupar um espaço 
de comunicação, interacção (…) constituindo-se como o tecido das nossas 
vidas.” 

Importa-nos realçar que, em Moçambique, o número de usuários de in-
ternet está numa percentagem reduzida. Essa afirmação é baseada em dados 
do último recenseamento geral da população, disponíveis no Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE, 2017), que apontam que apenas cerca de 1 607 085 
moçambicanos usam internet5, conforme o ilustrado subsequentemente:  

 
Tabela 1. Uso de internet da população moçambicana 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, com base nos dados do INE (2017) 

 
Analisando os dados acima observados, podemos compreender que, por 

um lado, a população moçambicana é composta, maioritariamente, por mu-
lheres, entretanto as mesmas estão em menor percentagem em relação ao uso 
de internet (3%); por outro, a própria percentagem geral corresponde apenas 
a sete porcento (7%), o que significa que, em si, é uma minoria. Portanto, com 
base nestes dados, procuramos compreender como o movimento feminista 
dessa minoria se  apropria das plataformas digitais, no activismo feminista. 

 
 

5 Instituto Nacional de Estatística (INE), disponível em http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mo-
cambique/14-tecnologia/quadro-61a-populacao-por-uso-de-internet-nos-ultimos-3-meses-se-
gundo-area-de-residencia-por-provincia-mocambique-2017.xlsx/view, acesso: 12 de junho de 2021.

% Uso de internet %
Total 24 269 150 100 1 607 085 7

Homens 11 608 702 48 941 298 4

Mulheres 12 660 448 52 665 787 3
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Procedimento metodológico 

Com base nos Estudos Culturais, e, por meio de abordagem qualitativa 
(Baptista, 2009), nesta pesquisa, realizamos uma etnografia6, analisando o ac-
tivismo feminista digital em Moçambique. O objectivo foi compreender o 
processo de apropriação das plataformas digitais pelo movimento feminista, 
na promoção de seu activismo.  

Decidimos por abordagem qualitativa, por meio de observação partici-
pante e entrevistas em profundidade, pois compreendemos a pertinência desse 
tipo de pesquisa para o campo de Estudos Culturais, sendo um campo de in-
vestigação que preocupa-se mais com “a valorização da vida, do cotidiano, dos 
públicos, do concreto e do senso comum” (Baptista, 2009, p.8). “Ademais, a 
metodologia qualitativa é centrada na realização de entrevistas intensivas e 
aprofundadas (…) orientadas para a recolha de informações em primeira mão” 
(Guerra, 2006, p. 12).  

Por via disso, efectuamos observação das páginas das organizações femi-
nistas Rede Mulheres Jovens Líderes de Moçambique, uma organização que 
advoga pelos direitos humanos das mulheres, buscando participação social 
igualitária, e, da Associação LAMBDA, uma organização de defesa de mino-
rias sexuais (LGBT). Posteriormente realizamos entrevistas junto das lideran-
ças dessas organizações. 

Julgamos importante clarificar que a pesquisa desenvolvida não procurava 
confirmar nem negar hipóteses, pelo que foi sustentada por questões de in-
vestigação7: Como é que o movimento feminista se apropria das plataformas 
digitais, para o seu activismo, em Moçambique? O que diz? E como se com-
porta? Qual é o relacionamento intra e inter do movimento feminista? Como 
articula questões interseccionais? Ou seja, de que forma há envolvimento de 
feministas da  periferia? E como a comunidade apropria-se das mensagens fe-
ministas? Qual é o sentimento do movimento feminista sobre as suas con-
quistas, decorrentes do uso de plataformas digitais? Que perspectivas aponta? 
6  “Quanto à metodologia etnográfica (…) ela designa essencialmente procedimentos de observação 

participante, entrevistas em profundidade e grupos focais. Tem como elemento fundamental a con-
centração no detalhe do quotidiano enquadrando-o no todo da vida social. Para isso, procura arti-
cular de forma profunda e fundamentada a abordagem empírica e teórica”. (Baptista, 2009, p.8).

7  Segundo Fortin (1996, p. 48) “Uma questão de investigação é uma interrogação explícita a um 
domínio que deve explorar com vista a obter novas informações”.
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Portanto, articulamos as questões de pesquisa com os objectivos estabe-
lecidos em função do objecto de estudo, ou seja, das organizações que cons-
tituem o activismo feminista digital em Moçambique.  

Entretanto, julgamos pertinente salientar que, devido ao estado sobre a 
pandemia (COVID -19), na altura de trabalho de campo, algumas acções 
foram  desenvolvidas virtualmente, considerando, também, que a dinâmica 
do ciberespaço tenha criado bases que impulsionam e sustentam a cultura di-
gital, tanto de forma singular como institucional.  Em outras palavras, articu-
lando o “distanciamento social” com as facilidades criadas pela internet, 
especialmente pela rede social Facebook, que caracterizam a actual sociedade, 
assumimos realizar uma etnografia virtual, ou, simplesmente, a netnografia8 
(Kozinets, 2014).  

Para a análise de conteúdo, “os dados são analisados em função do objecto 
de estudo, segundo se trata de explorar ou descrever os fenómenos ou verificar as 
relações entre as variáveis” (Fortin, 2006, p. 40) e “a análise qualiativa reúne e re-
sume, sob forma de  narrativa, os dados não numéricos” (p. 41).  

Precisamos esclarecer que fizemos a análise em duas fases: a primeira fi-
zemo-la de acordo com as observações sobre publicações nas páginas de Fa-
cebook, em que construimos uma grelha de observação, onde os indicadores 
definidos foram as datas de publicações, os gostos, os comentários e as parti-
lhas. Apesar de incluir dados numéricos, o nosso objectivo não era quantificar, 
entretanto facilitar a interptetaçcão e compreensão mais profunda do fenó-
meno em estudo (Baptista, 2009). 

Por outro lado, fizemos articulação entre o pensamento feminista e as ac-
ções sistematizadas, incluindo a compreensão não apenas das narrativas das 
próprias activistas, como também, a sua ligação com outras, ou seja, da peri-
feria, que eventualmente não utilizem o termo “feminista”, entretanto que de-
senvolvam acções similares.   

Na segunda fase, articulamos a literatura com as narrativas nos nossos su-
jeitos entrevistados. De forma a facilitar a análise, efectuamos, sequencial-
mente, a transcrição manual, transformando o discurso oral em texto escrito, 
leitura das entrevistas, construção das sinopses das entrevistas, análise descri-
tiva e análise interpretativa das entrevistas (Guerra, 2006).  

 
 

8 A pesquisa netnográfica é “uma forma especializada de etnografia adaptada às contingências es-
pecíficas dos mundos sociais de hoje, mediados por computador” (Kozinets, 2014, p. 9).  
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Considerações finais   
Este trabalho, sendo recorte de uma tese em curso, ou seja, não tratando-se 

de um trabalho encerrado e com verdades absolutas, não nos é fácil concluir; 
apenas tecemos algumas considerações, fazendo abordagem das suas princi-
pais conclusões e recomendarmos futuros estudos, com maior profundidade.  

Como explicámos, o percurso da presente pesquisa procuramos analisar 
o processo de apropriação das plataformas digitais, pelo movimento feminista, 
no âmbito de promoção de  seu activismo em Moçambique. Nesse processo, 
discorremos sobre vários aspectos, começando pela contextualização sobre a 
dinâmica do movimento feminista, tendo, a literatura sobre o activismo femi-
nista digital, levando-nos a considerar que, desde o processo que antecedeu a 
formação de movimentos feministas,  mulheres lutaram juntas dos homens no 
sentido de todas e todos obterem liberdade. Esse facto deu-se, também, em 
Moçambique, com as insurgências de mulheres contra a dominação colonial. 

Outrossim, compreendemos que o movimento feminista surge em pro-
testo contra as desigualdades sociais e assumiu alguma dinâmica tanto devido 
à heterogeneidade de activistas componentes ao respectivo movimento, em 
relação ao género (lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros...), à etnia (branca, 
negra) e à classe social (pobre, rica, analfabeta, periférica...) assim como ao ad-
vento das redes sociais, com base da internet. Essa dinâmica social e tecnoló-
gica implicou a necessidade de reinvenção do activismo feminista, num 
processo que obrigou a apropriação das plataformas digitais, por meio das 
redes sociais. Foi, também, com base na literatura que compreendemos que 
género e raça são produtos de longo processo de construção social.  

Compreendemos, também, a forma como as organizações feministas co-
dificam as suas mensagens, em ambiente digital, ou seja, as temáticas que são 
tratadas e como são debatidas. Essa consideração foi ilustrada pelas observa-
ções feitas nas páginas da Rede Mulheres Jovens Líderes de Moçambique e da 
Associação LAMBDA, articuladas com as narrativas das lideranças dessas or-
ganizações, com base nas entrevistas realizadas.  

Entretanto, no que diz respeito às questões interseccionais, compreen-
demos que persistem desafios, pois nos sujeitos analizados, não encontramos 
modelo que adeque-se às particularidades de cada activista, tendo em vista 
tratar-se de grupos heterogéneos, sobretudo no que diz respeito à classe social. 
Em outras palavras, notamos a fraca articulação de questões de intersecciona-
lidade pois, como dissemos, não encontramos nenhum indicador que sustente 
o envolvimento de feministas da periferia, por mais que os sujeitos entrevis-
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tados demostrem consciência sobre a heterogeneidade de activistas compo-
nentes das suas organizações. É preciso compreendermos que todas as lutas 
estão interseccionadas pois não podemos falar de género sem articular com 
aspectos ligados à classe social.  

Abordando os sentimentos, percepções e vivências de activistas feministas 
digitais, compreendemos que as organizações feministas se apropriam das pla-
taformas digitais, no seu activismo e o Facebook é uma rede social que possi-
bilita a quebra de barreiras geográficas e, sobretudo, permite uma 
retroalimentação constante entre membros das organizações activistas e a sua 
articulação com a sociedade. Tal apropriação manifesta-se através de  encon-
tros online e partilha de informações, procurando alcançar maior número do 
seu público-alvo, assim como melhorar o seu relacionamento entre e inter, de 
forma muito dinâmica e rápida.  

Paradoxalmente,  a mesma rede social Facebook é utilizada para acções 
de censura, condenações ou contra feministas, considerando o activismo como 
instigador à comportamentos considerados desviantes, tornando-se, portanto, 
enorme desafio para o activismo feminista digital em Moçambique. 

E, ainda para o sucesso do activismo feminista em Moçambique, reco-
mendamos a constituição de ligações formais entre organizações, incluindo 
personalidades singulares e consciencializar todos os cidadãos que feminismo 
é questão de direitos humanos pelo que seja pertinente, como diz a bell hooks 
(2019), a integração dos homens, de forma que haja adição de forças. 

Desta forma, é nossa expectativa que esta pesquisa contribua não apenas 
para o conhecimento da situação real do activismo feminista em Moçambique, 
como também e sobretudo para incentivar mais investigações sobre a temática 
e a consciencialização da sociedade moçambicana, e não só, no sentido de co-
laboração de todos com vista ao alcance de uma sociedade mais justa, com res-
peito mútuo entre todos os seres humanos. 

Há que salientarmos que a dificuldade em encontrar informações de es-
tudos publicados sobre o activismo feminista digital em Moçambique levou-
nos a recorrer à literatura estrangeira, pelo que, mais uma vez, recomendamos 
que mais pesquisas nacionais  sejam feitas no sentido de aprofundar ainda 
mais e produzir conhecimento em conexão com maior profundidade relati-
vamente a este tema, muito actual e pertinente que merece toda a nossa refle-
xão e compreensão.  
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Resumo 
Quais são os vetores que norteiam a construção das relações interpessoais na atuali-
dade? Qual a interferência que a fruição artística e o corpo feminino sofrem, como sub-
produtos da cultura, diante deste rearrumar de cartas estabelecido pela potência do desejo 
e pelos jogos de poder? Esse corpo e essa arte podem reafirmar-se como um ato político? A 
arte pode ser ferramenta de investidas não coloniais, mesmo carregando o fardo de ser 
um instrumento colonizador? O corpo feminino pode ser território de narrativas atuais 
de descolonização? Nós, como conjunto social, somos capazes de construir, no cotidiano 
dos nossos dias, práticas anticoloniais?  Como? “RÉQUIEM PARA TINDERINA 
CYBER” é a primeira elaboração feita para É Tudo Mentira!, um projeto/ação através do 
qual tencionamos pôr em jogo a força dos arquivos que dão materialidade à construção 
de padrões estéticos e comportamentais tendo como suporte os aplicativos de relaciona-
mento. Com a realização de É Tudo Mentira! desejamos investigar as inter-relações entre 
criação artística, corpo feminino e sites de encontro para promover: 1 - A criação de um 
repositório de textos; 2 - A realização de mesas de conversas e 3 - A criação de uma pales-
tra-performance, da qual apresentamos aqui um primeiro esboço para ser lido, devaneado 
e esperançado. 
 
Palavras-chave 
Corpo feminino; descolonização do pensamento; aplicativos de encontro; palestra per-
formance; potência do desejo. 
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ATO I: “Senta direito!” 
Começo esse texto no dia 12 de outubro de 2022, após ter tomado algu-

mas taças de vinho da Casa Ferreirinha, pedindo a iluminação de Nossa Se-
nhora Aparecida, a padroeira do Brasil, no dia em que no país é celebrado o 
dia das crianças, para que as palavras que serão ditas aqui honrem cada ser hu-
mano que será citado neste texto. Primeiro, porque fui educada para ser e ex-
pressar minha fé católica apostólica romana. Segundo porque tomar vinho 
em Portugal é mesmo uma questão de sobrevivência. Porém, se por um lado, 
garante-nos sobrevida, por outro, não se exime de ser, ele próprio, controverso, 
visto que (tal como o mamão o é para os intestinos) o vinho constitui-se, para 
o juízo, forte arma contra amarras e complexos que nos levam, segundo Freud5, 
a reter e acumular quando deveríamos repartir, ceder, doar. Tal liberação de 
humores e desejos não é elegante ou educado, nem tampouco católico, dizem... 

Mas o que é que interessa falar sobre preferências etílicas, formações re-
ligiosas ou o dia das crianças, no Brasil, num ensaio sobre sexualidade, corpo, 
identidade em convívio e mediação virtual?  

NADA! (Ou, talvez, tudo). 
Especialmente se a intenção é movimentar conteúdos de forma lúdica, 

imprimindo na própria forma como tratamos as matrizes que neles defende-
mos. E se o foco da conversa for identificar - sob o prisma do pensamento des-
colonial - a relevância que pode ter, para os Estudos Culturais, abordar por 
5  Em sua teoria do desenvolvimento psicossexual, Sigmund Freud defende que o desenvolvimento 

humano cumpre cinco fases ao longo da infância. A Fase Anal corresponderia à segunda etapa 
do desenvolvimento, indo, em média, de 1 a 3 anos de idade e estaria relacionada à tomada de 
consciência, por parte da criança, de que: 1º ela é um indivíduo uno, 2º o mundo não gira ao seu 
redor. Por conta dessas duas descobertas esta seria a fase na qual o indivíduo começa a reconhecer 
sua capacidade de produzir coisas e a ter orgulho das suas “criações”.  Isso aconteceria, segundo 
Freud, porque esta é a idade na qual a criança começa a aprender a utilizar o banheiro e a cons-
ciência de que pode controlar os mecanismos do esfíncter e da bexiga fascinariam a criança. Tal 
descoberta, provocaria, assim, a eclosão de uma nova zona erógena na região do ânus (bexiga e 
esfíncter) e tal “novidade” reordenaria o foco da libido e das ações segundo o princípio de prazer 
na criança (transferido da boca para a região anal). A segunda fase do desenvolvimento psicosse-
xual coincidiria, portanto, com a capacidade da criança de controlar o seu sistema excretor, ou 
seja, com a sua capacidade de deixar passar ou reter segundo à vontade. Como este seria um mo-
mento na qual a criança também começaria a lidar com regras (ir ao banheiro, não brincar com 
as fezes, não fazer xixi na cama) esta fase se configuraria ainda pela percepção das primeiras reações 
de posse, agressividade, egoísmo e dominação vindas da criança e pelos conflitos na sua relação 
com as figuras de autoridade de um modo geral, e com os pais em particular. Se as crianças durante 
este estágio conseguem superar os conflitos, o resultado seria um sentimento estruturador de rea-
lização e independência. Por outro lado, uma não resolução de tais embates poderia causar pro-
blemas ao longo da vida no que concerne às questões de controle, ordem, posse e entrega. 
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meio da arte questões relacionadas aos jogos de mediação que unem um refe-
rente de realidade, um documento (seja um objeto, ação ou um testemunho) 
a interlocutores possíveis de tal realidade/documento (e que imprimem mo-
vimento a tais conexões) esta “ébria conversa” tem, MESMO, a ver.  

Assim sendo, é neste contexto que tal relato de vinhos, experiências e 
datas pode nos ajudar a falar sobre jogo, memória, documento/realidade, real 
friccionado e ressignificação corporal como elementos-chave para um estudo 
sobre liberdade, identidade, gênero e afirmação na sexualidade, no lazer e na 
relação com as mídias digitais. 

 
 

ATO II: “Fecha as pernas!” 
Sinceramente, eu conheço poucas pessoas que gostam de sexo tanto 

quanto eu. Tive excelente iniciação, com o adolescente mais bonito e inteli-
gente da pequena e pacata Iracema. Amigo de infância, nossas mães eram fre-
quentadoras de palestras sobre antroposofia e lembro de nos encontrarmos 
em algumas delas. Fomos colegas de turma em diferentes escolas desde a 
quarta série. Quando estávamos no segundo ano científico, já namorados, 
transamos pela primeira vez. Conheci o sexo do jeito mais doce e interessante 
que pode ser. Assim que não me culpo nem julgo por amá-lo. De certo modo, 
acho que posso dizer que as histórias que carrego comigo são sonhos, ilusões 
ou tentativas de  reviver, de reencontrar a perfeição que a memória e o tempo 
eternizaram. 

Como uma mulher de 42 anos, reconheço que os aplicativos de encontro 
chegaram na minha vida, efetivamente, bem tarde. Não vou considerar o tempo 
em que dei os primeiros passos em Iracema... Assim, considero que minha en-
trada nesta vida mundana e “pouco promissora” dos aplicativos coincide com 
minha chegada a Lisboa. A meu favor, tenho o fato de que o mundo já era pan-
dêmico e que me encontrava sozinha num país totalmente desconhecido.  

Porra! Nessa época, entrar no Tinder era pura questão de sobrevivência!!  
Ou não era?  
Eu vivia, então, pela primeira vez, a experiência incrível (tanto no sentido 

de extraordinária, quanto no sentido de algo em que não se pode crer) de NÃO 
PODER sair de casa, de não ter possibilidade alguma de contacto com o 
mundo dos encontros, não fosse a internet e os “abençoados” aplicativos criados 
com esta finalidade. Estes, por sua vez, “bombavam”... Eram milhares de pessoas 
de-ses-pe-ra-das que, como eu, apostavam suas fichas no Tinder e afins para 
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encontrar alguém com quem se divertir, que contavam com aquela extensão 
de mundo que se projetava para dentro das casas e que, ao mesmo tempo, pro-
longava a casa (e os corpos) para o mundo, subvertendo e controvertendo, por 
si, a noção de espaço, de contato e de presença que tínhamos até então. 

Doce ilusão coletiva, essa ideia de que os aplicativos podem promover 
isso… De que esta rede de contatos pode garantir, a todos os usuários, a reali-
zação deste sonho comum que é co-nhe-cer uma outra pessoa. Sim, porque o 
desejo de conhecer uma outra pessoa é uma espécie de sonho que perseguimos, 
a ilusão desejante que move nossos dedos, empurrando pessoas para a direita 
e para a esquerda do ecrã, como deuses a definir o destino de meros mortais. 
Há um poder nisso, em julgar, em dizer: “Vc não!”, “Vc, sim!”, “Vc, até que 
pode ser… Vou pensar e depois eu decido....”? 

Vou começar contando dos matchs que valem a pena serem contados.... 
Mas, antes, abro uma gaveta (a primeira de uma série que seguirão sendo aber-
tas ao longo deste ensaio), pois é importante dizer que o EU que fala aqui 
trata-se de um tótem multicolor, uma divindade hindu, uma criatura mítica 
grega, uma falange, um Orixá.  É um EU que tem seis mãos e três cabeças, tem 
também seis pernas, seis pés, três bocas, três cus e o mais importante, três bo-
cetas. E não estou falando de vulva, vagina, pepeca ou rata, estou falando de 
buceta mesmo, B - U - C - E - T - A (bonita).   

E quanto me refiro a “o mais importante” não falo como exemplo de es-
pecialidade ou exotismo. Não falo, também, como sinônimo de excentricidade 
ou do que a misoginia e a xenofobia não cansam de “selar” como “putaria, vul-
gar de brasileira”. Sim, porque o EU que aqui escreve é um EU Brasileira, Nor-
destina e Universal.  

A importância que impera aqui é a de que existe hoje em dia (afortuna-
damente) uma atitude que nos impulsiona a querer que cada vez mais as vozes 
“de borda” se façam ouvir por suas próprias bocas, com seus próprios discursos 
e suas próprias CORPAS, ao invés contarem com algum anjo salvador, pala-
dino da justiça externo, a se arvorar em falar por elas.  

A possibilidade de falar “com”, de se fazer ouvir “por”, de desenvolver pu-
blicamente discursos que vêm sendo construídos ao longo dos anos (discursos 
que, por outro lado, são reiteradamente apagados ao longo desses mesmos 
anos) é uma conquista, daí a importância deste espaço. Porque as vozes das 
bocetas ainda são silenciadas, ainda agora, em 2022.É a importância de termos 
bocetas falando para o mundo. É a importância do The dinner party6. Um 
6  The dinner party está em exposição permanentemente no Elizabeth A. Sackler Center for Feminist 

Art, no Brooklyn Museum, em Nova York.
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épico feminista, o primeiro épico feminista dentro de um museu, para ser mais 
exata. Nesta obra, Judy Chicago propõe um encontro imaginário entre mu-
lheres incontornáveis na história e na mitologia, uma “confraternização” de 
Deusas, pintoras, escritoras, cientistas. A peça consiste em uma mesa triangu-
lar, uma das formas indiciais para a vulva. Cada um dos lados da mesa com-
portava treze serviços de jantar completos (com toalhas, pratos, copos e 
talheres). Pensados, personalizados e bordados exclusivamente para cada uma 
delas, esses serviços apresentavam majoritariamente a forma de flores que con-
tinham em si os diversos formatos e personalidades das genitálias femininas. 
A ideia da obra é sugerir o encontro para um jantar celebrativo entre essas con-
vivas: pessoas como Eleonor de Aquitânia, Georgia O’keeffe, Safo, Virginia 
Woolf, Emily Dickinson, Gaia, dentre outras.  

Judy ainda coloca sob a mesa um piso de cerâmica branco, também trian-
gular, no qual está gravado, em letras de ouro, nomes de 999 mulheres, como 
que numa sugestão de que para além daquelas que jantam naquela noite, outras 
tantas, que também contribuíram positivamente para a história da humani-
dade, já por ali passaram, jantaram, celebraram conjuntamente e, por isso, ti-
veram suas presenças registadas. A ação da artista, de convocar outros nomes, 
expandindo a obra para além da mesa, nos abre o precedente para a imaginação 
e confere uma ideia de movimento, de passagem do tempo e de memória ao 
trabalho. Ao gravar no chão, em ouro, outros nomes, ela insinua outras convivas 
que cederam lugar para as convidadas da atual mesa posta. Estas, por sua vez, 
ao final da festa, tal qual suas antecessoras, oferecerão o lugar para as sucessoras 
e terão, também elas, seus nomes gravados na cerâmica. Deste modo, ao im-
primir movimento, Judy nos apresenta uma obra “sem fim”, visto que, ao dizer: 
“não nos esquecemos destas”, somos lembrados de que sempre haverá novas 
mulheres importantes para a história, a gravar seus nomes em ouro no chão, 
numa atitude de suporte e apoio às que vierem sentar-se à nossa mesa.  

É a importância à qual se refere Donna J. Haraway em seu Um Manifesto 
ciborgue - ciência, tecnologia e feminismo socialista no final do século XX (1985) 
quando defende uma “crítica feminista da ciência”, afirmando a urgência e im-
portância de que se deixe de conceber a mulher como uma categoria que é defi-
nida a partir dos pontos que todas as mulheres têm “em comum”. Para Haraway, 
esta espécie de “política da identidade” não corresponde ao que é ou pode ser o 
feminino e, consequentemente, à mulher (vejam, por exemplo, todas as questões 
que surgem socialmente quando as pessoas trans vêm à baila. É mulher, não é 
mulher, é homem, não é homem? Pode, não pode, vai, não vai… Não é?).  

RÉQUIEM PARA TINDERINA CYBER MATCH 1

281



Donna Haraway defende que se estabeleça uma ruptura com a política 
que une pelas características comuns e que, em seu lugar, se funde uma coalizão 
de “política de afinidades” que dê conta de considerar, ao mesmo tempo, as 
diferenças e as proximidades entre as mulheres, e apresenta como síntese desta 
política a figura do Ciborgue, uma criatura formada por fusões entre máquina 
e organismos biológicos, uma mistura entre realidade social e ficção, que não 
se constitui como um corpo sólido, com componentes definidos. Ela apresenta 
o Ciborgue como metáfora de uma política capaz de transitar em um mundo 
marcado, de forma exponencial, pelo binômio ciência e tecnologia, onde as 
fronteiras entre humano e animal, organismo e máquina, físico e não físico 
são fluidas e cada vez mais borradas.   

A preparação de The dinner party tem início em 1976, sendo um trabalho 
que conceitualmente antecipa em 10 anos o discurso de Donna Haraway 
acerca do Ciborgue como uma ficção que cartografa a realidade social e cor-
poral sendo, por isso, tido como referência por ser a figura um recurso imagi-
nativo que sempre sugere ligações muito produtivas. The dinner party e Um 
Manifesto ciborgue abrem passagem para as mais diversas proposições carto-
gráficas (cartografia de denúncia, de afirmação, e ao mesmo tempo lúdica) das 
nossas figuras sociais, figuras que transitam pelas bordas e que, por um motivo 
ou por outro, seguem como reféns.  

Seguindo a vereda da lógica proposta por este “hibridismo ciborgue” que 
opera, também, as atuais aplicações de relacionamento, podemos, por exem-
plo, nos replicar, nos autoformatar, sendo capazes, a partir do ecrã de compu-
tadores ou telemóveis, de nos apresentarmos e nos projetarmos em múltiplas 
direções, com o fito de nos relacionarmos ao mesmo tempo virtualmente, ima-
geticamente, transcendentalmente, com a maior quantidade possível de pes-
soas, sem precisarmos sair do lugar onde estamos.  

Estar, desejar, encontrar, conviver, sonhar, iludir e iludir-se, dar-se a co-
nhecer e conhecer-se…  

Entretanto - eu posso afirmar - nem sempre vale a pena, às vezes é muito 
trabalho pra pouco serviço. 

 
 

ATO III: “Quem tiver suas cabritas que prenda, porque meu 
bode está solto!” 

Sobre os serviços (ou matchs) que valem a pena, não sei se começo por 
Frederico, o italiano, ou por João, o português.... Respeitando a ordem cro-
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nológica, vou começar por Frederico. Assim que cheguei a Lisboa resolvi bai-
xar o aplicativo e Frederico foi um dos primeiros matchs....  Ele estava no país 
à serviço de uma fábrica automotiva, a trabalho. No dia em que nos conhece-
mos ele me convidou para ir à praia, o que para uma nordestina é, de per si,  
um convite irrecusável:  

Ver o mar,  
Pisar na areia,  
Estar do lado oposto do Atlântico....   
Lembro até hoje a foto que ele mandou do mar pelo whatsapp .... Nesse 

dia passeamos, comemos num dos restaurantes na areia da praia. Naquela al-
tura, eu tomava o café e não sentia o gosto, o que em tempos de coronavírus 
sugeria que estava infectada.... Mas eu não queria acreditar... Tinha acabado 
de chegar de uma viagem longa e preferia pensar que estava gripada por conta 
do cansaço.... Assim mesmo, mantivemos a distância recomendada e disse-lhe 
tudo o que se passava comigo.  

Era um sábado.  
Na segunda-feira ele ligou relatando que estava a sentir todos os sintomas 

do coronavírus, que tinha medo de ir ao hospital e me pediu para acompa-
nhá-lo por não saber falar português. Pedi que esperasse até o dia seguinte, 
quando me vi acompanhando um “desconhecido” até o hospital da Luz en-
quanto pensava: “Que beleza de Tinder!!!”.  

Ele testou positivo e os dias seguintes foram de acompanhamento, por 
mensagens de whatsapp, de um infectado em confinamento. Ele teve 
(TODOS) os piores sintomas. Eu, igualmente desesperada, me concentrava 
em acalmar a criatura como podia. Dois dias depois descobri que eu também 
estava infectada.  

Frederico sobreviveu, e após os dias regulamentares de confinamento vol-
tou para Milão. Eu, confinada, segui meu percurso no aplicativo até encontrar 
João, um ser tão doido por sexo que sugeriu nos encontrarmos mesmo sabendo 
que eu estava infectada and confinada. Já livre, marcamos um date. Ele apare-
ceu. O primeiro português desta história. Meu Pedro Álvares Cabral.  

Eu havia pedido que trouxesse um vinho e assim ele fez. Eu o recebi no 
hall de entrada do prédio. Por entre conversas, taças de vinhos e queijos, ele 
me indicou uns quantos músicos portugueses que ia adicionando à playlist do 
Spotify.  

Ele sugeriu que fossemos pro meu quarto. 
Eu não quis.  
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Ele insistiu. 
Eu cedi.  
Ao chegarmos no quarto ele tirou a minha roupa e, em poucos minutos, 

estávamos transando. Nos surpreendemos em muitos aspectos. Dias depois 
ele confessou ter gostado muito. Transamos outras vezes. Posso dizer que com 
João descobri o conceito e a sensação da puta não remunerada. Até hoje me 
pergunto porque não descobri, junto com ele, o conceito de gigolô grátis.  

Pois…  
 
 

ATO IV: “Porque a vida do crente… Não é Fácil!” 
João foi o primeiro homem que me fez perceber, claramente, o tal “ca-

rimbo de puta” que as brasileiras recebem ao entrar em Portugal. Nem demora 
muito, é logo no aeroporto, ali mesmo no balcão do SEF. E é “engraçado” isso, 
porque nunca vi uma mulher portuguesa ser considerada “puta”, simplesmente 
por ser portuguesa. Chamamos os portugueses de colonizadores, explorado-
res. Sim, é verdade. Mas, como eu disse, nunca vi pessoas do Brasil chamarem 
uma mulher portuguesa de puta simplesmente por ser portuguesa. Mas aí, as 
contradições, 1º porque pra mim, sinceramente, puta nem é xingamento. As 
putas são muito honestas. 2º porque em 2021, no dia do Trabalho, (o primeiro 
de maio, data comemorada pelos comunistas e socialistas), um jornal portu-
guês publicou a seguinte notícia: “Mulheres brasileiras são o grupo que mais 
empreende em Portugal”.  

Veja bem: não são o grupo que mais empreende entre os imigrantes, mas 
EM PORTUGAL, o que inclui as mulheres e homens portugueses, e os ho-
mens e mulheres de todas as outras nacionalidades. É algo muito importante: 
as mulheres brasileiras são as líderes no empreendedorismo em Portugal, su-
perando todos os outros grupos, nacionais e internacionais.  

As mulheres brasileiras que vêm para Portugal são sobreviventes. Elas so-
breviveram ao machismo estrutural do Brasil. Sobreviveram ao feminicídio. 
Muitas sobreviveram ao desemprego, à fome, à desigualdade, e agora sobrevi-
vem à xenofobia, à misoginia e ao racismo. Eu sei que ser mulher não é fácil, 
em nenhum lugar do mundo, e penso que essa dificuldade comum deveria 
promover sororidade, mas as brasileiras, em Portugal, precisam lidar com 
todos estes problemas e AINDA serem chamadas de putas, como uma tenta-
tiva de ofender pessoas que já venceram uma guerra, e que continuam ven-
cendo.  
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Reza a lenda que a fama atribuída às brasileiras se deve ao episódio das 
Mães de Bragança. Uma história de mais de uma década, quando brasileiras 
(e portuguesas) foram trabalhar como profissionais do sexo nesta cidade. Os 
homens, por assim dizer, se tornaram assíduos clientes. As prostitutas de Bra-
gança movimentaram a economia local. supermercados, roupa, setor estético, 
cosméticos, saúde, gastronomia. Tudo. Nova vida e fluxo financeiro para o 
lugar. O que é que as mulheres portuguesas fizeram? Um abaixo assinado, pe-
dindo a proibição da entrada de brasileiras na cidade e o fechamento dos es-
tabelecimentos. É, amor… Mulher batendo em mulher. Enquanto isso, todos 
os homens foram poupados, porque, afinal, coitadinhos, eles foram enfeitiça-
dos por aquelas bocetas devoradoras. Ameaçados com uma arma na cabeça 
do pau. Né? Quem duvida que eles continuem lá, procurando garotas de pro-
grama, traindo as esposas? Será que agora aderiram aos aplicativos para en-
contrar mulheres? E, neste caso, assim como João, não precisam mais nem 
gastar dinheiro. 

 
 

ATO V: “Mas vale ter pedra no caminho. Do que ter pedra no? 
‘RIM!’ ” 

O match com o Marcos (segundo português desta história), um ser que, 
para além de não pagar, sugeriu que eu pagasse… Oh my god! Marcos era de 
Bragança, feio, bichinho (e agora, pensando sobre minha própria narrativa, me 
vejo reproduzindo estereótipos…), que resolvi dar uma chance porque era tau-
rino e tinha uma foto com um gato no Tinder. Nosso primeiro encontro, por 
sugestão dele, foi no Palácio de Cristal, no Porto. O combinado era irmos ao 
lançamento de um livro do Valter Hugo Mãe e, à noite, jantarmos num restau-
rante ali perto. No intervalo entre as duas programações, no hall do palácio, 
eu sugeri que tomássemos uma cerveja. Ele respondeu que não tinha dinheiro. 
Até hoje não sei qual a sensação mais estranha: se a de me sentir a “puta não re-
munerada” ou a de mãe do boy, pagando-lhe a cerveja no primeiro encontro.  

Considero ser esta uma dúvida legítima porque, vejamos, se pensarmos 
em Manoel de Barros e no seu Retrato do artista quando coisa (1998) podemos 
tranquilamente dizer que “A maior riqueza do homem é sua incompletude”.  
Então, como dizem aqui em Portugal, “quesáfôda” o dinheiro da cerveja ou 
da trepada. No entanto, o próprio Manoel segue o pensamento dizendo: 
“Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou — eu não 
aceito”. E é aí que a porca torce o rabo, porque no momento da ação, do con-
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vite para a cerveja, do encontro e da resposta, o que é que nós pensamos? Pen-
samos em ser evoluídas, emancipadas e de “na boa”, pagar a cerveja, sem juízos 
de valor ou sobre o papel do homem nos relacionamentos? Nããããããoooo. O 
que pensamos (ou o que pelo menos eu pensei) é: 

“Pera lá, o dinheiro da cerveja o cara tem que ter!” Sim, mas e o da tre-
pada? É pro cara deixar na mesinha de cabeceira antes de sair também?  

E somente os grilos respondem “cri, cri, cri”... Mas como diz uma mensa-
gem que recebi outro dia numa rede social, daquelas tipo corrente creditada 
a Unamuno: “Eu sou eu e as minhas contradições”.  

E aqui, uma gaveta …  Sim, mais uma…  
Essa tem a ver com esse hiato do pensamento sobre a legitimidade da 

conta da cerveja e da trepada. É assim: para o pensador contemporâneo Achi-
lie Mbembe, a humanidade acaba de entrar na sua última era - demolidora e 
brutal, produtivista e obscura - uma era que lhe dá nome, uma era em que 
qualquer ordenamento humano se rege pela computação e pelo algoritmo. 
Em seu texto, Mbembe reflete acerca do neoliberalismo como um colonia-
lismo à escala global.  

Mas, e o amor em tempos de algoritmos? Algoritmos reconhecem cor-
pos? Quais corpos e rostos interessam? Quais pensamentos, emoções, afeti-
vidades? Para onde tudo isto está a ser direcionado?  

Certas partes do corpo participavam dos encontros e encantamentos: os 
olhos, o coração, a mente... O sujeito possuía um corpo e ao mesmo tempo 
pertencia a esse corpo. Atualmente, nos tempos dos aplicativos, alguns rostos 
são avatares, outros são manipulados por filtros. Visualizamos corpos sintéti-
cos e uma “eterna juventude’’. Mas, paradoxalmente, existem maneiras outras 
de usar os aplicativos e, nestes casos, podemos falar da eterna busca pelo “par”, 
“alma gêmea” que se renova em esperanças a cada novo “match”: quem sabe 
se, de tanto tentar, uma hora eu não dou sorte? 

 
 

ATO VI: “Tá tranquilo, Tá favorável…” 
Maria Manuel Baptista, em conferência de encerramento do 2º Con-

gresso Científico da Rede Internacional Estudos Culturais (RIEC), intitulada 
“Ócio, desejo e esquizoanálise: uma leitura a partir dos Estudos Culturais”, 
realizada no dia 09 de julho de 2022, fala de sua concepção política do ócio, 
ou do ócio enquanto possibilidade de resistência (Baptista, 2016).  
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Segundo a professora: O desejo flui entre vidas e cada coisa que vive con-
voca outra coisa que vive, produzindo agenciamentos. É no acoplamento das 
máquinas desejantes que o desejo se liberta e permite fluxos que podem, em 
certas circunstâncias, criar micro narrativas delirantes (esquizóides, à procura 
do que não há, “mas que é possível que haja”) que estimulam o desejo do que 
não há e que permitem as micro resistências através das linhas de fuga. 

E é aqui que Deleuze encontra o Tinder, porque para o autor o desejo 
não deve ser entendido como algo que falta ao indivíduo (como em Freud), 
mas como algo que o indivíduo busca acrescentar ao que já existe, o desejo 
como capacidade produtiva do novo, como vontade de fazer, vontade de po-
tência, vontade de vida, necessidade de criar (tal qual Spinoza). Estamos doen-
tes da cultura capitalista, é o que nos diz O anti-édipo: esquizofrenia e 
capitalismo. E o delírio é um sintoma. (Deleuze, 1973).  

Deste modo, Deleuze defende que a tese de que a esquizofrenia é o uni-
verso das máquinas desejantes produtoras e reprodutoras e assim, tal como 
uma máquina, organizamo-nos, articulamo-nos e funcionamos a partir do de-
sejo. O campo social e cultural conhece o poder revolucionário do desejo e 
aquilo que ele pode provocar. Por isso apresenta discursos e práticas que cap-
turam e condicionam os nossos desejos, de modo que ele sirva ao capitalismo. 
Afinal, é disso que se alimenta o capitalismo: da captura e do controle dos 
nossos desejos. 

É o capitalismo que produz, reproduz, fomenta e alimenta um mundo 
em que os solteiros “não cabem”, não são bem vistos nem bem-vindos na so-
ciedade. Seres quase patológicos, são vistos como perdedores. E, lógico, mu-
lheres e homens são afetados diferentemente por esta narrativa. Assim sendo, 
é evidente que queremos todos sair do mundo da “solteiricite”, usando, para 
isso, injeções de Tinder. O Tinder é visto, assim, como a possibilidade, como 
uma promessa ou um delírio de pertencimento à narrativa capitalista, à con-
quista da felicidade sis-hetero-patriarcal e normativa alcançada através do 
amor romântico e do encontro do “par perfeito”. O que temos nos aplicativos 
é uma multidão de delirantes, de máquinas desejantes.  

É possível que as pessoas que compõem esta multidão, não fosse a narra-
tiva capitalista presente/reforçada nos desenhos e filmes hollywoodianos e da 
Disney do “e foram felizes para sempre”, descobrissem que a própria felicidade 
pode ser entendida como uma narrativa. E, a partir daí, darem-se conta de que 
vivem bem sozinhas, de que sabem desfrutar da vida sem estar necessariamente 
dentro do teatro do casamento (ou que, pelo menos, estão a aprender).  
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Neste sentido, penso que urge a necessidade de substituir o Tinder por 
uma aplicação em que solteiros felizes possam dizer uns aos outros: “Olá!! Eu 
também sou um solteiro por opção, vamos em frente! Você está no caminho 
certo!! Respeite-se!” e não atuar como atua, no sentido de querer tirar a pessoa 
da “solterice” e, com isso, tirar-lhe do lugar que é o de sua escolha e preferência. 
Talvez por isso as pessoas tenham essa relação de amor e ódio com os aplica-
tivos de relacionamento e com quem lá encontram.  

O que seria do capitalismo sem a captura do desejo, afinal? 
Ainda de acordo com Deleuze citado por Baptista e Barbosa Jr (2022), 

“É no jogo entre a repetição e a diferença que se produz o campo da vida em 
seus mais diversos fluxos”, sendo que a repetição em intensidade guarda a pos-
sibilidade da diferença, uma linha de fuga que tem a possibilidade de gerar 
uma microrrevolução.   

De minha parte, posso afirmar que no que se refere à repetição em inten-
sidade, deu pra mim, já está ok. Só falta agora a microrrevolução acontecer!  
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«Sexualidades e Lazer» é um tema amplo e polié-
drico que propõe uma articulação ainda pouco ver-
sada — entre o tópico das sexualidades e o tópico 
do lazer — no âmbito dos Estudos Culturais. 
Trata-se de um tema que coloca problemas episte-
mológicos e metodológicos sobre os quais é impor-
tante refletir e que convoca um esforço para pensar 
as dinâmicas da cultura na sociedade contemporâ-
nea. Os trabalhos reunidos neste volume tematizam 
a referida articulação, em perspetivas diversas e atra-
vés de vias de acesso diferenciadas. E representam 
um contributo para o aprofundamento da reflexão 
e da investigação sobre a temática proposta.


