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editorial
para Ceiça

No retorno das férias, na entrada do prédio que todos
chamamos Azulão, no campus da UFRN, fomos informados pelo
porteiro, seu João, da morte de Ceiça. Maria da Conceição Freire da
Silva, Ceiça, como a chamávamos, morrera dias antes, vítima de
choque elétrico em sua própria casa. Para quem não a conheceu,
Ceiça trabalhava como auxiliar de serviços gerais e, durante algum
tempo, ocupou-se do “cafezinho” do CCHLA. Nos últimos anos, dava
apoio às atividades de venda no espaço-livraria Humanitas. Franzina,
desengonçada, com seu inconfundível jeito de andar com o rosto
virado para o alto, compunha, com Martinha, seu Germano, Borges e
seu João, o grupo daqueles que trabalham nas margens, nas
extremidades, invisibilizados pelos códigos sociais (de nossas
arrogâncias e elitismos) que separam e hierarquizam.
Ceiça era uma entusiasta da Bagoas. Nas ocasiões em que
tínhamos exemplares à venda no espaço Humanitas, ela anunciava
entusiasmada: “a revista não para de vender”. Outras vezes, lembrava
a necessidade de reposição do estoque: “professor, está faltando
revista... não pode deixar faltar”. Dizia essas palavras como que numa
torcida pela Bagoas. Ríamos com seu jeito e palavras e sentíamo-nos
apoiados pela pessoa talvez mais simples em status dentro do Centro
de Ciências Humanas. Aquela mulher simples, em sua humildade,
transmitia animação, apoio, alegria. Sua humildade não era
ingenuidade: Ceiça sabia o produto que vendia. Ela sabia, pelo título
“estudos gays”, pelo que se diz em torno da palavra “gay” – a qual,
para nenhuma dúvida, está na capa, provocando apoio ou ladrados
homofóbicos –, que a revista que ajudava a vender e difundir continha
outras tantas palavras em reflexões que, mesmo sem compreendê-las
(inteiramente?), certamente sabia que concernia a questões em torno
das quais se faz ainda profundo silêncio ou se cerca de murmuração
maledicente.
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Mesmo quando o ambiente é a universidade, a murmuração é
igual, pois nele, como lá fora, atuam os muitos agentes da homofobia.
Alguns destes disfarçados de estudantes, funcionários, professores,
alguns até disfarçados de “professores-doutores”, que, de maneiras
veladas ou explícitas, perguntam do porquê do financiamento de uma
revista de “estudos gays” na universidade e perguntam também do
porquê do destaque para “gays”. Essas são perguntas cujos propósitos
são conhecidos: quando o assunto são as homossexualidades,
sexualidades transgressoras, figuras de gênero dissidentes da norma, a
vontade homofóbica é a imposição do silêncio: invisibilidade,
indiferenciação, promoção da ideologia da vergonha e da política do
armário (como já denunciaram autores como Didier Eribon, Judith
Butler, Eve Sedgwick, Adrienne Rich, entre outros). Na crítica ao que
de práticas preconceituosas se pode ainda encontrar na universidade,
não falta realismo. Bem sabemos que o espaço universitário é extensão
do espaço social e de tudo que este contém. Todavia, considerando as
funções para as quais a universidade deve existir, não é menos realista
cobrar que nela o preconceito não tenha lugar.
Por essa razão, no ambiente em que doutos são praticantes da
política do preconceito e do desdém para com homossexuais, a atitude
de Ceiça representou sempre um estímulo. Mulher que integrava as
camadas empobrecidas da sociedade brasileira, que foi submetida à
exclusão e à marginalização pela sua condição de classe e gênero, ela,
na sua ética, numa solidariedade sem alarde, incentivava um
investimento intelectual destinado à reflexão teórica sobre as variações
do desejo, da sexualidade, das construções de gênero, com ênfase para
as homossexualidades, que é igualmente investimento crítico e de
denúncia de representações arbitrárias e infundadas, ainda dominantes
nas nossas sociedades, que sustentam práticas de preconceito e
discriminação contra gays, lésbicas, travestis e transexuais. Alguns
destes que, também por condição de classe, engrossam a banda dos
que experimentam em dobro formas de exclusão e marginalização:
realidade de gays e lésbicas pobres, realidade da maior parte de nossas
travestis. Ou realidade de negros e mulheres das camadas sociais
empobrecidas. A lembrança daquela mulher simples ajudará a não
esquecermos os significados em comum das lutas, mas igualmente a
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realidade das vidas, de indivíduos oprimidos por representações
depreciativas, discriminatórias, sejam estas a homofobia, o racismo, a
opressão de gênero ou o preconceito de classe.
Quando o assunto é o preconceito e a opressão de indivíduos,
em razão de sexualidade, construções de gênero, etnia, cor da pele,
origem social, não se pode mais admitir, sob qualquer pretexto, a
omissão da educação escolar pública, no que se incluem as
universidades. Quando pesquisa recente demonstra que os livros
didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação às escolas públicas
ignoram a homossexualidade,1 não temos dúvida do papel que
cumprem publicações como a Bagoas.
O silêncio em torno da homossexualidade não é obra do
acaso, mas algo produzido na história e com propósitos deliberados.
Ocultando-se sua existência, produz-se a ilusória ideia da
heterossexualidade como única e natural, fonte da opressão de gays,
lésbicas, travestis e transexuais, que veem seus desejos patologizados,
transformados em anomalias, erros. Concepção ideológica que
estudos como os que temos publicado tentam desconstruir e
desmascarar, e que pesquisadores de diversas partes conseguem
demonstrar ser uma parte da história de construção da dominação
social, em suas diversas formas, nas nossas sociedades. Um bom
exemplo recente desses estudos é o livro do historiador Louis-Georges
Tin, L'invention de la culture hétérosexuelle, que apresenta os
exemplos das disputas e lutas para a instituição da cultura da
heterossexualidade ao longo dos séculos na história da Europa. Como
ali está, trata-se de retirar a heterossexualidade da ordem da natureza
e inscrevê-la na ordem da cultura e da história.
A publicação de nosso terceiro número reúne textos de
pesquisas e reflexões sobre aspectos da realidade brasileira, mas
igualmente da realidade mundial. Em conjunto, constituem leituras de
experiências vividas, ontem ou hoje, de ações de resistência e lutas, de
novas perspectivas da lei, de novos modos de conceber a sexualidade
de homens e mulheres, de representações no cinema ou na literatura,
1
A pesquisa foi realizada pela ONG Anis, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), nos
últimos dois anos, com 61 dos 98 livros didáticos de maior distribuição no ensino fundamental e
médio. (ABGLT, 2009)
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que exprimem vivências do sexual e imagens do masculino e do
feminino, em suas relações com a história e as transformações sociais.
Nossos autores trazem a reflexão sobre uma verdade,
apresentando-a cada um à sua maneira: para além da ideologia da
naturalização da sexualidade, sua patologização no discurso médicocientífico, sua sacralização no discurso religioso ou ainda sua
criminalização, existem corpos, pessoas que desejam, imaginam,
fantasiam e que não se deixam governar por construções arbitrárias,
culturais, sócio-históricas que procuram inscrever a todos em lógicas
redutoras do prazer e do desejo.
Estamos felizes em oferecer aos leitores e leitoras mais um
número da Bagoas. Boa leitura!

Alípio de Sousa Filho
Editor

12

Artigos

Lesboerotismo y la masculinidad de las
mujeres en la España franquista1
Lesboerotism and female masculinities
in the Francoist Spain

Raquel Platero Méndez
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
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Resumen
Las mujeres que aman a otras mujeres y la masculinidad de las mujeres en el período
franquista son dos temas desconocidos y que muestran la construcción binaria de sexo,
género y orientación sexual de un estado dictatorial. En una España paupérrima y
cerrada sobre sí misma, el estado necesitó del trabajo de las mujeres y su papel como
madres y esposas para perpetuarse a sí misma. En este esquema social, político y
económico no había sitio para la disidencia sexual y de género que suponían las
lesbianas y las mujeres masculinas. A pesar de ser una sociedad que afirmaba su
inexistencia, tenemos constancia de algunas de sus vivencias, así como de la alarma
que suponían. Este artículo trata de contribuir a recuperar su memoria con el único
expediente disponible en el que una mujer es represaliada con la Ley de Vagos y
Maleantes (1954).
Palabras-claves: Mujeres masculinas. Franquismo. Lesbianismo.

Abstract
The women who love other women and the masculinity of the women in Spain under
Franco years are two unknown themes that show the binary construction of sex, gender
and sexual orientation in a dictatorial State. In a very poor Spain closed in itself, the State
required the work of the women and their relevance as mothers and wives to be
perpetuated by themselves. In this social, political and economical scheme, there's no
space for the sexual and the gender dissidence which the lesbian and masculine women
were supposed to perform. In spite of being a society that affirmed their nonexistence,
we have certainty of some of their experiences, as well as the scandal they have
represented. This article tries to contribute to recover their memories with the only
expedient avaliable in which a woman is restrained by the Law against Delinquency and
Criminals.
Keywords: Female masculinity. Francoism. Lesbianism.

1
Una versión previa de este articulo será publicada en: Platero, R. (2009). Apuntes sobre la represión organizada del
lesboerotismo y la masculinidad de las mujeres en el período franquista". En VVAA. (2009) Homosexuales y
Transexuales: Los otros represaliados del franquismo, desde la memoria histórica. Barcelona: Bellaterra. (en prensa).
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Introducción
Este artículo surge en un momento social y político de un estado
español que se enfrenta a la recuperación de la memoria histórica, una tarea
difícil y llena de resistencias y contradicciones. El gobierno socialista ha
aprobado recientemente una Ley de la Memoria Histórica2 de 2007 que no
satisface a todo el mundo; para los sectores más conservadores está
contribuyendo a abrir viejas heridas, mientras que para otros más progresistas
no es suficiente y llega tarde. Esta semana los diarios3 mostraban la controversia
causada por la acción del gobierno socialista al promover una serie de decretos
ley para desarrollar la mal llamada Ley de Memoria Histórica, al mismo tiempo
que el juez Garzón ha reclamado datos de muertos y desaparecidos durante la
Guerra Civil y el franquismo, en sus pesquisas sobre las denuncias presentadas
por algunas asociaciones de familiares. Vivimos en un estado en el que no
conocemos la historia de la guerra de nuestras propias familias y en el que el
silencio se ha apoderado de nuestro recuerdo. Éste, el entorno en el que surge
este artículo, que quiere contribuir modestamente a conocer las
representaciones y construcciones de la sexualidad no normativa de las mujeres
y de su masculinidad.
La tarea a la que me enfrento es la de mostrar una primera
aproximación a la situación de las lesbianas y la masculinidad de las mujeres
durante la dictadura franquista. Insisto en que es un trabajo inicial pero también
pionero porque éste está un ámbito del que sabemos poco, que está lleno de
silencio y sobre generalizaciones y en el que estamos en pleno proceso
investigador. Elijo estudiar las mujeres que tienen relaciones afectivas y sexuales
con otras mujeres y la masculinidad de las mujeres, siendo consciente de que no
son lo mismo, aunque a menudo se produce una asociación entre ambas. De la
misma forma, mi interés se centra en un período histórico reciente pero aún
poco accesible en el que la idea misma de la sexualidad de las mujeres es algo
tabú, clarísimamente delimitado por el estado, la iglesia católica y la psiquiatría.
Este artículo comienza con un pequeño recorrido por la construcción
del sexo y género para pasar a mostrar algunos mecanismos de represión y unos
apuntes sobre la alarma causada por el lesbianismo. Seguidamente, comentaré
2
La llamada 'Ley de la Memoria histórica' se refiere a la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura. Fue aprobada el 31 de octubre de 2007.
3
VVAA (2007). Rescatar la memoria. Los nuevos decretos y la iniciativa de Garzón son procesos independientes;
sus objetivos, también. El País, Editorial. 06/10/2008. Una de las cuestiones más controvertidas de estos decretos
se refiere a las indenminzaciones y la consideración de genocio por las muertes en este período, entre otras.
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brevemente la relevancia del lenguaje como representación de la realidad y las
características de las lesbianas a los ojos de autores de la época. Finalmente,
cierra el texto una rápida mirada sobre el caso de María Helena sobre la que
recayó el peso de la Ley de Vagos y Maleantes.
Como decía anteriormente, el punto de partida del estudio de la
situación de las lesbianas durante el franquismo tenemos que situarlo
necesariamente en la conceptualización misma de la sexualidad y del género,
tal y como se definieron desde el nacional catolicismo impuesto por la
dictadura. Estamos mirando a una sociedad asentada en una división sexual
férrea, por la cual mujeres y hombres se erigían como seres diametralmente
opuestos, ya no sólo por su distinta fisonomía y un diferente designio divino,
sino también por el papel que desempeñaban en el régimen franquista.
Estamos observando un régimen que enaltecía una masculinidad vinculada al
compañerismo, fuerza y juventud, así como los varones como cabezas de
familia y proveedores, mientras que las mujeres eran entrenadas como madres
y esposas cuya virtud residía en la sumisión y servicio. Sin embargo, tanto las
mujeres como los varones compartían una situación de represión y sumisión,
que de alguna forma los estaba feminizando, frente a un Estado que se erige
como masculino y autoritario – usando los términos de Gema Pérez Sánchez
(2004, p. 34).
Las mujeres eran entrenadas por el régimen a través de instituciones
como la Sección Femenina, para ser el complemento y sustento del varón, las
sostenedoras del hogar quienes guardan y hacen posible el reposo del guerrero
y su prole. A través del control social y las normas imperantes, se aseguraba la
sumisión de la ciudadanía. La sumisión de las mujeres en particular era vital
para el mantenimiento económico y político del régimen, que contó con la
ayuda precisa de la Iglesia y la Psiquiatría, entre otras instituciones. La
sexualidad de las mujeres se comprendía como receptora de los deseos y
necesidades de los varones, que sólo tenía sentido dentro la reproducción y la
organización familiar, tal y como muestran los libros de texto de la época:
En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas
con tu marido, es importante recordar tus obligaciones
matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea
así no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido
sugiera la unión, entonces accede humildemente, teniendo
siempre en cuenta que su satisfacción es siempre más
importante que la de una mujer. Cuando alcance el
momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es
suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido
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experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales
inusuales, sé obediente y no te quejes (SECCIÓN
FEMENINA, 1958).

De hecho, el Estado se empeñó en la tarea de rescatar a las mujeres del
taller y la fabrica propias de la II República, para devolverla con éxito al hogar
franquista (PINEDA, 2008, p. 31), el locus tildado de natural y divino. Las
mujeres no podían ser otra cosa que madres y esposas, por tanto
heterosexuales, en una organización social y política que requería de su trabajo
para enfrentarse con éxito a la tarea de perpetuar un régimen fascista. Las
mujeres que no querían seguir el camino de un matrimonio y la maternidad sólo
tenían como salida el convento, la locura o la soltería como servicio a los demás.
Para la iglesia católica apostólica y romana al servicio de la dictadura
franquista, las mujeres eran por naturaleza seres subordinado a los varones. No
sólo era una cuestión biológica, sino que se manifiesta como designo divino a
través de “la ley natural”, por lo que no era tarea humana desafiar este orden.
Esta conceptualización de las mujeres podemos ver en esta cita:
A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando
Dios hizo el primer hombre, pensó: “No es bueno que el
hombre esté solo”. Y formó la mujer, para su ayuda y
compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea de
Dios fue el 'hombre'. Pensó en la mujer después, como un
complemento necesario, esto es, como algo útil (SECCIÓN
FEMENINA. Formación Político-Social, 1º Bachillerato, 1963).

Para la Psiquiatría de la época, las mujeres eran inherentemente
patológicas – no sólo aquellas portadoras del 'gen rojo'- y de una naturaleza
inferior. Su conceptualización de las mujeres como cercanas a una naturaleza
infantil y próxima a la patología, hace necesaria la regulación de sus instintos,
su comportamiento y su participación en una sociedad que se tenía por
civilizada como la propia del nacional catolicismo. Requieren de unos frenos
que habían de proveer tanto los varones como el Estado, para poder manejarse
con un ser que será siempre menor de edad e inmaduro, tal y como podemos
observar en este texto:
“Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y
bondadosa debense a los frenos que obran sobre ella; pero
como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de
contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los
frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las
inhibiciones fregatrices de las impulsiones instintivas,
entonces despiertasé en el sexo femenino el instinto de
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crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas,
precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y
lógicas… suele observarse que las mujeres lanzadas a la
política no lo hacen arrastradas por sus ideas, sino pos sus
sentimientos, que alcanzan proporciones inmoderadas o
incluso patológicas debido a la irritabilidad propia de la
personalidad femenina” (VALLEJO y MARTÍNEZ, 1939,
p.398-399; Cf. en BANDRES y LLAVONA, 1996, p. 8).

La postura de la psiquiatría la representan dos conocidos psiquiatras,
Antonio Vallejo-Nájera y Juan José López Ibor. Si bien ambos estaban
interesados en encontrar el 'gen rojo', y eran participes de la patologización de la
disidencia con estudios sobre los represaliados, su perspectiva sobre las mujeres
-rojas o no- muestra elocuentemente la organización de la división sexual inserta
en el nacional catolicismo. Estudiaron tanto el origen del marxismo, como la
homosexualidad y la intersexualidad; también experimentaron y escribieron
sobre los usos de la lobotomía, las terapias de modificación de conducta asistida
por electroshock y la castración terapéutica con fines eugenésicos (PRECIADO,
2008, p. 29). Fueron los expertos que legitimaron, por ejemplo, la separación
de madres presas e hijos lactantes, provocando un exterminio sistemático de
estos bebés, potencialmente rojos; las frecuentes desapariciones de bebés en el
momento del parto, etc. El estudio de los testimonios de las lesbianas que han
vivido las terapias aversivas y medidas represoras es una tarea aún pendiente de
la investigación; sin embargo tenemos recreaciones que podemos observar en la
magnífica película de Juan Carlos Claver “Electroshock” (2006) en los que se
señala la patologización y control social así como la novela Su cuerpo era su
gozo de Beatriz Gimeno (2005) sobre las medidas psiquiátricas y la amenaza de
cárcel para una pareja lésbica.
Volviendo al papel que jugaron la iglesia y la medicina, nos damos
cuenta de que tuvieron relaciones conflictivas, al pugnar por el poder de decidir
sobre el comportamiento y su influencia sobre el Estado franquista. La iglesia
criticó la perspectiva naturalista del momento y señalaba “el placer egoísta y
sensual y no reproductivo, como los onanistas, los libertinos y las personas
casadas pero licenciosas, que utilizaban medios para impedir que el acto sexual
fuese seguido de la fecundación” (UGARTE PÉREZ, 2008, p. 60). La psiquiatría
de la época se ocupaba de la eugenesia4, de la búsqueda de las características
raciales de su población con el objeto de mejorarlas. Se enfrentaban a erradicar
la degeneración, ya que la industrialización y la explosión demográfica de las
ciudades había favorecido el anonimato propio, la promiscuidad, los
4
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Ver: Vallejo Nágera (1934). Higiene de la raza. La asexualización de los psicópatas. Madrid, Medicina.

espectáculos licenciosos y la escasa moralidad de los pobres (UGARTE PÉREZ,
2008, p. 55). De aquí el interés por estudiar la homosexualidad, la inversión
sexual, el fetichismo, etc. en tanto que por una parte eran un problema para la
natalidad y por otra parte, suponían una degeneración de la raza. Sin embargo, a
diferencia de otros estados fascistas como Alemania, en España la eugenesia
trataba de seleccionar los sujetos idóneos y limitar/favorecer su reproducción
más que eliminar necesariamente a los sujetos peligrosos o tarados. Autoras
como Gema Pérez Sánchez apuntan a la hipótesis de la necesidad de contar con
los sujetos en una España en reconstrucción, aunque tarados, en la medida que
estaban sujetos a través del control social y político ejercido por las distintas
instituciones del régimen que hacen de su homosexualidad un pecado y una
enfermedad a ser reprimida y controlada.
Así la iglesia y el Estado franquista compartían un interés por la
natalidad, que fomentaban con propaganda medidas ejemplares a familias
supernumerosas – pero sin apoyos económicos directos. Estos intereses
natalistas buscaban aumentar por una parte la cantidad de católicos, y por otra,
de españoles que reconstruyeran un país devastado que necesitaba de adeptos
para mantener y continuar el régimen. La medicina por su parte, buscaba
mejorar la raza, en una selección de los candidatos que debían estar unidos en
un matrimonio necesariamente heterosexual que produjera nuevos
ciudadanos. En suma, a pesar de sus diferencias y conflictos estas tres
instituciones han ordenado las relaciones entre mujeres y hombres, reforzando
los dualismos sobre el género y la sexualidad, a través del fomento de una
heterosexualidad determinada por la reproducción y regulada por un vínculo
legal y divino.

Una represión especializada
La represión estaba organizada, en términos de Althusser (1971) en
dos ámbitos: represión estatal e ideológica. Por una parte, la represión estatal
se sirvió de todas sus instituciones gubernamentales para generar leyes, una
articulación fruto de sistemas judiciales y penales al servicio del régimen,
organizaciones represoras como el ejército y la policía, etc. (citado en Pérez
Sánchez, 2007, p. 15 y ss.). Este tipo de represión es a menudo física y
violenta; en la dictadura se tradujeron en medidas de prisión, ejecuciones,
destierro, tortura, re-educación, etc. a las que se han sometido tanto a los
'peligrosos sociales' como a todo tipo de disidentes.
La dictadura ha utilizado este tipo de represión fundamentalmente con
los homosexuales masculinos; fue similar a otros 'peligrosos sociales' como
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vagos, gamberros, enfermos mentales, alcohólicos, proxenetas y prostitutas, y
distinto a todos ellos, ya que requería de medidas concretas de internamiento,
represión y re-educación. Se entendía la homosexualidad como una
enfermedad contagiante sobre la que había que actuar específicamente como
medidas de electroshock y terapias aversivas; siguiendo esta lógica se crearon
dos instituciones brutales para albergar a homosexuales activos (Cárcel de
Huelva) y pasivos (Badajoz). Pronto encontraron que estas cárceles eran
insuficientes, por lo que muchos homosexuales estuvieron en cárceles
comunes, a menudo sujetos al trato cruel de otros presos y funcionarios (DE
FLUVIÀ, 1978; OLMEDA, 2004, p. 71-84; ARNALTE, 2003, p. 14-23, citado
en Pérez Sánchez, 2007).
Durante los años siguientes a la victoria y en la posguerra, el régimen
no prestó gran atención a la homosexualidad, delegando en la iglesia católica el
control de los comportamientos inmorales (BASTIDA, 1986, p.185). Sin
embargo, la regulación de la homosexualidad cobra una importancia creciente
a partir de los años 50, - un control que muchos autores han tildado de
paranoide. Hagamos aquí una apunte sobre la regulación de la homosexualidad
en España, que encontramos en el Código Penal5 de herencia napoleónica y
reformado por Primo de Rivera (1928), sancionando la homosexualidad y el
lesbianismo como un delito contra la honestidad y el escándalo público. Más
tarde, el Código Penal es reformado con la II República (1932) y esta referencia
hecha con Primo de Rivera se elimina; sin embargo se promueve una Ley de
Vagos y Maleantes (1933) que llegó a incluir la homosexualidad ya en el
período franquista (1954). Se hacía una consideración explícita de los
homosexuales como un peligro6 para la sociedad; el Estado encargaría de
internar y controlar a los sujetos “peligrosos”, que incluía a homosexuales,
proxenetas y rufianes. A esta ley le sucede la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social7 (LPRS) de 1970, que sufre varias modificaciones de su
5
El código penal de 1928 castiga la homosexualidad en los artículos 613 y 787. Interesantemente, el artículo
613 distingue entre homosexualidad y lesbianismo: Si los abusos deshonestos se producen entre mujeres, será
suficiente la denuncia de cualquiera de ellas si fueron sin publicidad y la denuncia de cualquier persona bastará si
hay publicidad por el escándalo; en cambio si los mismos son cometidos por hombres se procederá de oficio
(SANTAMARÍA LAMBAS, 1999, p. 166).
6
Artículo 6, número 20, de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954: “A los homosexuales, proxenetas y rufianes, a
los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos
mentales o lisiados, se les aplicarán, para que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: a)
Internado en un establecimiento de trabajo o Colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de
seguridad deberán ser internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los
demás. b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. c)
Sumisión a la vigilancia de los delegados”.
7
La LPRS (1970) a diferencia de la Ley de Vagos y maleantes (1954) persigue el ejercicio de “actos
homosexuales”, penalizando la reiteración, frecuencia y habitualidad.
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anteproyecto original. Este texto también considera a los homosexuales como
sujetos peligrosos, donde se sustituye la referencia a “homosexuales” por
“aquellas personas que ejercen actos de homosexualidad”, para las que se
articulan medidas de vigilancia y control (PÉREZ CANOVAS, 1996, p. 20;
ALIAGA y CORTÉS, 1997, p. 29).
Tanto Géma Pérez Sánchez (2004, 2007) como Alberto Mira (2004)
señalan algunas explicaciones para la reacción franquista contra la
homosexualidad, como es el temor y protección frente al homoerotismo propio
del fascismo – tan cultivado espacios segregados, con una promoción de la
belleza y fuerza de los cuerpos jóvenes, una virilidad ligada al belicismo –; las
dificultades de continuidad de un estado dictatorial frente a otros países
occidentales así como la evidencia de los comportamientos homosexuales que
estaban cuestionando las bases mismas del nacional catolicismo.
De hecho se produjeron cambios en la percepción social de rechazo a
la homosexualidad debido a dos hechos fundamentales, el turismo y la
urbanización, que favorecen un menor control social y moral de la ciudadanía
(MONTFERRER, 2003, p. 182). La dictadura percibió esta nueva situación
como una verdadera epidemia homosexual que requería medidas concretas,
con la adopción de una nueva legislación, la ya mencionada Ley de Peligrosidad
y Rehabilitación Social (1970). La alarma8 creada por el homosexualismo es
patente por ejemplo, en el prolífico y repetitivo trabajo del magistrado y juez de
vagos y maleantes de Cataluña y Baleares, Antonio Sabater Tomás que
documenta las Memorias del Fiscal del Tribunal Supremo (1971), la circular
del Fiscal del Tribunal Supremo (1967), las comunicaciones del Congreso de
Medicina Legal celebrado en Barcelona (1961), la Carta Pastoral del arzobispo
de Barcelona de julio 1971 (SABATER TOMÁS, 1972, p. 208). Se mencionan
además los informes de los jueces de Las Palmas, Baleares y Córdoba, que
atribuyen el homosexualismo a un tipo especial de turismo degenerado,
incluso a bandas organizadas que se albergan en bares céntricos de las
ciudades (1972, p. 26/27,150).
La acción represiva sobre 'la peligrosidad social' y sobre la
homosexualidad en concreto estaba basada en la eugenesia, en el control
previo de la potencialidad de la amenaza social que suponían estos sujetos.
Esta era la postura dominante no sólo de la psiquiatría, sino también de los
legisladores de la época.
8
Esta alarma lleva a que la Dirección General de Instituciones Penintenciarias realice un estudio de 200
delincuentes homosexuales españoles, realizado por Fernando Chamorro en Madrid, 1970.
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Volviendo sobre Althusser, este autor nombra un segundo tipo de
represión, de carácter ideológico articulado a través de la cultura, educación,
religión, instituciones familiares, partidos políticos, sistemas de comunicación,
etc. Ese tipo de represión es un tanto más difusa, sin embargo muy frecuente y
documentada en el período franquista (PÉREZ SÁNCHEZ, 2007, p. 15). Los
ejemplos son innumerables, desde la censura previa de todos los medios, la
segregación escolar, la psiquiatría al servicio de la ideológica del régimen, etc.
Las mujeres que tenían deseos y deseo por otras mujeres fueron objeto de este
tipo de represión, vinculada al control social asistido por todas las instituciones
al servicio del régimen, además de algunas excepciones en las que también
fueron objeto de represión estatal con la aplicación de la LRPS.
Las mujeres que deseaban y se enamoraban de otras mujeres vivieron
durante la dictadura en la más absoluta represión de su sexualidad, que las
condenaba a un silencio y clandestinidad absolutas. Estaban a menudo sumidas
en una situación que carecía de inteligibilidad, sin saber si eran las únicas
quienes tenían estas vivencias, carentes de redes, términos y referencias. A
diferencia, los varones eran perseguidos y castigados de forma explícita con
medidas y castigos que estaban contenidos en las leyes vigentes, lo cual les
otorgaba un lugar y una identidad inequívocos para el imaginario colectivo,
aunque ésta fuera una representación y construcción sexual negativas (ver el
estudio todavía inédito desarrollado por Arantxa Campos y su equipo, 2008).
Los únicos espacios de referencia eran aquellos que patologizaban, señalaban y
etiquetaban a las mujeres que rompían las normas como malas, pecadoras,
borrachas o patológicas.
El franquismo se ocupó en construir modelos patrióticos para las
mujeres basados en figuras ejemplares de santas y reinas, opuestas a las
mujeres libres de la república -que gozaron de derechos todavía ejemplares-.
Estos modelos excluían por definición la masculinidad de las mujeres, entendida
como la apropiación de los saberes, lugares o formas propias de los varones.
Gracias al trabajo de Tatiana Sentamans (2007) sabemos del temor a la
masculinización de las mujeres9, que se vino produciendo desde los años veinte
y treinta del que podemos conocer por los reflejos en las revistas de moda; estas
revistas comentaban las influencias extranjeras de aquellas que vestían trajes de
chaqueta y smoking, la irrupción de la moda sportwear que por ejemplo
introdujo los bolsillos y otros complementos entendidos como masculinos. Este
temor está presente de forma muy evidente en la regulación de las mujeres en
9
Quiero agradecer la guía de Tatiana Sentamans de la Universidad Miguel Hernández, que ha hecho una gran
labor de investigación sobre la representación e imágenes lésbicas a principios de siglo XX y que ha tenido la
generosidad de compartir conmigo
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las prácticas deportivas, que por ejemplo lleva a Pilar Primo de Rivera a prohibir
la práctica del atletismo. Este pánico contrasta con una historia de mujeres
pioneras y deportistas que triunfaban en diferentes disciplinas como fue Lilí
Alvarez, conocida en las pistas inglesas de tenis como 'la señorita',
Como decía, son frecuentes las citas en textos de la Sección Femenina
en la que se alude a la práctica deportiva de las mujeres, delimitando el papel
de las mujeres en el seno de la familia, el decoro moral, el uso una vestimenta
adecuada y la adscripción a las normas dominantes. Veamos un ejemplo:
No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar
trajes escandalosos. Podemos lucir nuestra habilidad
deportiva, pero no que estas habilidades sirvan para que
hagamos exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que
tomar el deporte como pretexto para independizarnos de la
familia, ni para ninguna libertad, contraria a las buenas
costumbres (SECCIÓN FEMENINA. 'Economía doméstica'
para Bachillerato, Comercio y Magisterio, 1968).

De hecho, existe una creencia que está presente en muchos de los
legisladores y autores de la época, por la que existen lugares donde es más frecuente
encontrar a las lesbianas, y el deporte es un lugar privilegiado, como veremos.
Una combinación especialmente letal para el sistema social imperante
se encontraba en las “machorras” –término que utilizan Empar Pineda y Matilde
Albarracin (2008) recogiendo el sentir de la época-, aquellas mujeres de
apariencia masculina que además desarrollaban deseos por otras mujeres
(HALBERSTAM, 1998). Recordemos que las mujeres tenían que ser por
definición sumisas, abnegadas y silenciosas, sustento de la institución divina y
franquista de la familia, verdadera columna vertebral de la sociedad franquista.
Mi hipótesis es que a pesar de la invisibilidad y negación generalizada del
deseo y vínculos afectivos y eróticos entre mujeres, existía una alarma concreta a
finales de la dictadura sobre aquellas mujeres que rompían con las normas de
género con apariencia o comportamientos clasificados como masculinos, así
como ante aquellas mujeres que establecían relaciones con otras mujeres.

El estudio de la excepción: ni tan invisibles ni tan buenecitas10
A menudo se afirma que las lesbianas fueron invisibles para el
franquismo, tanto que la legislación específica para reprimir la homosexualidad
10
Quisiera agradecer a Carlos Villagrasa y a José Benito por facilitarme el acceso a textos y motivarme para este
trabajo que aquí se presenta.

n. 03 | 2009 | p. 15-38

Raquel Platero Méndez

25

y el travestismo era ajena a sus vivencias. Por ejemplo, Nicolás Pérez Cánovas
afirmaba que las prácticas lésbicas pasaron desapercibidas, no tanto porque no
existieran o los tribunales no admitieran su existencia, sino por la misma
concepción social de las mujeres, como seres asexuados y cuya sexualidad solo
tiene sentido en función de los hombres (1996:24). Sin embargo, en varias
obras del período franquista se afirmaba que la homosexualidad femenina era
tan frecuente como la masculina, aunque los criminalistas todavía no habían
prestado suficiente atención a su estudio (SABATER TOMÁS, 1962 y 1972, p.
146; VON HENTING, 1975). Antonio Sabater Tomás afirmaba que “no existen
datos suficientes para determinar su incidencia, porque no existen estudios
epidemiológicos básicos” (SABATER TOMÁS, 1972, p. 135), y recoge el
debate sobre si es tan frecuente como la homosexualidad masculina,
atreviéndose a cuantificar la incidencia de la homosexualidad, cifrada en unos
500.000, sujetos de más de 18 años.
No obstante, mi argumento es que existía una creciente conciencia y
motivación para la acción especifica para la represión del lesbianismo, como
podemos observar en las palabras de Sabater en un párrafo idéntico que
reproduce en dos de sus textos: “consideramos, no obstante, que esta pasión
lesbiana debe ser objeto de especial preocupación, tanto porque se viene
notando un notorio aumento de la misma, como porque no pocas veces ha
conducido a comisión de delitos sobre las buenas costumbres, la propiedad y la
vida” (SABATER TOMÁS, 1962, p. 208; 1972, p. 147). Se entendía además
que era un tipo de amor totalmente distinto al homosexual como al
heterosexual. Refleja cierta conciencia y preocupación específica por las
lesbianas, como un tipo de problema de calado y características concretas
frente a los homosexuales y frente a otros tipos de peligrosos sociales. La
alarma que causaban las relaciones entre mujeres es patente en este párrafo de
Sabater que afirma “Las relaciones femeninas residen en lo afectivo; por ello su
erotismo es más violento que el de los varones; sus relaciones son más
duraderas e intensas, lo que da lugar, con cierta frecuencia, a que mujeres
casadas y con prole abandonen su hogar” (SABATER TOMÁS, 1962, p. 209;
1972, p.147). Nos llevan a pensar específicamente la amenaza concreta que
supone el lesbianismo, no sólo para las mujeres implicadas en tanto que no
cumplen con sus propias responsabilidades como mujeres en el seno de una
familia, sino de otras mujeres casadas con responsabilidades familiares.
Además de un control social generalizado, ejercido y favorecido por la
iglesia católica con el rito de la confesión y las prácticas psiquiátricas represoras,
sabemos de al menos dos casos en los que se aplicara la Ley de Peligrosidad y
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Rehabilitación Social (1970) para reprimir el lesbianismo. La primera referencia
la hace Arturo Arnalte en su texto "Redada de violetas", en el que nos señala un
expediente a una mujer, a quien se aplicó la LRPS en el período entre 1971 y
1978, y que según la legislación vigente no será accesible hasta 2028. Y la
segunda fuente ha sido recuperada gracias al trabajo del joven historiador Víctor
Bedoya en una magnifica labor de investigación sobre la joven María Helena,
sobre la cual me detendré más tarde, sobre un expediente de 1968.
Podríamos preguntarnos porqué tan pocas mujeres fueron objeto de
esta represión específica sobre 'los homosexuales femeninos', sirviéndose de la
legislación vigente; la respuesta la podríamos encontrar en el desplazamiento a
otras instituciones represoras tal y como apuntaba, como han sido tanto la
religión e iglesia católicas como la psiquiatría, todas al servicio del nacional
catolicismo. Juntas, estas instituciones han sido cómplices de la domesticación
y sumisión de todas las mujeres, en forma de violencia de Estado, religosa y
médica. Un castigo que se ha ensañado con aquellas mujeres que han roto con
las normas sociales prescritas, para aquellas que lucharon por sus ideales, eran
familiares de republicanos o simplemente eran independientes.

Un apunte sobre el lenguaje lésbico
Me gustaría detenerme un momento sobre el lenguaje como motor de
la construcción de la identidad propia, y en este sentido, señalar la dificultad de
nombrarse de estas mujeres que tenían relaciones con otras mujeres. De los
pocos testimonios a los que tenemos acceso, frecuentemente encontramos que
muchas de las mujeres que tenían relaciones con mujeres no conocían términos
para autodenominarse, que estaban poseídas por el sentimiento de ser las
únicas, que sentían la clandestinidad como su única opción o que incluso era
impuesta por otras lesbianas, lo cual ha hecho que fácilmente aparecieran
sentimientos negativos (ver el estudio de Arantxa Campos et al.).
Sin embargo, también ha habido vivencias positivas y estrategias para
sortear las dificultades que planteaba la dictadura. En el trabajo desarrollado
por Matilde Albarracin (2008) se muestra como un grupo de mujeres catalanas
se las apaña para reconocerse, establecer códigos comunes y lugares de
encuentro. Crearon un lenguaje para reconocerse, se llamaban mutuamente
“libreras” o “ser del asunto”, de la misma manera que en el países anglosajones
se dice “ser de la familia”, con la particularidad de ser un término restringido a
las lesbianas. Siguiendo el hilo de estos términos, llamaban también a las más
jóvenes “tebeos”.
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Eran mujeres que se organizaban para quedar y encontrarse en las
casas de aquellas que eran más pudientes, organizaban fiestas, salían de
acampada, se travestían, etc. Y en las que encontramos términos como
machorra, mujeres femeninas y masculina (femme/butch), lo cual indica el uso
de los mismos para sus propias vivencias. Otro pequeño apunte sobre el uso del
lenguaje lo aporta Fernando Olmeda11, con la expresión “el sindicato de la
harina” para referirse al lesbianismo en el entorno carcelario franquista, que no
sabemos aún si fue un término que se utilizara también en la calle. Finalmente,
en un reciente trabajo de Raquel Osborne (2008) sobre las cárceles y las
lesbianas en el franquismo en el que podemos atisbar la situación diferencial de
presas comunes y políticas, encontramos la expresión “sala de matrimonios”
para referirse a un ala de la cárcel de mujeres de Málaga, en la que se alojaba
segregadamente a aquellas que tenían relaciones con otras mujeres.
Estos son sólo pequeños ejemplos de formas de conciencia minoritaria
pero relevante que ayudan a comprender la realidad de forma colectiva, a veces
para subvertir el orden imperante, otras para sujetarse a él. Demuestran que a
pesar de la represión las vivencias de estas mujeres, algunas tuvieron la fuerza
para generar formas de representación y lenguaje propios, que eran visibles a
los ojos de parte de la sociedad. Claramente, es necesaria más investigación
que arroje luz sobre las formas de relación y resistencia de estas mujeres en el
período franquista.

Por sus andares las conocerás12
Para la mayoría de los estudiosos de la época, como lo fue Sabater, la
lesbiana era un sujeto a ser descubierto, cuya verdad había de ser revelada, y
que existen indicios y signos objetivos que nos asistían en esta tarea. Estos
signos visibles estaban necesariamente ligados a la masculinidad y la ruptura
de los comportamientos ligados a su rol como mujeres en un momento
histórico determinado. Además existen otras experiencias que hacen que las
mujeres “sean llevadas al lesbianismo”, como veremos. Sin embargo, como nos
explica: “[…] la perversión femenina no es congénita ni hereditaria, sino
11
Comentario Fernando Olmeda en el debate de las Jornadas de Memoria Histórica “Las 'otras' víctimas de la
Dictadura”. III: Homosexuales y Transexuales en el franquismo y la transición”, celebradas en el Círculo de Bellas
Artes 9-11 de Mayo 2008.
12
Quiero agradecer a Antoni Ruiz y Victor Bedoya su magnifica labor por la recuperación de la Memoria Histórica y
la dignidad de los llamados homosexuales, lesbianas y travestis, que me han inspirado con su trabajo y activismo
y me han facilitado acceso al expediente de Maria Helena N.G. Es de especial interés el trabajo que están
realizando desde la Asociación de Expresos sociales apoyado por Generalitat de Cataluña, en el que se publicarán
próximamente numerosos datos y expedientes hasta ahora inéditos.
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adquirida y síntoma de una neurosis profundamente arraigada y persistente, a
base de narcisismo e inmadurez sexual. No hay que descartar que en la génesis
de muchos casos suele intervenir de manera definitiva la influencia de los
padres, o influencias sociales y culturales, decepciones, seducción,
alcoholismo, enfermedades venéreas, etc.” (SABATER TOMÁS, 1972, p. 147).
Sabater cita al doctor Pérez Argilés cuando dice “El punto de arranque de la
homosexualidad femenina está en la aspiración que tiene toda mujer de ser
hombre y amar a la madre y procurarle alimento” (SABATER TOMÁS, 1962, p.
210). De esta manera, estarían admitiendo que el lesbianismo sería un
impulso propio de todas las mujeres, lo cual sitúa en un lugar de sospecha a
todas y cada una de las mujeres.
En las obras de la época se señala insistentemente que se conoce a las
lesbianas por su necesaria falta de atención sobre los hombres y el desafecto
sobre las formas de cortesía que sitúan diferencialmente las relaciones de
mujeres y hombres: “Llama también la atención que no frecuentan los comercios
en que los empleados son de sexo masculino; que les resulta molesto dejarse
acompañar a su casa o ser ayudadas a ponerse el abrigo, o recibir cualquier otra
atención parecida del sexo opuesto” (SABATER TOMÁS, 1972, p.147).
De la misma manera, se afirma que existen varias razones que llevan a
las mujeres al lesbianismo, como son la insatisfacción por el contacto con
varones que son insensibles o brutos; este aspecto es algo que es observable en
las prostitutas lesbianas, así como las lesbianas criminales y masculinas. “Ya
sea una desafortunada experiencia en las relaciones con el sexo opuesto, sea
porque la torpeza y el egoísmo del varón no ha acertado a despertar su
sensibilidad, y tal circunstancia, junto con la típica curiosidad femenina de
afecto y protección innata en la mujer cuando la reiterada experiencia del sexo
opuesto sólo le ha proporcionado una larga cadena de desengaños, juega un
importante papel” (SABATER TOMÁS, 1972, p. 148). Existen además
ocasiones propicias para el lesbianismo, como son el abuso de alcohol, la
soledad, tiempos sin hombres como las guerras, migraciones, epidemias o
muertes (VON HENTING, 1975, p. 65).
Además se podía hablar de profesiones y actitudes en el trabajo que
delatan y/o fomentan el lesbianismo por una doble proximidad: espacial y
profesional. Eran las maestras, asistentas sociales, institutrices, amas de
compañía, mujeres médicas y enfermeras, etc. (VON HENTING, 1975, p. 3327), pero también en los deportes como la equitación y la esgrima los espacios
donde encontrarlas (VON HENTING, 1975, p. 41-42). Sabater nos ilustra
diciendo: “Las sáficas actúan en fábricas, talleres, residencias, campamentos y
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centros universitarios. La natación y otros deportes atraen a gran número de
ellas, que operan fácilmente amparadas en este ambiente de culturismo físico”
(SABATER TOMÁS, 1972, p.147).
Sobre las lesbianas en el trabajo y su competencia profesional, existe
acuerdo en que “son jefas excelentes, estrictas, directoras de sección dignas de
confianza, incansables, dominan el sector (VON HENTING, 1975, p. 38). Así
mismo “la experiencia enseña que no pocas de las mujeres que en su profesión
exceden el término medio son homosexuales” (KRAFT EBING, 1906, p. 266,
citado en VON HENTING, 1975).
La influyente obra del alemán Hans Von Henting, de 1960, traducido
al castellano en 1975, con el título de “La Criminalidad de la Mujer Lésbica”, en
Estudios de la Psicología Criminal –recordemos que los psiquiatras de la época
han tenido influencia por el pensamiento y conocimiento producido bajo el
nazismo-. Es una obra específica sobre el lesbianismo cuyas referencias e
influencia podemos encontrar en la reproducción de casos en los textos de los
autores españoles. Afirma que: “el miedo a ser rechazada por la opinión
pública, que acompaña a cada paso a la lesbiana, se convierte para tipos
capacitados en un estímulo para un rendimiento mayor sobre todo para el
teatro, el cine y la revisión. Junto a la ambición y el talento existen otras
tendencias: la necesidad de ponerse físicamente al descubierto y comunicar a
otros intensos afectos simulados, disfrutando con ello, a lo que se añade ciertas
apetencias travestis y el poder de mando de la directora” (VON HENTING,
1975, p. 38-39). Desde la perspectiva actual podemos darnos cuenta de que
en todas estas afirmaciones se obvia el peso de la ruptura con las normas
sociales que hacen estas mujeres y cómo han de interiorizar un modelo de
competencia determinado que les asegure un espacio vivible, al tiempo que
invisibiliza la homofobia y la interiorización de sentimientos negativos ligados a
las normas dominantes.
Fijémonos ahora en la afición por el travestismo y la insistencia de
algunas lesbianas “butch” o masculinas por apropiarse del aspecto y actitudes
propias de los varones, que es notoriamente visible para los legisladores, que la
documentan y señalan en acciones como masculinizar el nombre, utilizar un
tono de voz más profunda, utilizar zapatos de hombre, etc. Por ejemplo Sabater
afirma: “Su conducta pública y su forma de vestir es más disimulada. Sin
embargo, a veces contribuyen a su descubrimiento el uso del calzado y vestido,
de corte varonil, modos viriles de desenvolverse; peinados, ausencia de
maquillaje; la forma descortés con que muchas mujeres empleadas o que
ocupan cargos directivos de empresas y comercios tratan al personal
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masculino, etc.” (SABATER TOMÁS, 1972, p. 147). La masculinidad será un
tema clave que aparece en el castigo a María Helena N.G. en 1968, como
veremos más tarde.
Los autores hacen asociaciones insistentes entre el lesbianismo y la
criminalidad, especialmente con la prostitución, el hurto, los celos patológicos,
el homicidio y el suicidio. Una de las citas sugiere que este tipo de delincuentes
(lesbianas maleantes) estaban en alza. De hecho, se cita un brote en Madrid de
la siguiente manera: “En fechas no lejanas (se refiera a los años cuanta) surgió
en Madrid y otras capitales importantes un brote de este matiz de mujeres
maleantes – las “aniseras” y “aguardienteras” – mezclas de prostitutas y
delincuentes contra la propiedad, de bastante peligrosidad (SAVATER TOMÁS,
1972, p. 14). Se insistía en la idea de las lesbianas como ladronas, carteristas
y hurtadoras, lo cual las vinculaba a la prostitución; o también, la idea de las
lesbianas como celosas patológicas que resolvían sus desavenencias con
crímenes pasionales y suicidio, ya que “La lesbiana genuina no es monógama
[…]” (VON HENTING, 1975, p. 88). Señalan el binomio
masculinidad/feminidad que representan las lesbianas butch/femme, como
una forma de acción/sumisión o sujeto/objeto, necesaria en las relaciones
lésbicas y que está ligada a fuertes estados depresivos, temor a que la pareja
femenina vuelva a una relación heterosexual, lo cual sólo se resolvía con
suicidio o muerte. De hecho, Von Henting se pregunta si el cambio orgánico que
provoca la depresión es el mismo que origina la inversión lésbica (1975, p. 88).
Von Henting en su descripción del lesbianismo y nos relata como está
necesariamente ligado al donjuanismo y no monogamia; la existencia de clítoris
de tamaños superior con capacidad eréctil, frecuentes en lesbianas viriloides;
comportamientos gregarios y tendentes a formar grupos con iguales; la
frecuencia de relatos en las que lesbianas son violadoras de mujeres; la
asiduidad con la que comenten delitos contra la honestidad (incesto y
celestinismo), la propiedad (hurto, carteristas) y la vida (asesinato, suicidio); la
constancia del uso de 'organos masculinos artificiales” o dildos en sus
relaciones sexuales; autolesiones habituales (morderse los labios, apetencias
sádicas con cuchillos) y abuso de drogas (cita la nicotina y alcohol entre otras);
miedo a la soledad, asco hacia los hombres, ansia de posesión, etc. Como
curiosidad, señalar que Von Henting le dedica espacio a la afición lésbica por
los mordiscos y los chupetones, así como su afirmación de que “las zonas
erógenas están distribuidas de diferente manera en las lesbianas”. Todas estas
afirmaciones no dejan de llamar la atención por la intencionalidad
criminalizadora y patologizante de estas mujeres, en las que todo indicio es
leído en esta clave, por ejemplo, los chupetones y mordiscos, propios de una
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relación apasionada. Así mismo, señalan toda ruptura de las normas
imperantes, como son la monogamia, el placer de las mujeres, trasgresión en el
uso de costumbres propias de los varones, etc.

El peligro de la masculinización: el caso de María Helena13
Con la cautela propia de no imponer un presentismo perverso sobre
hechos del pasado – que sólo conocemos por un expediente – y sin tratar de
imponer las ideas actuales sobre la masculinidad femenina y la identidad
lésbica trataré de discutir brevemente el expediente de María Helana N.G. Así,
el estudio del expediente el número 296 fechado en 30 de marzo de 1968 es
relevante, no sólo por ser el único al que tenemos acceso por ahora, sino por
efecto ejemplificador que tiene sobre la construcción y castigo de la
masculinidad de las mujeres como un peligro para la sociedad y para sí
mismas. También podemos presuponer que un relato obtenido en una
comisaría en tiempos de dictadura puede estar lleno de afirmaciones que han
de ser leídas e interpretadas con toda cautela.
El texto describe a una mujer joven de 21 años, que es detenida por la
policía, en la comisaría de Atarazanas en Cataluña el 26 de marzo de 1968 y
que es enviada al conocido juez de Vagos y Maleantes, Antonio Sabater. El
expediente nos aclara las circunstancias de su detención, de la cual destaca su
actividad travestí, su “actitud sospechosa” y su “irresistible inclinación”. Sin
tener más datos que este expediente criminal podemos pensar que el hecho de
“no poder pasar con éxito por un hombre” mientras tomaba un vino en un bar es
el hecho precipitante de su detención. La Guardia Civil afirma que su
“permanencia en Hospitalet dejó bastante que desear ya que su tendencia es la
de los hombres”. Están claramente sancionando el travestismo y ruptura del
orden de género establecido, donde los espacios públicos, como el bar son
exclusivos para los varones, con una actitud y estar en este espacio que no les
son propios. Es una impostora que se está apropiando de un derecho que no le
corresponde, es sorprendida y castigada por este motivo. De hecho, las
constantes referencias que se hacen a su mal comportamiento en el expediente
parecen confirmar la necesidad de su detención.
Sigamos con el expediente, que nos informa que María Helena es
detenida y trasladada de la prisión de Barcelona a Madrid y enviada al
13
El expediente 296 de María Helena N.G. será publicado en su integridad próximamente en un estudio sobre la
represión de los homosexuales en la Barcelona franquista realizado por el historiador Víctor Bedoya en
colaboración con la Asociación de Expresos Sociales.
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Patronato de Sección de la Mujer de la Junta Provincial de Madrid, dependiente
del Ministerio de Justicia. Señalan, como hace Sabater en sus textos tanto la
contagiosidad de su homosexualidad como su tendencia a la perversión, con la
seducción de otras mujeres. En la descripción de su expediente que relata su
peligrosidad, se señala que es una persona sexualmente precoz, lo cual no lleva
a pensar sobre el origen de sus problemas con el rol masculino y la sexualidad
con otras niñas. Podemos pensar que las preguntas que le hacen sobre su
infancia tratan de señalar su adscripción al rol de género femenino y su
conformidad con el mismo, pruebas inequívocas del vínculo entre
masculinidad y lesbianismo, pero también con patología y criminalidad.
Sobre su aspecto, el relato que se hace muestra inequívocamente su
deseo de travestismo y el placer que obtiene de él, congruente con el rechazo a
la feminidad de las mujeres. Quien escribe el expediente afirma con rechazo y
sorpresa que María Helena odia las faldas, tacones y las prendas interiores
femeninas, y en cambio utiliza calzoncillos, zapatillas de baloncesto y
calcetines. De esta afirmación se extrae la perspectiva absolutamente
normativa por la cual la ropa tiene una adscripción clara de género y el uso
erróneo de la misma tiene que ser interpretado como una trasgresión
merecedora de castigo. Nos lleva a pensar en la ruptura de las normas
naturales. Con la mirada puesta en el momento actual, fácilmente podríamos
pensar si María Helena no sería una persona transexual en nuestros propios
términos, o bien una mujer masculina butch. Con toda la cautela, tenemos que
volver al texto y centrarnos en la trascendencia que tiene el hecho de uno de los
dos únicos casos en los que se aplica la LRPS esté ligado a una ruptura tan
visible como es la de género y sexualidad. No es nuestro interés clasificar ni
etiquetar la identidad o comportamiento de María Helena, sino poder acceder a
su experiencia y ponernos en su lugar para reflexionar sobre lo poco o mucho
que han cambiado las normas de género y sobre la sexualidad.
La construcción de María Helena como una peligrosa y criminal
aparece con vínculos claros a la prostitución, ser una predadora sexual y la
desviación sexual. Se trata de una persona cuya sexualidad es a todas luces un
peligro, una predadora sexual que pervierte a otras mujeres y que no es idónea
para estar en un establecimiento penal para mujeres, lo cual la pone en ningún
lugar. No es un hombre, se la castiga por hacerse pasar por uno, pero no puede
estar con las mujeres, por el peligro que supone para las internas. La narración
sobre su sexualidad recuerda cómo se habla de la sexualidad de los hombres en
este período “un torrente irrefrenable que una vez que se inicia no se puede
parar”, que es sexualmente explícito y desbordante. Además, como sujeto
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desviado, María Helena es estudiada, tanto física como psicológicamente, y
vemos que han observado su cuerpo, buscando en él posibles anormalidades,
midiendo su clítoris y su sexo – prácticas habituales en la época – en busca de
una explicación para su comportamiento.
De hecho, la evidencia de un cuerpo aparentemente normal ponía
sobre la mesa la necesidad de observar su genotipo y las influencias
ambientales que han llevado a una mujer a comportarse de esta manera. El
pensamiento de la época es que podíamos observar y medir tanto el cuerpo
como el comportamiento de los sujetos, ya que nos ofrecería información
relevante que nos lleve a identificar los signos propios de los peligrosos sociales.
Recordemos la herencia del trabajo de Lombroso sobre la criminalidad y los
signos observables, que estaba influenciando el estudio de todas las
desviaciones sociales y sexuales en la época.
Siguiendo con el expediente, el examen psiquiátrico ponía de
manifiesto que se trataba de una desviada sexual, ya que su “aparato sexual
femenino” manifiesta una libido anormal. María Helena pasa la prueba de
Roschar y afirma ver en muchas de las manchas de tinta de las que consta la
prueba el “aparato sexual femenino”. A todas luces, las mujeres normales no
ven el aparto sexual femenino, ni un dibujo de tinta, ni en su imaginación, ni en
su vida cotidiana. Poder imaginarlo era ya una muestra de su patología.
En otra parte del texto, los comentarios te llevan a pensar que es una
alcohólica y una persona problemática de mala conducta y que provoca
escándalos, cuyos problemas se repiten de una institución a otra, que reincide
en sus relaciones con otras mujeres, y que estos hechos constituyen en sí un
hecho castigable. A María Helena le imponen internamiento de entre 127 días
y un año; 2 años de prohibición de residencia en Barcelona y 2 años de
vigilancia, según lo estipulado por la Ley de Vagos y Maleantes.
Desafortunadamente, esto es todo lo que sabemos de María Helena N.G. pero
con su caso podemos entender que las mujeres masculinas han sido visibles,
reconocidas por la sociedad y en este caso, tan transgresoras que las
autoridades se han sentido interpeladas por su comportamiento, tanto como
para limitarlo. Las mujeres masculinas son especialmente visibles y por tanto
punibles, y la asociación típica de lesbianismo (o transexualidad) y
masculinidad hace que sean percibidas como muy peligrosas y por tanto con
necesidad de ser reguladas, castigadas y normativizadas (HALBERSTAM,
2008). El expediente de María Helena N.G. nos enseña mucho sobre las
normas, la trasgresión y la necesidad de esta dictadura por regular la vida de las
mujeres. También nos invita a hacer una reflexión necesaria sobre cuanto ha
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cambiado o no la aceptación de las mujeres masculinas en la sociedad actual,
tan preocupada por mostrar modelos aceptables de las minorías sexuales.

Algunas ideas para concluir
Este texto pretende ser una (mi) primera aproximación a las relaciones
entre mujeres y la masculinidad durante la dictadura franquista, un período que
ha necesitado de la división de género y la promoción de una heterosexualidad
obligatoria de fines natalistas para perpetuarse como sistema político.
A pesar de los condicionamientos imperantes, la homosexualidad y el
lesbianismo han aparecido claramente como peligros claros y tangibles para un
sistema político que ha tenido que actuar ante la alarma que suponían. Más allá
de la invisibilización de la sexualidad fuera de la institución de la familia y el
matrimonio, la necesidad estatal y católica de la reproducción y los valores
dominantes, es claro que existían relaciones homoeróticas y que el lesbianismo
había sido identificado como un problema en aumento, que requería medidas y
estudios que dieran la medida de esa alarma.
Con este texto creo que he contribuido a desafiar la noción dominante
de invisibilidad y ausencia de relaciones lesboeróticas durante el período
franquista, del que todavía nos queda mucho por investigar. Estas experiencias
demuestran ser altamente relevantes para comprender nuestro momento
actual. Muchos de los argumentos que aquí aparecen como propios de un
régimen fascista siguen surgiendo en la sociedad española actual, como por
ejemplo, en los testimonios que esgrime Aquilino Polaino14 en su
comparecencia como experto del Partido Popular durante el debate
parlamentario sobre el cambio del Código Civil que permitiría el matrimonio
entre personas del mismo sexo en 2005, o las afirmaciones hechas por la
iglesia católica15 y el Foro Español de la Familia16 en la actualidad.
14
Aquilino Polaino afirmaba en el Senado que "las personas con conducta homosexual" padecen "una
psicopatología", consecuencia de haber sido educados por padres "hostiles, alcohólicos, distantes" y por madres
"sobreprotectoras", y ha rechazado la adopción por parte de las parejas del mismo sexo al considerar que ese
entorno condicionará la orientación sexual del niño. Comparecencia del Catedrático de Psicopatología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), D. Aquilino Polaino Lorente, ante la Comisión de Justicia, para
informar sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio y, en particular, sobre los efectos que tiene en el desarrollo de los menores la convivencia con parejas
homosexuales. 20 de Junio de 2005.
15
Ver por ejemplo la Homilía del Cardenal-Arzobispo de Madrid en la Fiesta de la Sagrada Familia de
Nazaret. 30 de Diciembre de 2007. Accesible on line en:
http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2057&Itemid=193
16
Ver por ejemplo el Manifiesto del Foro Español de la Familia de 18.06.2005 que convoca a la manifestación en
contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y su web: http://www.forofamilia.org/
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La masculinidad de las mujeres fue señalada como un signo de la
patologización y peligrosidad propia de las lesbianas. Existían toda una serie de
características propias de las lesbianas que podían ser estudiadas, medidas y
descubiertas. Con la precisa cautela, podemos afirmar que la percepción sobre
la masculinidad de las mujeres ha experimentado una necesaria
transformación desde los años sesenta hasta la actualidad –por ejemplo con la
permisividad a ciertas formas de travestismo- pero no ha cambiado
fundamentalmente la asociación entre trasgresión de normas y patología
(recordemos que incluso en la avanzada Ley de cambio registral de nombre
3/2007 se demanda un diagnóstico psiquiátrico de 'Disforia de Género' como
requisito). No se trata de no reconocer los cambios legislativos y sociales tan
positivos de los que disfrutamos, sino de señalar las limitaciones de los mismos
a los ojos de la impuesta heteronormatividad que mantiene formas concretas
de discriminación, como es el rechazo a la masculinidad femenina, la
feminidad de los varones, la plumofobia, negar la sexualidad en la infancia, el
rechazo a la educación sexual en la escuela, etc.
Sin embargo, soy consciente de las limitaciones de este trabajo por lo
que es necesario generar investigación de campo que recoja las voces de las
mujeres que han vivido este período histórico y que nos informe en primera
persona de sus formas de resistencia, relaciones y percepciones de las
relaciones entre mujeres. Estas voces podrán arrojar luz sobre las formas
concretas de resistencia a la opresión de la dictadura, de enfrentamiento y
manejo de los mensajes negativos así como de organización de los afectos.
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Resumo
As uniões de pessoas do mesmo sexo sempre existiram, mas a partir do momento em
que a igreja sacralizou o conceito de família, conferindo-lhe uma finalidade meramente
procriativa, as relações homossexuais se tornaram alvo do preconceito e do repúdio
social. A mais chocante consequência da exclusão no âmbito jurídico é a absoluta
invisibilidade a que são condenados os vínculos afetivos, cujo único diferencial decorre
do fato de serem constituídos por pessoas de igual sexo. Mas as lutas emancipatórias, o
florescer dos direitos humanos e a laicização do Estado estão forjando a construção de
uma nova sociedade. É preciso resgatar os estragos que acabaram jogando para fora do
âmbito da tutela jurídica significativa parcela da população. É necessário reconhecer
que os relacionamentos entre pessoas, independente de sua identidade sexual, é uma
união de afetos e como tal precisa ser identificada. Daí a expressão homoafetividade. Há
muito tempo o mundo civilizado já acordou, transformando em realidade o que
proclamam todas as revoluções: o direito à liberdade e à igualdade.
Palavras-chave: Uniões homoafetivas. Homoafetividade. Igualdade. Liberdade.
Omissão Legal.

Abstract
The unions of people of the same sex has always been there, but from the moment that
the Catholic Church made sacred the concept of family, giving it a procreative purpose,
the homosexuals relations had become a target of prejudice and social rejection. The
most shocking consequence of the exclusion from the sphere of the judiciary is the entire
invisibility that the affection links are convicted to. The only difference comes from the
fact that they are formed by people of same sex. But the emancipationist struggles, the
blossom of human rights, the withdrawal of the religious character of the State are
producing a new society. Is needed to recover the damages, that ended up throwing
away from the justice field of action a significant portion of the population. It is necessary
to recognize that the unions between people, independently of their sexual identity, is a
union of affection and as it, they must be identified. Therefore the expression
“homoaffectivity”. It´s been a long time since the civilized world has woken up,
converting in reality what all revolutions has proclaimed: the right to freedom ant to
equality.
Keywords: Homoaffective Unions. “Homoaffectivity”. Equality. Freedom. Legal
Omission.

1
Os neologismos união homoafetiva e homoafetividade foram cunhados por Maria Berenice Dias, na sua obra
União homossexual: o preconceito e a justiça. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
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Família e afetividade
A tendência de engessamento dos vínculos afetivos sempre existiu,
variando segundo valores culturais e, principalmente, influências religiosas
dominantes em cada época. No mundo ocidental, tanto o Estado como a Igreja
buscam limitar o exercício da sexualidade ao casamento. Ora identificado como
uma instituição, ora nominado como contrato – o mais solene que existe no
ordenamento jurídico –, o casamento é regulamentado exaustivamente:
impedimentos, celebrações, efeitos de ordem patrimonial e obrigacional. A
própria postura dos cônjuges é determinada pela lei, que impõe deveres e
assegura direitos de natureza pessoal, como, por exemplo, o dever de fidelidade.
O casamento inicialmente era indissolúvel. A família, consagrada pela
lei, tinha um modelo conservador: entidade matrimonial, patriarcal,
patrimonial, indissolúvel, hierarquizada e heterossexual. O vínculo que nascia
da livre vontade dos nubentes era mantido, independente e até contra a
vontade dos cônjuges. Mesmo após o advento da Lei do Divórcio, a separação e
o divórcio só são deferidos quando decorridos determinados prazos ou
mediante a identificação de um culpado. Quem não tem motivo para atribuir ao
outro a culpa pelo fim do casamento não pode tomar a iniciativa do processo de
separação, o que evidencia a intenção do legislador de punir quem
simplesmente não mais quer continuar casado.
A sacralização do casamento e a tentativa de sua mantença como
única estrutura de convívio lícita e digna de aceitação fez com que os
relacionamentos chamados de marginais ou ilegítimos, por fugirem do molde
legal, não fossem reconhecidos, sujeitando seus atores a severas sanções.
Os vínculos afetivos extramatrimoniais, por não serem admitidos como
família, eram condenados à invisibilidade. Ainda assim, existiam. Chamada a
Justiça para solver as questões de ordem patrimonial, apenas com a
preocupação de não chancelar o enriquecimento sem causa, primeiro foi
identificada uma relação de natureza trabalhista, só se vendo labor onde existia
amor, depois, a jurisprudência passou a permitir a partição do patrimônio,
considerando uma sociedade de fato o que nada mais era do que uma
sociedade de afeto.
O Direito das Famílias, ao receber o influxo do Direito Constitucional,
foi alvo de profunda transformação, que ocasionou verdadeira revolução ao
banir discriminações no campo das relações familiares. “Num único
dispositivo o constituinte espancou séculos de hipocrisia e preconceito”
(VELOSO, 1999). Foi derrogada toda legislação que hierarquizava homens e
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mulheres, bem como a que estabelecia diferenciações entre os filhos pelo
vínculo existente entre os pais. Também se alargou o conceito de família para
além do casamento.
Mesmo quando a Constituição inseriu no conceito de entidade familiar
o que chamou de “união estável”, houve resistência em migrar as demandas
para o âmbito do Direito das Famílias. Apesar dos protestos da doutrina, as
uniões continuaram sendo vistas como sociedades de fato e julgadas segundo o
Direito das Obrigações. A dificuldade de as relações extramatrimoniais serem
identificadas como entidades familiares revela a tendência de sacralizar o
conceito de família. Mesmo inexistindo qualquer diferença estrutural com os
relacionamentos oficializados, a sistemática negativa de estender a esses
novos arranjos os regramentos do direito familiar, nem ao menos por analogia,
mostra a tentativa de preservação da instituição da família dentro dos padrões
convencionais. Porém, como adverte Lobo (2002, p. 101): “não há
necessidade de degradar a natureza pessoal de família convertendo-a em
fictícia sociedade de fato, como se seus integrantes fossem sócios de
empreendimento lucrativo”.
A Constituição, ao outorgar a proteção à família, independentemente
da celebração do casamento, vincou um novo conceito de entidade familiar,
albergando outros vínculos afetivos. Mas é meramente exemplificativo o
enunciado constitucional ao fazer referência expressa à união estável entre um
homem e uma mulher e às relações de um dos ascendentes com sua prole. O
caput do art. 226 é, consequentemente, cláusula geral de inclusão, não
sendo admissível excluir qualquer entidade que preencha os requisitos de
afetividade, estabilidade e ostensibilidade (LOBO, 2002, p. 95).
Pluralizou-se o conceito de família, que não mais se identifica pela
celebração do matrimônio. Não há como afirmar que o art. 226, § 3º, da
Constituição Federal, ao mencionar a união estável formada entre um homem e
uma mulher, reconheceu somente essa convivência como digna da proteção do
Estado. O que existe é uma simples recomendação em transformá-la em
casamento. Em nenhum momento foi dito que não existem entidades
familiares formadas por pessoas do mesmo sexo. Exigir a diferenciação de
sexos no casal para haver a proteção do Estado é fazer “distinção odiosa”
(SUANNES, 1999, p. 32), postura nitidamente discriminatória que contraria o
princípio da igualdade, ignorando a existência da vedação de diferenciar
pessoas em razão de seu sexo.
A nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto se pode
deixar de conferir status de família, merecedora da proteção do Estado, pois a
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Constituição Federal (art. 1º, III) consagra, em norma pétrea, o respeito à
dignidade da pessoa humana (DIAS, 2005, p. 45).

Liberdade e igualdade
A Constituição Federal tem como regra maior o respeito à dignidade da
pessoa humana, conforme expressamente proclama o seu art. 1º, inc. III, que
serve de norte ao sistema jurídico. Tal valor implica dotar os princípios da
igualdade e da isonomia de potencialidade transformadora na configuração de
todas as relações jurídicas. Igualdade jurídica formal é igualdade diante da lei,
como bem explicita Konrad Hesse (1998, p. 330): “o fundamento de
igualdade jurídica deixa-se fixar, sem dificuldades, como postulado
fundamental do estado de direito”.
Os princípios da igualdade e da liberdade estão consagrados já no
preâmbulo da norma maior do ordenamento jurídico, ao conceder proteção a
todos, vedar discriminação e preconceitos por motivo de origem, raça, sexo ou
idade, assegurando “o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos [...]”.
O artigo 5º da Carta Constitucional, ao elencar os direitos e garantias
fundamentais, proclama: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza”. Garante o mesmo dispositivo, de modo expresso, o direito a
liberdade e igualdade. Repetitivos são os dois primeiros incisos dessa norma
constitucional ao enfatizar a igualdade entre o homem e a mulher e a vedação de
obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Mas de nada adianta assegurar respeito à dignidade humana, à
liberdade. Pouco vale afirmar a igualdade de todos perante a lei, dizer que
homens e mulheres são iguais, que não são admitidos preconceitos ou qualquer
forma de discriminação. Enquanto houver segmentos-alvo da exclusão social,
tratamento desigualitário entre homens e mulheres, enquanto a
homossexualidade for vista como crime, castigo ou pecado, não se está vivendo
em um Estado Democrático de Direito.

Direito à sexualidade
A sexualidade integra a própria condição humana. É um direito
fundamental que acompanha o ser humano desde o seu nascimento, pois
decorre de sua própria natureza. Como direito do indivíduo, é um direito
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natural, inalienável e imprescritível. Ninguém pode realizar-se como ser
humano se não tiver assegurado o respeito ao exercício da sexualidade,
conceito que compreende a liberdade sexual e a liberdade da livre orientação
sexual. O direito ao tratamento igualitário independe da tendência sexual. A
sexualidade é um elemento integrante da própria natureza humana e abrange a
sua dignidade. Todo ser humano tem o direito de exigir respeito ao livre
exercício da sexualidade. Sem liberdade sexual, o indivíduo não se realiza, tal
como ocorre quando lhe falta qualquer outro direito fundamental.
As normas constitucionais que consagram o direito à igualdade
proíbem discriminar a conduta afetiva no que diz respeito à inclinação sexual.
“A discriminação de um ser humano em virtude de sua orientação sexual
constitui, precisamente, uma hipótese (constitucionalmente vedada) de
discriminação sexual” (RIOS, 1998, p. 29). Rejeitar a existência de uniões
homossexuais é afastar o princípio insculpido no inc. IV do art. 3º da
Constituição Federal, segundo o qual é dever do Estado promover o bem de
todos, vedada qualquer discriminação, não importa de que ordem ou de que
tipo. Conforme Giorgis (2002, p. 244):
A relação entre a proteção da dignidade da pessoa humana
e a orientação homossexual é direta, pois o respeito aos
traços constitutivos de cada um, sem depender da
orientação sexual, é previsto no artigo 1º, inciso 3º, da
Constituição, e o Estado Democrático de Direito promete
aos indivíduos, muito mais que a abstenção de invasões
ilegítimas de suas esferas pessoais, a promoção positiva de
suas liberdades.

A orientação sexual adotada na esfera de privacidade não admite
restrições, o que configura afronta à liberdade fundamental a que faz jus todo
ser humano, no que diz respeito à sua condição de vida.

Homoafetividade
A sociedade que se proclama defensora da igualdade é a mesma que
ainda mantém uma posição discriminatória nas questões da
homossexualidade. Nítida é a rejeição social à livre orientação sexual. A
homossexualidade existe e sempre existiu, mas é marcada pelo estigma social,
sendo renegada à marginalidade por se afastar dos padrões de comportamento
convencional. Como diz Dias (2005, p. 17), “fato diferente dos estereótipos, o
que não se encaixa nos padrões é tido como imoral ou amoral, sem buscar-se a
identificação de suas origens orgânicas, sociais ou comportamentais”.
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Em virtude do preconceito, tenta-se excluir a homossexualidade do
mundo do Direito. Mas é imperativa sua inclusão no rol dos direitos humanos
fundamentais, como expressão de um direito subjetivo que se insere em todas
as suas categorias, pois ao mesmo tempo é direito individual, social e difuso.
O direito à homoafetividade, além de estar amparado pelo princípio
fundamental da isonomia, cujo corolário é a proibição de discriminações
injustas, também se alberga sob o teto da liberdade de expressão. Como
garantia do exercício da liberdade individual, cabe ser incluído entre os direitos
de personalidade, precipuamente no que se refere à identidade pessoal e à
integridade física e psíquica. Acresce ainda lembrar que a segurança da
inviolabilidade da intimidade e da vida privada é “a base jurídica para a
construção do direito à orientação sexual, como direito personalíssimo, atributo
inerente e inegável da pessoa humana” (FACHIN, 1999, p. 95).
Qualquer discriminação baseada na orientação sexual do indivíduo
configura claro desrespeito à dignidade humana, princípio maior consagrado
pela Constituição Federal. Infundados preconceitos não podem legitimar
restrições a direitos, o que fortalece estigmas sociais e acaba por causar
sentimento de rejeição e sofrimentos.
Ventilar-se a possibilidade de desrespeito ou prejuízo a um
ser humano, em função da orientação sexual, significa
dispensar tratamento indigno a um ser humano. Não se
pode, simplesmente, ignorar a condição pessoal do
indivíduo (na qual, sem sombra de dúvida, inclui-se a
orientação sexual), como se tal aspecto não tivesse relação
com a dignidade humana (RIOS, 1998, p. 34).

O núcleo do atual sistema jurídico é o respeito à dignidade humana,
atentando aos princípios da liberdade e da igualdade. A identificação da
orientação sexual está condicionada à identificação do sexo da pessoa
escolhida em relação a quem escolhe, e tal opção não pode ser alvo de
tratamento diferenciado. Se todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, aí está incluída, obviamente, a orientação sexual que se
tenha. A proibição da discriminação sexual, eleita como cânone fundamental,
alcança a vedação à discriminação da homossexualidade, pois condiz com a
conduta afetiva:
Uma dimensão dúplice da dignidade manifesta-se
enquanto simultaneamente expressão da autonomia da
pessoa humana, vinculada à idéia de autodeterminação no
que diz as decisões essenciais a respeito da própria
existência, bem como da necessidade de sua proteção
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(assistência) por parte da comunidade e do Estado,
especialmente quando fragilizada ou até mesmo quando
ausente a capacidade de autodeterminação (SARLET,
2001, p. 46).

O impedimento de tratamento discriminatório não tem exclusivamente
assento constitucional. Como preceituam os §§ 2º e 3º do art. 5º da
Constituição Federal, são recepcionados pelo ordenamento jurídico os tratados
e convenções internacionais objeto de referendo, constituindo emenda
constitucional. Ante tais normatizações, a ONU tem entendido como ilegítima
qualquer interferência na vida privada de homossexuais adultos, seja pelo
princípio de respeito à dignidade humana, seja pelo princípio da igualdade
(RIOS, 1988, p. 35).
A orientação que alguém imprime na esfera da sua vida privada não
admite restrições. Desimporta a identificação do sexo do par, se igual ou
diferente, para se emprestarem efeitos jurídicos aos vínculos afetivos, no
âmbito do Direito das Famílias. Atendidos os requisitos legais para a
configuração da união estável, necessário que se confiram direitos e se
imponham obrigações independentemente da identidade ou diversidade de
sexo dos conviventes. O exercício da sexualidade, a prática da conjunção carnal
ou a identidade sexual não é o que distingue os vínculos afetivos. A identidade
ou diversidade do sexo do par gera espécies diversas de relacionamento. Assim,
melhor é falar em relações homoafetivas ou heteroafetivas do que em relações
homossexuais ou heterossexuais.
A homossexualidade existe, é um fato que se impõe, estando a merecer
a tutela jurídica. O estigma do preconceito não pode ensejar que um fato social
não disponha de efeitos jurídicos. Como todos os segmentos-alvo do
preconceito e da discriminação social, as relações homossexuais sujeitam-se à
deficiência de normatização jurídica, sendo deixadas à margem da sociedade e
à míngua do Direito. É no mínimo perverso impor a mesma trilha traçada pela
doutrina e percorrida pela jurisprudência às relações entre um homem e uma
mulher fora do casamento, até o alargamento do conceito de família por meio
da constitucionalização da união estável.

Uniões homoafetivas
Impondo a Constituição respeito à dignidade humana, são alvos de
proteção os relacionamentos afetivos independentemente da identificação do
sexo do par: se formado por homens e mulheres ou só por mulheres ou só por
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homens. Mesmo que, quase intuitivamente, se conceitue família como uma
relação interpessoal entre um homem e uma mulher tendo por base o afeto, é
necessário reconhecer que há relacionamentos que, mesmo sem a diversidade
de sexos, são cunhados também por um elo de afetividade.
As uniões entre pessoas do mesmo sexo, ainda que não previstas
expressamente na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional,
existem e fazem jus à tutela jurídica. A ausência de regulamentação impõe que
as uniões homoafetivas sejam identificadas como entidades familiares no
âmbito do Direito de Família. A natureza afetiva do vínculo em nada o diferencia
das uniões heterossexuais, merecendo ser identificado como união estável.
Preconceitos de ordem moral não podem levar à omissão do Estado.
Nem a ausência de leis nem o conservadorismo do Judiciário servem de
justificativa para negar direitos aos relacionamentos afetivos que não têm a
diferença de sexo como pressuposto. É absolutamente discriminatório afastar a
possibilidade de reconhecimento das uniões estáveis homossexuais. São
relacionamentos que surgem de um vínculo afetivo, geram o enlaçamento de
vidas com desdobramentos de caráter pessoal e patrimonial, estando a
reclamar um regramento legal.
Reconhecer como juridicamente impossíveis ações que tenham por
fundamento uniões homossexuais é relegar situações existentes à
invisibilidade, ensejar a consagração de injustiças e autorizar enriquecimento
sem causa. Nada justifica, por exemplo, deferir a herança a parentes distantes
em prejuízo de quem muitas vezes dedicou uma vida ao outro, participando na
formação do acervo patrimonial. Descabe ao juiz julgar as opções de vida das
partes, pois deve cingir-se a apreciar as questões que lhe são postas,
centrando-se exclusivamente na apuração dos fatos para encontrar uma
solução que não se afaste de um resultado justo.
As uniões homoafetivas são uma realidade que se impõe e
não pode ser negada, estando a reclamar tutela jurídica,
cabendo ao Judiciário solver os conflitos trazidos. Incabível
que as convicções subjetivas impeçam seu enfrentamento e
vedem a atribuição de efeitos, relegando à marginalidade
determinadas relações sociais, pois a mais cruel
consequência do agir omissivo é a perpetração de grandes
injustiças (DIAS, 2005, p. 17).

Descabido estabelecer a distinção de sexos como pressuposto para a
identificação da união estável. Dita diferença, arbitrária e aleatória, é exigência
nitidamente discriminatória. O próprio legislador-constituinte reconheceu a
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comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes também
como entidade familiar, merecedora da proteção do Estado. Diante dessa
abertura conceitual, nem o matrimônio nem a diferenciação dos sexos ou a
capacidade procriativa servem de elemento caracterizador da família. Por
conseguinte, não há como ver como entidade familiar somente a união estável
entre pessoas de sexos opostos.
Não se diferencia mais a família pela ocorrência do casamento.
Também a existência de prole não é essencial para que a convivência mereça
reconhecimento e proteção constitucional, pois sua falta não enseja sua
desconstituição. Se prole ou capacidade procriativa não são essenciais para
que a convivência de duas pessoas mereça a proteção legal, não mais cabe
excluir do conceito de família as relações homoafetivas. Excepcionar onde a lei
não distingue é forma de excluir direitos.
Passando duas pessoas ligadas por um vínculo afetivo a manter
relação duradoura, pública e contínua, como se casadas fossem, elas formam
um núcleo familiar à semelhança do casamento, independentemente do sexo a
que pertencem. Mister identificá-la como união estável, geradora de efeitos
jurídicos. Em face do silêncio do constituinte e da omissão do legislador, deve o
juiz cumprir com sua função de dizer o Direito, atendendo à determinação
constante do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e do art. 126 do
Código de Processo Civil. Na lacuna da lei, ou seja, na falta de normatização,
precisa valer-se da analogia, dos costumes e princípios gerais de direito. Nada
diferencia tais uniões de modo a impedir que sejam definidas como família.
Enquanto não existir regramento legal específico, necessária se faz a aplicação
analógica das regras jurídicas que regulam as relações que têm o afeto por
causa: o casamento e a união estável. O óbice constitucional, estabelecendo a
distinção de sexos ao definir a união estável, não impede o acréscimo dessa
forma integrativa de um fato existente e não regulamentado ao sistema jurídico.
A identidade sexual não serve de justificativa para que se busque qualquer
outro ramo do Direito que não o Direito das Famílias.
A equiparação das uniões homossexuais à união estável,
pela via analógica, implica a atribuição de um regime
normativo destinado originariamente a situação diversa, ou
seja, comunidade formada por um homem e uma mulher. A
semelhança aqui presente, autorizadora da analogia, seria
a ausência de vínculos formais e a presença substancial de
uma comunidade de vida afetiva e sexual duradoura e
permanente entre os companheiros do mesmo sexo, assim
como ocorre entre os sexos opostos (RIOS, 2000, p. 122).
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Igualmente, há a determinação de se fazer uso dos princípios gerais do
Direito para colmatar as lacunas da lei. Devem ser invocados os princípios
introduzidos pela Constituição como norteadores do Estado Democrático de
Direito, que impõem o respeito à dignidade e asseguram o direito a liberdade e
igualdade. O ordenamento jurídico estrutura-se em torno de certos valores,
muitos dos quais estão postos em sede de princípios constitucionais, que
também devem informar a interpretação da legislação específica numa leitura
incorporada pelos reclamos da atualidade histórica (MATOS, 2004, p. 145).
Quando inexistir lei, há a determinação de se atentar também aos
costumes. Mas imperioso é que se invoquem os costumes atuais, que cada vez
mais vêm respeitando e emprestando visibilidade aos relacionamentos das
pessoas do mesmo sexo. As relações sociais são dinâmicas. É totalmente
descabido continuar pensando a sexualidade com preconceitos, com conceitos
fixados pelo conservadorismo do passado, encharcados da ideologia machista
e discriminatória, própria de um tempo já totalmente ultrapassado pela história
da sociedade humana. Necessário é pensar com conceitos jurídicos atuais que
estejam à altura dos tempos de hoje.
Também o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil indica um
caminho para o juiz: ele deve atender aos fins sociais a que a lei se dirige e às
exigências do bem comum. A interpretação, portanto, deve ser axiológica,
progressista, na busca daqueles valores, para que a prestação jurisdicional seja
democrática e justa, adaptando-se às contingências e mutações sociais
(VELOSO, 1999, p. 92).
A aversão da doutrina dominante e da jurisprudência majoritária de se
socorrerem das regras legais que regem a união estável ou o casamento leva
singelamente ao reconhecimento de uma sociedade de fato. Sob o fundamento
de se evitar enriquecimento injustificado, invoca-se o Direito das Obrigações, o
que acaba subtraindo a possibilidade da concessão de um leque de direitos que
só existem na esfera do Direito das Famílias. Presentes os requisitos legais –
vida em comum, coabitação, laços afetivos –, não se pode deixar de conceder
às uniões homoafetivas os mesmos direitos deferidos às relações
heterossexuais que tenham idênticas características. Como adverte Villela
(1979, p. 12): “Sexo é sexo, patrimônio é patrimônio. Se, em geral, já é um
princípio de sabedoria e prudência não misturá-los, aqui é definitivamente
certo que um nada tem a ver com o outro”.
O tratamento diferenciado a situações análogas acaba por gerar
profundas injustiças. Segundo Rodrigo da Cunha Pereira (2001, p. 281), “[...]
em nome de uma moral sexual dita civilizatória, muita injustiça tem sido
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cometida. O Direito, como instrumento ideológico e de poder, em nome da
moral e dos bons costumes, já excluiu muitos do laço social”.
Se duas pessoas passam a ter vida em comum, cumprindo os deveres
de assistência mútua, em verdadeiro convívio estável caracterizado pelo amor e
respeito mútuo, com o objetivo de construir um lar, é inquestionável que tal
vínculo, independentemente do sexo de seus participantes, gera direitos e
obrigações que não podem ficar à margem da lei.
Ignorar a realidade, deixando-a à margem da sociedade e fora do
Direito, não irá fazer a homossexualidade desaparecer. É impositivo o
reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Como diz
George Teixeira Giorgis (2002, p. 244):
De fato, ventilar-se a possibilidade de desrespeito ou
prejuízo de alguém, em função de sua orientação sexual,
seria dispensar tratamento indigno ao ser humano, não se
podendo ignorar a condição pessoal do indivíduo,
legitimamente constitutiva de sua identidade pessoal, em
que aquela se inclui.

Mais do que uma sociedade de fato, trata-se de uma sociedade de
afeto, o mesmo liame que enlaça os parceiros heterossexuais. Bem questiona
Paulo Luiz Lobo (2002, p. 100): “Afinal, que 'sociedade de fato' mercantil ou
civil é essa que se constitui e se mantém por razões de afetividade, sem
interesse de lucro?”
Não se pode falar em homossexualidade sem pensar em afeto.
Enquanto a lei não acompanha a evolução da sociedade, a mudança de
mentalidade, a evolução do conceito de moralidade, ninguém tem o direito de
fechar os olhos, assumindo postura preconceituosa ou discriminatória, para
não enxergar essa nova realidade. Os aplicadores do Direito não podem ser
fonte de grandes injustiças. Descabe confundir questões jurídicas com
questões morais e religiosas. É necessário mudar valores, abrir espaços para
novas discussões, revolver princípios, dogmas e preconceitos.
A homoparentalidade
Não só a família, mas também a filiação foi alvo de profunda
transformação, o que levou a repensar as relações paterno-filiais e os valores
que as moldam (ALMEIDA, 2003, p. 179). Das presunções legais se chegou à
plena liberdade de reconhecimento de filhos e à imprescritibilidade da
investigação dos pais. Tais foram as mudanças, que a Constituição acabou com
a perversa classificação dos filhos, diferenciação hipócrita e injustificável,
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enfatiza Veloso (1997, p. 90), como se as crianças inocentes fossem
mercadorias expostas em prateleiras, umas de primeira, outras de segunda,
havendo, ainda, as mais infelizes, de terceira classe ou categoria.
Se o afeto passou a ser o elemento identificador das entidades
familiares, é esse sentimento que serve de parâmetro para a definição dos
vínculos parentais, levando ao surgimento da família eudemonista, espaço que
aponta o direito à felicidade como núcleo formador do sujeito (CARBONERA,
1988, p. 486).
De outro lado, a facilidade de descobrir a verdade genética, com
significativo grau de certeza, desencadeou verdadeira corrida na busca da
verdade real, atropelando a verdade jurídica, definida muitas vezes por meras
presunções legais. À Justiça coube a tarefa de definir o vínculo paterno-filial
quando a estrutura familiar não reflete o vínculo de consanguinidade. No
confronto entre a verdade biológica e a realidade vivencial, a jurisprudência
passou a atentar ao melhor interesse de quem era disputado por mais de uma
pessoa. Prestigiando o comando constitucional, que assegura com absoluta
prioridade o interesse de crianças e adolescentes, regra exaustiva e
atentamente regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
passaram os juízes a investigar quem a criança considera pai e quem a ama
como filho. O prestígio à afetividade fez surgir uma nova figura jurídica, a
filiação socioafetiva, que acabou se sobrepondo à realidade biológica.
A moderna doutrina não mais define o vínculo de parentesco em
função da identidade genética. A valiosa interação do Direito com as ciências
psicossociais ultrapassou os limites do direito normatizado e permitiu a
investigação do justo, buscando mais a realidade psíquica do que a verdade
eleita pela lei. Para dirimir as controvérsias que surgem – em número cada vez
mais significativo – em decorrência da manipulação genética, prevalece a
mesma orientação. Popularizaram-se os métodos reprodutivos de fecundação
assistida, cessão do útero, comercialização de óvulos ou espermatozóides,
locação de útero, e, com isso, todos viram a possibilidade de realizar o sonho de
ter filhos.
Nesse caleidoscópio de possibilidades, os vínculos de filiação não
podem ser buscados nem na verdade jurídica nem na realidade biológica. A
definição da paternidade está condicionada à identificação da posse do estado
de filho, reconhecida como a relação afetiva, íntima e duradoura, em que uma
criança é tratada como filho por quem cumpre todos os deveres inerentes ao
poder familiar: cria, ama, educa e protege (NOGUEIRA, 2001, p. 85).
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Para evitar confronto ético, acabou sendo imposto o anonimato às
concepções heterólogas, o que veda identificar a filiação genética. Mas essa
verdade não interessa, pois o filho foi gerado pelo afeto e não são os laços
bioquímicos que indicam a figura do pai, mas, sim, o cordão umbilical do amor.
A paternidade é reconhecida pelo vínculo de afetividade, fazendo nascer a
filiação socioafetiva. Ainda segundo Fachin (1997), a verdadeira paternidade
não é um fato da Biologia, mas um fato da cultura, está antes no devotamento e
no serviço do que na procedência do sêmen.
Se a família, como diz João Baptista Villela (1979), deixou de ser
unidade de caráter econômico, social e religioso para se afirmar
fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo, o que
imprimiu considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade, é
imperioso questionar os vínculos parentais nas estruturas familiares formadas
por pessoas do mesmo sexo.
Não se pode fechar os olhos e tentar acreditar que as famílias
homoparentais, por não dispor de capacidade reprodutiva, simplesmente não
possuem filhos. Está-se à frente de uma realidade cada vez mais presente:
crianças e adolescentes vivem em lares homossexuais. Gays e lésbicas buscam
a realização do sonho de estruturarem uma família com a presença de filhos.
Não ver essa verdade é usar o mecanismo da invisibilidade para negar direitos,
postura discriminatória com nítido caráter punitivo, que só gera injustiças.
As situações são várias, cabendo lembrar as que surgem com mais
frequência. Após a separação com prole, o pai ou a mãe que tem a guarda dos
filhos resolve assumir sua orientação sexual e passa a viver com alguém do
mesmo sexo. O companheiro do genitor não é nem pai nem mãe dos menores,
mas não se pode negar que a convivência gera um vínculo de afinidade e
afetividade. Não raro o parceiro participa da criação, desenvolvimento e
educação das crianças, passando a exercer a função parental.
Outra opção cada vez mais comum é um do par se submeter à
reprodução assistida. Este será o pai ou a mãe. O parceiro ou parceira, que não
participou do processo reprodutivo, fica excluído da relação de parentesco,
ainda que o filho tenha sido concebido por vontade de ambos. Os gays utilizam
esperma de um ou de ambos, e, realizada a fecundação in vitro, a gestação é
levada a termo por meio do que se passou a chamar de barriga de aluguel. As
lésbicas muitas vezes optam pela utilização do óvulo de uma, que, fecundado
em laboratório, é introduzido no útero da outra, que leva a gestação a termo.
Nessas hipóteses, o pai ou a mãe biológica é somente um deles, ainda que o
filho tenha sido concebido por amor, processo do qual participaram os dois.
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Em todas essas hipóteses, permitir que exclusivamente o pai (biológico
ou adotante) tenha um vínculo jurídico com o filho é olvidar tudo que a doutrina
vem sustentando e a Justiça vem construindo: a tutela jurídica dos vínculos
afetivos. Não é requisito indispensável para haver família que haja homem e
mulher, pai e mãe (BARROS, 2002, p. 9).
A adoção vem sendo incentivada por campanhas, como modalidade de
amenizar o grave problema social das crianças abandonadas ou
institucionalizadas. A esse apelo só pode responder um dos parceiros. No
entanto, mesmo sendo adotada por um, a criança vai ter dois pais ou duas mães.
Maior visibilidade e melhor aceitabilidade das famílias homoafetivas
tornam impositivo o estabelecimento do vínculo jurídico paterno-filial com
ambos os genitores, ainda que sejam dois pais ou duas mães. Vetar a
possibilidade de juridicizar a realidade só traz prejuízo ao filho, que não terá
qualquer direito em relação a quem exerce o poder familiar, isto é, desempenha a
função de pai ou de mãe. Presentes todos os requisitos para o reconhecimento
de uma filiação socioafetiva, negar sua presença é deixar a realidade ser
encoberta pelo véu do preconceito.
Existindo um núcleo familiar, estando presente o elo de afetividade a
envolver pais e filhos, a identificação da união estável do casal torna imperioso o
reconhecimento da dupla paternidade. Para assegurar a proteção do filho, os dois
pais precisam assumir os encargos do poder familiar. Como lembra Zeno Veloso,
o princípio capital norteador do movimento de renovação do Direito das Famílias
é fazer prevalecer, em todos os casos, o bem da criança; valorizar e perseguir o
que melhor atender aos interesses do menor (VELOSO, 1997, p. 180).
A enorme resistência em aceitar a homoparentalidade decorre da falsa
idéia de que são relações promíscuas, não oferecendo um ambiente saudável
para o bom desenvolvimento de uma criança. Também é alegado que a falta de
referências comportamentais pode acarretar sequelas de ordem psicológica e
dificuldades na identificação sexual do filho, mas estudos realizados há longo
tempo mostram que essas crenças são falsas. O acompanhamento de famílias
homoafetivas com prole não registra a presença de dano sequer potencial no
desenvolvimento, inserção social e sadio estabelecimento de vínculos afetivos.
Ora, se esses dados dispõem de confiabilidade, a insistência em rejeitar a
regulamentação de tais situações só tem como justificativa uma indisfarçável
postura homofóbica.
Negar a realidade, não reconhecer direitos só tem uma triste sequela: os
filhos são deixados à mercê da sorte, sem qualquer proteção jurídica. Livrar os
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pais da responsabilidade pela guarda, educação e sustento da criança é deixá-la
em total desamparo. Há de se reconhecer como atual e adequada a observação
de Clovis Bevilaqua (1941, p. 329) ao visualizar um misto de cinismo e de
iniquidade, chamando de absurda e injusta a regra do Código Civil de 1916 que
negava reconhecimento aos filhos adulterinos e incestuosos.
Outra não é a adjetivação que merecem os dispositivos do Projeto de Lei
da Parceria Civil Registrada, de nº 1.151/95, e do Pacto de Solidariedade, de nº
5.252/2002, que vedam quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou guarda
de crianças ou adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos
parceiros ou pactuantes. Cabe repetir as palavras indignadas de Cimbali:
“Estranha, em verdade, a lógica desta sociedade e a justiça destes legisladores,
que, com imprudente cinismo, subvertem, por completo, os mais sagrados
princípios da responsabilidade humana” (apud BEVILAQUA, 1941, p. 329).
Agora, pelo jeito, chama-se de espúrio alguém pelo simples fato de, em
vez de um pai e uma mãe, ter dois pais ou duas mães. Quem sabe a intenção é
arrancá-lo de sua família, que, como toda família, é amada, sonhada e desejada
por homens, mulheres e crianças de todas as idades, de todas as orientações
sexuais e de todas as condições (ROUDINESCO, 2003, p. 198).
Para o estabelecimento do vínculo de parentalidade, basta que se
identifique quem desfruta da condição de pai, quem o filho considera seu pai,
sem perquirir a realidade biológica, presumida, legal ou genética. Também a
situação familiar dos pais em nada influencia na definição da paternidade, pois
família, como afirma Lacan, não é um grupo natural, mas um grupo cultural, e
não se constitui apenas por um homem, mulher e filhos, conforme bem esclarece
Rodrigo da Cunha Pereira: “a família é uma estruturação psíquica, onde cada um
de seus membros ocupa um lugar, desempenha uma função, sem estarem
necessariamente ligados biologicamente. Assim, nada significa ter um ou mais
pais, serem eles do mesmo ou de sexos diferentes” (PEREIRA, 1999, p. 47).
Mais uma vez o critério deve ser a afetividade, elemento estruturante da
filiação socioafetiva, pois, como diz Giselle Groeninga (1993), a criança
necessita de pais que transmitam a verdade dos afetos. Não reconhecer a
paternidade homoparental é retroagir um século, ressuscitando a perversa
classificação do Código Civil de 1916, que, em boa hora, foi banida em 1988
pela Constituição Federal.
Além de retrógrada, a negativa de reconhecimento escancara flagrante
inconstitucionalidade, pois é expressa a proibição de quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação. As relações familiares são funcionalizadas
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em razão da dignidade de cada partícipe (GAMA, 2001, p. 93) e a negativa de
reconhecimento da paternidade afronta um leque de princípios, direitos e
garantias fundamentais, como o respeito a dignidade, igualdade e identidade.
Não se pode esquecer que crianças e adolescentes têm, com absoluta
prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à convivência familiar e negar
o vínculo de filiação é vetar o direito à família: lugar idealizado onde é possível, a
cada um, integrar sentimentos, esperanças e valores para a realização do
projeto pessoal de felicidade (HIRONAKA, 2000, p. 21).

Avanços jurisprudenciais
As normas legais precisam adequar-se aos princípios e garantias que
identificam o modelo consagrado pela Carta Política que retrata a vontade geral
do povo. O núcleo do sistema jurídico, que sustenta a própria razão de ser do
Estado, deve garantir muito mais liberdades do que promover invasões
ilegítimas na esfera pessoal do cidadão.
O fato de não haver previsão legal não significa inexistência de direito à
tutela jurídica. Ausência de lei não quer dizer ausência de direito, nem impede
que se extraiam efeitos jurídicos de determinada situação fática. A falta de
previsão específica nos regramentos legislativos não pode servir de justificativa
para negar a prestação jurisdicional ou de motivo para deixar de reconhecer a
existência de direito. O silêncio do legislador precisa ser suprido pelo juiz, que
cria a lei para o caso que se apresenta a julgamento. Na omissão legal, deve o
juiz se socorrer da analogia, costumes e princípios gerais de direito.
O sistema jurídico assegura tratamento isonômico e proteção
igualitária a todos os cidadãos. Omitindo-se o legislador de regular situações
dignas de tutela, as lacunas precisam ser colmatadas pelo Judiciário. Na
presença de vazios legais, a plenitude do reconhecimento de direitos deve ser
implementada pelo juiz, que não pode negar proteção jurídica nem deixar de
assegurar direitos sob a alegação de ausência de lei. Precisa assumir sua
função criadora do direito. Preconceitos e posturas discriminatórias, que
tornam silenciosos os legisladores, não devem levar também o juiz a calar. É
imperioso que ele reconheça direitos às situações merecedoras de proteção,
pois não pode afastar-se do dever de fazer justiça. Para conceder direitos aos
segmentos-alvo da exclusão social, é impositiva a aplicação da analogia que
leva à invocação do princípio da igualdade na busca de identificação da
semelhança significativa.
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Ainda que o preconceito faça com que os relacionamentos
homoafetivos recebam o repúdio de segmentos conservadores, o movimento
libertário que transformou a sociedade acabou por mudar o próprio conceito de
família. A homossexualidade existe, sempre existiu e cabe à Justiça emprestarlhe visibilidade. Em nada se diferenciam os vínculos heterossexuais e
homossexuais: ambos têm o afeto como elemento estruturante.
O legislador intimida-se na hora de assegurar direitos às minorias
excluídas do poder. A omissão da lei dificulta o reconhecimento de direitos,
sobretudo frente a situações que se afastam de determinados padrões
convencionais, o que faz crescer a responsabilidade do Poder Judiciário.
Preconceitos e posições pessoais não podem levar o juiz a fazer da sentença
meio de punir comportamentos que se afastam dos padrões que ele aceita
como normais. Igualmente, não cabe invocar o silêncio da lei para negar
direitos àqueles que escolheram viver fora do padrão imposto pela moral
conservadora, mas que não agridem a ordem social.
As uniões de pessoas com a mesma identidade sexual, ainda que sem
lei, acabaram batendo às portas da Justiça para reivindicar direitos. Mais uma
vez o Judiciário foi chamado a exercer a função criadora do direito. O caminho
que lhes foi imposto já é conhecido. As uniões homossexuais tiveram de trilhar
o mesmo iter percorrido pelas uniões extramatrimoniais. Em face da resistência
de ver a afetividade nas relações homossexuais, foram elas relegadas ao campo
obrigacional e rotuladas de sociedades de fato, dando ensejo à mera partilha
dos bens amealhados durante o período de convívio, mediante a prova da
efetiva participação na sua aquisição (DIAS, 2003, p. 17).
O receio de comprometer o sacralizado conceito do casamento,
limitado à idéia da procriação e, por conseguinte, à heterossexualidade do casal,
não permitia que se inserissem as uniões homoafetivas no âmbito do Direito das
Famílias. Havia dificuldade de reconhecer que a convivência está centrada em
um vínculo de afeto, o que impedia fazer a analogia dessas uniões com o
instituto da união estável. Afastada a identidade familiar, nada mais era
concedido além da repartição do patrimônio comum. Alimentos e pretensão
sucessória eram rejeitados sob a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.
As uniões homossexuais, quando reconhecida sua existência, eram
relegadas ao Direito das Obrigações. Como relações de caráter comercial, as
controvérsias eram julgadas pelas varas cíveis. Chamadas tais uniões
homossexuais de sociedades de fato, limitava-se a Justiça a conferir-lhes
sequelas de ordem patrimonial. Logrando um dos sócios provar sua efetiva
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participação na aquisição de bens amealhados durante o período de convívio, era
determinada a partição do patrimônio, operando-se verdadeira divisão de lucros.
A mudança começou pela Justiça gaúcha, que, ao definir a
competência dos juizados especializados da família para apreciar as uniões
homoafetivas,2 acabou por inseri-las no âmbito do Direito de Família como
entidades familiares. Cabe sinalar que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul
possui estrutura diferenciada. A divisão de competência por matérias existe
também no segundo grau de jurisdição entre os órgãos colegiados do Tribunal de
Justiça. Essa peculiaridade evidencia o enorme significado do deslocamento das
ações das uniões de pessoas do mesmo sexo das varas cíveis para os juízos de
família. Isso, com certeza, foi o primeiro grande marco que ensejou a mudança
de orientação da jurisprudência rio-grandense. A definição da competência das
varas de família para o julgamento das ações que envolvessem as uniões
homossexuais provocou o envio de todas as demandas que tramitavam nas varas
cíveis para a jurisdição de família. Também os recursos migraram para as
câmaras do Tribunal que detêm competência para apreciar essa matéria.
Proposta a ação que trazia por fundamento jurídico as normas de Direito
das Famílias, a tendência era o indeferimento da petição inicial. Decantada a
impossibilidade jurídica do pedido, era decretada a carência de ação. O processo
era extinto em seu nascedouro, por ser considerado impossível o pedido do autor.
A decisão proferida em ação de petição de herança, cujo recurso3 invoca os
princípios constitucionais que vedam a discriminação entre os sexos, por
unanimidade de votos, teve a sentença reformada. Reconhecido que a inicial
descrevia a existência de um vínculo familiar, foi afirmada a possibilidade jurídica
do pedido e determinado o prosseguimento da ação. Tal decisão de invocar a
vedação constitucional de discriminação em razão do sexo sinalizou de forma
clara o caminho para a inserção, no âmbito do Direito de Família, das uniões
homoafetivas como entidade familiar.
2
RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE SEPARAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO
DOS CASAIS FORMADOS POR PESSOAS DO MESMO SEXO. Em se tratando de situações que envolvem relações
de afeto, mostra-se competente para o julgamento da causa uma das varas de família, à semelhança das
separações ocorridas entre casais heterossexuais. Agravo provido. (TJRS – AI 599 075 496, 8ª C. Cív. Rel. Des.
Breno Moreira Mussi, j. 17/6/1999).
3
HOMOSSEXUAIS. UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. É possível o processamento e o
reconhecimento de união estável entre homossexuais ante princípios fundamentais insculpidos na Constituição
Federal que vedam qualquer discriminação, inclusive quanto ao sexo, sendo descabida discriminação quanto à
união homossexual. E é justamente agora, quando uma onda renovadora se estende pelo mundo, com reflexos
acentuados em nosso país, destruindo preceitos arcaicos, modificando conceitos e impondo a serenidade
científica da modernidade no trato das relações humanas, que as posições devem ser marcadas e amadurecidas,
para que os avanços não sofram retrocesso e para que as individualidades e coletividades possam andar seguras
na tão almejada busca da felicidade, direito fundamental de todos. Sentença desconstituída para que seja
instruído o feito. Apelação provida. (TJRS – AC 598 362 655, 8ª C. Cív. Rel. Des. José S. Trindade, j.
01/3/2000).
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A primeira decisão da Justiça brasileira que deferiu herança ao parceiro
do mesmo sexo também é da Justiça do Rio Grande do Sul.4 A mudança de rumo
foi de enorme repercussão, pois retirou o vínculo afetivo homossexual do Direito
das Obrigações, em que era visto como simples negócio, como se o
relacionamento tivesse objetivo exclusivamente comercial e fins meramente
lucrativos. Esse equivocado enquadramento evidenciava postura conservadora e
discriminatória, pois não conseguia ver a existência de um vínculo afetivo na
origem do relacionamento.
Fazer analogia com o Direito das Famílias, que se justifica pela
afetividade, significa reconhecer a semelhança entre as relações familiares e as
homossexuais. Assim, pela primeira vez, a Justiça emprestou relevância ao
afeto, elegendo-o como elemento de identificação para reconhecer a natureza
familiar das uniões homoafetivas. O relator, desembargador José Carlos
Teixeira Giorgis, em longo e erudito voto, invocou os princípios constitucionais
da dignidade humana e da igualdade, concluindo que o respeito à orientação
sexual é aspecto fundamental para o seu reconhecimento. Na esteira dessa
decisão, encorajaram-se outros tribunais, e, com significativa frequência, se
têm notícias de novos julgamentos adotando posicionamento idêntico.
Mesmo inexistindo controvérsia sobre a existência da união, passou a
ser reconhecido o interesse de agir mediante medida cautelar de justificação5,
bem como o uso de ação declaratória da existência da relação homossexual,
sob o fundamento de que a prova da convivência efetiva seria de maior
4
UNIÃO HOMOSSEXUAL. RECONHECIMENTO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. MEAÇÃO. PARADIGMA. Não se
permite mais o farisaísmo de desconhecer a existência de uniões entre pessoas do mesmo sexo e a produção de
efeitos jurídicos derivados dessas relações homoafetivas. Embora permeadas de preconceitos, são realidades que
o Judiciário não pode ignorar, mesmo em sua natural atividade retardatária. Nelas remanescem consequências
semelhantes às que vigoram nas relações de afeto, buscando-se sempre a aplicação da analogia e dos princípios
gerais do direito, relevados sempre os princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade. Desta
forma, o patrimônio havido na constância do relacionamento deve ser partilhado como na união estável,
paradigma supletivo onde se debruça a melhor hermenêutica. Apelação provida, em parte, por maioria, para
assegurar a divisão do acervo entre os parceiros. (TJRS – AC 70001388982, 7ª C. Cív. Rel. Des. José Carlos
Teixeira Giorgis, j. 14/3/2001).
5
JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. CONVIVÊNCIA HOMOSSEXUAL. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. 1. É competente a Justiça Estadual para julgar a justificação de convivência entre homossexuais, pois os
efeitos pretendidos não são meramente previdenciários, mas também patrimoniais. 2. São competentes as Varas
de Família, e também as Câmaras Especializadas em Direito de Família, para o exame das questões jurídicas
decorrentes da convivência homossexual, pois, ainda que não constituam entidade familiar mas mera sociedade
de fato, reclamam, pela natureza da relação, permeada pelo afeto e peculiar carga de confiança entre o par, um
tratamento diferenciado daquele próprio do Direito das Obrigações. Essas relações encontram espaço próprio
dentro do Direito de Família, na parte assistencial, ao lado da tutela, curatela e ausência, que são relações de
cunho protetivo, ainda que também com conteúdo patrimonial. 2. É viável juridicamente a justificação
pretendida, pois a sua finalidade é comprovar o fato da convivência entre duas pessoas homossexuais, seja para
documentá-la, seja para uso futuro em processo judicial, onde poderá ser buscado efeito patrimonial ou até
previdenciário. Inteligência do art. 861 do CPC. Recurso conhecido e provido. (TJRS – AC 70002355204, 7ª C.
Cív. Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 11/4/2001).
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importância na eventualidade de ruptura da vida em comum, com vista à
apuração do resultado patrimonial.6
Talvez o julgamento mais emblemático tenha sido o do companheiro
sobrevivente que, na ausência de herdeiros sucessíveis, a herança estava na
iminência de ser declarada vacante e recolhida ao município. Em sede de
embargos infringentes, foram reconhecidos direitos sucessórios ao
companheiro pelo voto de Minerva do Vice-Presidente do Tribunal.7 Dessa
decisão, o Ministério Público opôs recurso tanto ao Superior Tribunal de Justiça
como ao Supremo Tribunal Federal, não sendo ainda alvo de julgamento.
Porém, como o Tribunal Superior Eleitoral8 já proclamou a
inelegibilidade (CF, art. 14, § 7º) nas uniões homossexuais, está reconhecido
que a união entre duas pessoas do mesmo sexo é uma entidade familiar, tanto
que sujeita à vedação que só existe no âmbito das relações familiares. Ora, se
estão sendo impostos ônus aos vínculos homoafetivos, faz-se mister serem
assegurados também todos os direitos e garantias a essas uniões no âmbito do
Direito das Famílias e do Direito Sucessório.
Recente julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul,9 por decisão unânime, reconheceu o direito à adoção a um casal formado
de pessoas do mesmo sexo. Os filhos haviam sido adotados por uma das
6
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PESSOAS DO MESMO
SEXO. Afastada carência de ação. Sentença desconstituída para o devido prosseguimento do feito. (TJRS – AC
70005733845, 2ª C. Cív. Esp. Rel. Dr. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 20/3/2003).
7
UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. DIREITO SUCESSÓRIO. ANALOGIA. Incontrovertida a convivência
duradoura, pública e contínua entre parceiros do mesmo sexo, impositivo que seja reconhecida a existência de
uma união estável, assegurando ao companheiro sobrevivente a totalidade do acervo hereditário, afastada a
declaração de vacância da herança. A omissão do constituinte e do legislador em reconhecer efeitos jurídicos às
uniões homoafetivas impõe que a Justiça colmate a lacuna legal fazendo uso da analogia. O elo afetivo que
identifica as entidades familiares impõe que seja feita analogia com a união estável, que se encontra devidamente
regulamentada. Embargos infringentes acolhidos, por maioria. (TJRS – EI 70003967676, 4º Grupo de C. Cív.
Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, j. 09/5/2003).
8
REGISTRO DE CANDIDATO. Candidata ao cargo de prefeito. Relação estável homossexual com a prefeita
reeleita do município. Inelegibilidade (CF, 14, § 7º). Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à
semelhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à regra de
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Recurso a que se dá provimento. (TSE – Resp.
Eleitoral 24564 – Viseu/PA – Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/10/2004).
9
ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como
entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com
características de duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a
possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam qualquer
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do
vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de
abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de
firme defesa da absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos
adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo
existente entre as crianças e as adotantes. Negaram provimento. Unânime. (TJRS – AC 70013801592 – 7ª C.
Cív. Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 5/5/2006).
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parceiras, vindo a outra a pleitear a adoção em juízo. Com certeza, essa decisão
selou de vez o reconhecimento de que a divergência de sexo é indiferente para a
configuração de uma família.
É louvável a coragem de ousar quando se ultrapassam os tabus que
rondam o tema da sexualidade e quando se rompe o preconceito que persegue
as entidades familiares homoafetivas. Houve verdadeiro enfrentamento a toda
cultura conservadora e oposição à jurisprudência ainda apegada a um conceito
conservador de família. Essa nova orientação mostra que o Judiciário tomou
consciência de sua missão de criar o direito. Não é ignorando certos fatos,
deixando determinadas situações a descoberto do manto da juridicidade, que
se faz justiça. Condenar à invisibilidade é a forma mais cruel de gerar injustiças
e fomentar a discriminação, afastando-se o Estado de cumprir com sua
obrigação de conduzir o cidadão à felicidade.
A postura da jurisprudência juridicizando e inserindo no âmbito do
Direito das Famílias as relações homoafetivas como entidades familiares é um
marco significativo. Na medida em que se consolida a orientação
jurisprudencial, emprestando efeitos jurídicos às uniões de pessoas do mesmo
sexo, começa a alargar-se o espectro de direitos reconhecidos aos parceiros
quando do desfazimento dos vínculos homoafetivos. Inúmeras outras decisões
despontam no panorama nacional a mostrar a necessidade de se cristalizar
uma orientação que acabe por motivar o legislador a regulamentar situações
que não mais podem ficar à margem da tutela jurídica. Consagrar os direitos em
regras legais talvez seja a maneira mais eficaz de romper tabus e derrubar
preconceitos. Enquanto a lei não vem, é o Judiciário que deve suprir a lacuna
legislativa, mas não por meio de julgamentos permeados de preconceitos ou
restrições morais de ordem pessoal.
Não é mais possível deixar de arrostar a realidade do mundo de hoje. É
necessário ter uma visão plural das estruturas familiares e inserir no conceito de
família os vínculos afetivos que, por envolverem mais sentimento do que vontade,
merecem a especial proteção que só o Direito das Famílias consegue assegurar.
O caminho está aberto, sendo imperioso que os juízes cumpram sua
verdadeira missão: fazer Justiça. Acima de tudo, precisam ter sensibilidade para
tratar de temas tão delicados como as relações afetivas, cujas demandas
precisam ser julgadas com mais sensibilidade e menos preconceito. Os princípios
de justiça, igualdade e humanismo devem presidir as decisões judiciais.
Há muito já caiu a venda que tapava os olhos da Justiça. O símbolo da
imparcialidade não pode servir de empecilho para o reconhecimento de que a

60

diversidade necessita ser respeitada. Não mais se concebe conviver com a
exclusão e com o preconceito.
A Justiça não é cega nem surda. Também não pode ser muda. Precisa
ter os olhos abertos para ver a realidade social, os ouvidos atentos para ouvir o
clamor dos que por ela esperam e coragem para dizer o Direito em consonância
com a Justiça.
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Resumo
O corpo culturalmente construído e a sexualidade matizada, em termos acadêmicos
pelos estudos sobre gênero, são vistos em geral através da ótica binária que reduz esta
última a duas categorias: feminino e masculino. Este tipo de lógica excludente causa
dramas freqüentes no que diz respeito à vivencia da sexualidade individual. Na vida
cotidiana, entretanto, fora da academia, há quem considere a existência de dezessete
categorias sexuais. Parece, então, que a questão poderia ser abordada através das
teorias contemporâneas, baseadas na lógica do terceiro incluído, nas quais não se
centra mais a atenção em categorias, mas na dinâmica que subentende a vivência. A
proposta é pois – seguindo os passos de Bachelard, com a fenomenologia poética,
Gilbert Durand, com o trajeto antropológico e Michel Maffesoli, com sua visão da pósmodernidade – estudar a sexualidade e o gênero através da noção de trajeto
antropológico, delineando o “trajeto sexual”: vetor polarizado no qual a vivência da
sexualidade, ao longo da vida, pode deslizar dinamicamente entre os dois pólos.
Palavras-chave: Imaginário. Corpo. Sexualidade. Gênero. Trajeto antropológico. Trajeto
sexual.

Abstract
The body culturally constructed and the sexuality shaded in academic terms by the
studies about gender, are seen in general through the binary optics that reduces it in two
categories: feminine and masculine. This kind of logic, excluded logic, causes frequent
dramas in the individual sexuality. In the daily life however, outside the academy, there
are some people who consider the existence of seventeen sexual categories. Then, it
seems that the question could be aproached through contemporary's theories based on
the logic of the third included one, whose attention is not centred in categories, but in the
dynamics that presumes the experience. The proposition is therefore – according to
Bachelard´s theory about the poetical phenomenology, Gilbert Durand with the
anthropological route and M. Maffesoli with his vision of pos-modernity – to study
sexuality, gender, through the notion of anthropological trajectory, delineating the
“sexual course”: polarized vector in which the experience of the sexuality, throughout the
life, can slide dynamically between the two poles.
Keywords: Imaginary. Body. Sexuality. Gender. Anthropological trajectory. Sexual
course.
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Enquanto todas as iniciações sociais africanas (tais
como as estudaram Griaule, D. Zahan e outros)
têm, como objetivo primordial, a separação dos
sexos, suprimindo a feminilidade do prepúcio
através da circuncisão, e a masculinidade do
clitóris pela sua excisão, de modo a integrar o
noviço na ordem social, a iniciação religiosa – em
África, mas sobretudo entre as populações de
escravos deportados que perderam o contato com
a linhagem e o estatuto social –, é
indiferentemente dada para homens e mulheres.
G. Durand (1997)

Estudos sobre o corpo têm se multiplicado na literatura antropológica,
enfocando progressivamente menos a esfera do natural e mais a do cultural,
enquanto trabalhos sobre a sexualidade foram complementados pelo conceito
de gênero, tendo em vista as próprias características da pós-modernidade.
Novas teorias antropológicas, novos paradigmas vêm assim trazer uma nova
visão dessas duas dimensões.
A mudança de paradigmas que caracteriza a pós-modernidade,
principalmente na ótica de Michel Maffesoli,1 implica, ou reflete, vivências do
cotidiano distintas daquelas que caracterizaram a modernidade. Com a
crescente valorização do imaginário como meio de conhecimento proposta por
Bachelard, as abordagens teóricas dos “objetos” de estudo têm se diversificado
e se distanciado da lógica binária ocidental.
Na perspectiva clássica binária, conforme diz Sousa Filho (2008, p.1),
uma longa história de colonização pelo preconceito,
praticada sobre o imaginário de diversas sociedades,
representando a homossexualidade como uma exceção ou
como um desvio ou inversão no quadro de uma pretendida
normalidade heterossexual, levou a que se buscasse a
causa específica que produziria a homossexualidade – e
não importando se esta tenha sido pensada, variando as
épocas, como vício, pecado, crime, doença, perversão ou
como um desvio no desenvolvimento sexual.2
1

Cf. livros do autor nas referências que o tema é desenvolvido mais aprofundadamente.

2

Cf. outros trabalhos do autor nas referências.
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Em reação a tal tipo de abordagem de sexualidade, a pós-modernidade
tem induzido novos estudos nesse campo, questionando categorias estabelecidas
na modernidade, como por exemplo na Teoria Queer, segundo a qual
o grande desafio não consiste, apenas, em assumir que as
posições de gênero e sexuais se multiplicaram e escaparam
dos esquemas binários; mas também em admitir que as
fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas e que o
lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a
fronteira. Uma nova dinâmica dos movimentos (e das
teorias) sexuais e de gênero está em ação. É dentro desse
quadro que a Teoria Queer precisa ser compreendida.
Admitindo que uma política de identidade pode se tornar
cúmplice do sistema contra o qual ela pretende se insurgir,
teóricos/as Queer sugerem uma teoria e uma política pósidentitárias (LOURO, 2001, p. 2).

O olhar da antropologia sobre a sexualidade vem dos seus primeiros passos.
O etnólogo Marcel Mauss (1978) considera que é a cultura que modela o corpo, os
gestos, os hábitos. Consideração que permite a Alcântara (2001, p. 1) dizer:
Assim, parafraseando Marcel Mauss, o corpo, instrumento
inato da espécie Homo sapiens, é transformado em corporepresentação, ou seja, um artefato cultural para se
contrapor à fronteira que delimita aquilo que toda cultura
chama de selvagem, promovendo assim a separação entre
natureza e cultura, construto filosófico que nos ajuda a
esquecer que somos parte da espécie animal Homo sapiens.

Em literatura, Perec (1967), por sua vez, se debruçou sobre os
aspectos do corpo relativos à leitura, como a voz, os gestos das mãos etc., em
suas dimensões culturais.
Ora, considerando que o aprendizado, tanto institucionalizado como
familiar, tem por objetivo fazer com que o indivíduo se situe em um campo
significativo específico, é pertinente ver quais são as relações corpo/cosmos
estabelecidas por culturas diversas. O corpo é, antes de tudo, um corpo
imaginário: da parte mais sólida e interior, os ossos, à parte mais fluida e exterior,
os cabelos, tudo no corpo se desenvolve a partir da imagem que uma cultura dele
se faz. Falanges de pés atrofiados; crânios deformados de várias maneiras;
deformações da coluna vertebral; dentes serrados; mutilações; escarificações;
circuncisões; excisões; deformações de lábios, orelhas, pescoços; tatuagens;
pinturas; penteados; roupas... inúmeras são as maneiras pelas quais cada
cultura fabrica um corpo próprio. Impossível, entretanto, ter acesso ao significado
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desse corpo sem ter conhecimento da cultura em que ele está inserido. As
variações culturais são evidentes, também, em relação aos significados
atribuídos a cada parte do corpo: cada uma é valorizada positiva ou
negativamente, mais ou menos (des)valorizada, sempre segundo a dinâmica
subjacente à cultura, orientada pela dinâmica dos mitos (ROCHA PITTA, 2005).
Esse corpo, que pouco tem de natural, tanto na sua aparência (gestos,
andar, olhar, sexo etc., que levam à transformação da matéria) quanto nas suas
funções ou nas suas expressões, pode ser apreendido nas diversas produções
de uma cultura: descrição direta (atitudes do cotidiano, representações em
teatro, dança, folclore etc.), fotografia, cinema e seus derivados, relatos
míticos, literatura, artes plásticas... enfim, não são as imagens que faltam, nem
a diversidade destas. Talvez mais importante do que tanta diversidade de
aparência, seja o fato de o corpo ser o suporte do gesto. Este será, pois, o meu
ponto de partida, a base da análise.
Gilbert Durand, discípulo de Bachelard, constrói uma teoria que, em
contraposição às propostas positivista, funcionalista e evolucionista,
estabelece, mediante uma abordagem fenomenológica, a revalorização do
imaginário na sua dimensão de função psíquica e a reintrodução, nas ciências,
da dimensão afetiva do homem. Nessa perspectiva, toda construção do saber é
consequência da interação entre observado e observador.
Em seu livro básico, As estruturas antropológicas do imaginário,
Gilbert Durand propõe um estruturalismo figurativo, ou seja, um estruturalismo
no qual a estrutura é uma “forma transformável” e, em consequência, um vetor
dinâmico transformador que organiza as imagens. A maneira como essas
imagens vão ser organizadas, o dinamismo próprio em ação, é que vai
determinar o “trajeto antropológico”, isto é, “o incessante intercâmbio
existente, no nível do imaginário, entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e
as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”. O imaginário,
assim, seria “este trajeto no qual a representação do objeto se deixa assimilar e
modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual reciprocamente [...]
as representações subjetivas se explicam 'pelas acomodações anteriores do
sujeito' ao meio objetivo” (DURAND, 1969, p. 38). Nesse sentido, o autor
relaciona os gestos fundamentais do corpo com a formação e organização das
imagens. Baseado em várias pesquisas em diferentes campos de
conhecimento – Delmas, Boll, Piéron, Piaget – e na reflexologia de Betcherev,
Durand (1969, p. 51) coloca que “existe uma estreita concomitância entre os
gestos do corpo, os centros nervosos e as representações simbólicas”.
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É a maneira como se dá essa interação entre sensibilidade e meio
ambiente (geográfico e social) que caracteriza – faz a especificidade – de uma
cultura. Existem culturas nas quais é possível “fechar o corpo”, outras em que
é possível reduzir as funções físicas a quase nada, outras ainda em que o
corpo é matéria eivada de pecados, outras nas quais o corpo, pela dança,
desafia a morte...
De que maneira ocorre essa diferenciação? Segundo Durand, diante da
questão fundamental que se coloca para o ser humano, que é a da sua condição
de ser mortal, existem três maneiras fundamentais de responder: tomando as
armas e enfrentando o inimigo, construindo uma harmonia que não permita a
aproximação da morte ou ainda considerando a ciclicidade do tempo
transformando-o em renovação no lugar de morte. Essas três atitudes
fundamentais correspondem às estruturas do imaginário: respectivamente, a
estrutura heróica, a mística e a sintética (ou disseminatória). Porém, na medida
em que o autor define a estrutura como “forma estruturante”, logo, dinâmica,
cada uma se caracteriza como pólo organizador do pensamento. Na verdade,
existiriam dois pólos (que integram as três estruturas) de atração entre os quais
se posicionam as culturas. Não se trata, então, para compreender uma cultura,
de classificá-la, mas de perceber seu dinamismo subjacente: é situado nesse
dinamismo que o simbolismo do corpo tem significado.
O trajeto antropológico é formado por schemes (uma generalização
dinâmica e afetiva da imagem), arquétipos e símbolos em constante interação.
Ao estabelecer a junção entre os reflexos e as representações, é o scheme que
vai se encontrar na base da expressão corporal. Nessa perspectiva, cada cultura
se encontra atraída mais por um pólo do que por outro, o que significa que certos
gestos serão por ela privilegiados de acordo com essa dinâmica. Por exemplo, a
cultura atual na Europa, tendendo para o polo heroico, vai privilegiar uma
imagem de corpo masculino de guerreiro jovem, sadio e ativo senão combativo;
já outra cultura, como aquela vigente em parte do Nordeste do Brasil, polarizada
pela estrutura mística, vai valorizar o corpo feminino positivo em sua
sexualidade e fertilidade. É da tensão entre os pólos que nasce a dinâmica
social, diz Durand. A total polarização de uma estrutura seria patológica.
Trajeto Antropológico
Polo Heroico

Polo Místico
?
Cultura ?
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Quanto ao corpo, tomaremos um caso específico: no Brasil, existem,
no campo da educação, componentes africanos, ocidentais e indígenas, entre
outros, direcionando a construção do corpo, fazendo com que este adquira
aspectos originais (ver a vasta literatura sobre identidade brasileira). Aqui, é a
partir de noções vindas de culturas distintas, com suas mitologias próprias,
mas em permanente diálogo, que se constrói o trajeto antropológico no qual o
corpo toma forma.
No que diz respeito ao comportamento sexual desse corpo, vão entrar
em ação as lógicas presentes nas diferentes visões de mundo que compõem, no
caso aqui referendado, o cotidiano nordestino, podendo passar, de duas a
dezessete categorias (segundo opinião de pessoas do cotidiano),3 enquanto na
lógica ocidental, a sexualidade é reduzida a duas categorias, feminino e
masculino, que são excludentes. Já aqui, podem ser encontradas essas 17
categorias. Ora, a proposta que aqui fazemos, para a compreensão dessa
sexualidade, em adequação com a teoria acima exposta e com as práticas do
cotidiano, é considerar a existência não mais de categorias, mas de polarizações
(DURAND, 1980), criando uma dinâmica específica sempre em atividade. A
sexualidade se atualiza então entre os dois polos, feminino e masculino.
A proposta metodológica decorre da fenomenologia poética de Gaston
Bachelard. Nessa perspectiva, teremos o feminino e o masculino como pólos
atrativos de um vetor, no mesmo modelo do trajeto antropológico. Aqui é da
tensão entre os polos feminino e masculino que nasce e se desenvolve a
dinâmica sexual:

Trajeto Sexual
Polo Feminino

Polo Masculino
?
indivíduo ?

Cada indivíduo, com sua bagagem cultural específica, poderá, então, a
partir não mais de uma lógica de exclusão, mas sim de uma lógica de inclusão,
se posicionar nesse eixo. Além do mais, sendo a vida uma dinâmica, tal
posicionamento não precisa ser fixo. Segundo as circunstâncias de vida
3
Dado fornecido em entrevista com um grupo de lésbicas no Recife em 2004. Não vem ao caso descrever aqui
essas categorias, pois seria tarefa para outro artigo.
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individuais, ele pode se deslocar, atraído momentaneamente mais para um ou
outro pólo. Nessa perspectiva, a sexualidade pode ser vivida de forma feliz,
oscilando no eixo entre dois polos, sem que haja exclusões possíveis.
Propõe-se, pois, aqui uma visão do corpo e da sexualidade
correspondente à cultura pós-moderna4 (cibercultura, ciberespaço,
cibercidadania, cibersaúde...). Em relação a essa nova realidade não cabem
mais categorias. Dinâmica, virtualidade, interculturalidade são as novas
dimensões da vida cotidiana.

Paralelismos:

Trajeto Antropológico

H

M

H - Heroico

M - Místico

Trajeto Sexual

F

M

F - Feminino

M - Masculino

4
Cf. os trabalhos do Groupe de Recherche sur l'Anthropologie du Corps et ses enjeux (CEAQ – Paris 5) criado em
1987 com a iniciativa de A. Bião e posteriormente dirigido por J. Griffet. Cf. também o site
http://incubadora.fapesp.br/sites/opuscorpus/.
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Resumo
Este artigo é sobre os percursos teóricos, etnográficos e metodológicos que levaram a
escolher clubes de sexo para homens como campo de investigação. Reflete sobre a
inserção etnográfica do autor, discutindo algumas dificuldades e estratégias adotadas
para superá-las. Sendo uma pesquisa que demanda necessariamente a exposição em
contextos permeados por expectativas que giram em torno do desejo, uma estratégia
para tornar essa “saia-justa” metodológica e analiticamente rentável foi tomar a
corporalidade aqui tanto como objeto de investigação, quanto como metodologia de
pesquisa.
Palavras-chave: Gênero. Homossexualidade. Erotismo. Etnografia. Corpo.

Abstract
This article is about the theoretical, ethnographical and methodological paths that led
me to choose male sex clubs as an investigation field. I will reflect about my
ethnographical insertion, discussing some difficulties and the strategies I adopted to
overcome them. Being this an investigation that necessarily demands an exposure in
contexts filled with desiring expectations, a strategy to make this “fix” methodologically
and analytically profitable was to take corporality here both as an investigation object
and a research methodology.
Keywords: Gender. Homosexuality. Eroticism. Ethnography. Body.
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Introdução

[Que mais você acha que é legal me falar sobre essas experiências nos clubes de
sexo? algo que eu não tenha perguntado e que você ache legal frisar...]
Acho que já falei tudo. Não sei mesmo...
[algo que você acha que pode me ajudar a entender melhor esses clubes?]
Você tem que entender o tesão das pessoas. E não os clubes.
[R., 34 anos, São Paulo-SP, conversa via MSN em 12/01/08, de madrugada].

A pesquisa que embasa este artigo não é apenas sobre clubes de sexo
para homens.1 É uma investigação sobre os modos como diversos marcadores de
diferença operam em seu cotidiano. Constitui-se, sobretudo, num estudo sobre as
convenções que permeiam as práticas sexuais e as escolhas eróticas vividas nesses
espaços, questionando especialmente os modos pelos quais a masculinidade é
reivindicada, apropriada, significada, corporalizada e performatizada nesse
mercado (BRAZ, 2007a). Sua metodologia é qualitativa, envolvendo etnografia,
observação do cotidiano, conversas informais, entrevistas gravadas, diários de
campo. A pretensão é antropológica, na medida em que busca interpretar uma
miríade de discursos, falas, cenas, fragmentos, experiências... traduzindo-os numa
linguagem técnica, acadêmica (GEERTZ, 2000).
Os percursos que me levaram a delimitar os clubes de sexo como
campo de investigação etnográfica e a construir as questões que eu procurava
entender a partir daí confundem-se de tal modo que não sei discernir qual deles
“determina” o outro. Talvez porque a questão aqui – como em qualquer outro
lugar – não seja de determinação, mas de relação. A materialização desses
percursos em texto é meu primeiro objetivo aqui. O segundo é refletir sobre
minha inserção etnográfica, discutindo algumas dificuldades e estratégias
adotadas para superá-las.
1
Este artigo apresenta resultados preliminares da pesquisa de Doutorado em Ciências Sociais que venho
realizando no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), sob orientação da professora Maria Filomena Gregori (Núcleo de Estudos de Gênero – PAGU/ IFCH),
financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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É preciso afirmar inicialmente que a escolha de clubes de sexo para
homens como objeto de investigação está relacionada ao meu interesse em, por
um lado, discutir e trazer elementos empíricos para a reflexão e os debates
socioantropológicos atuais sobre temas relacionados a sexualidades e
erotismos “não-heterossexuais”, bem como às sociabilidades que envolvem e
suas convenções.
Por outro lado, pretendo com esta pesquisa contribuir para suprir as
lacunas derivadas da relativa escassez de estudos realizados no Brasil sobre
prazer sexual, erotismo e desejo sexual, envolvendo formas diversas de
expressão da sexualidade,2 dialogando com a linha de estudos iniciada nos
últimos anos por minha orientadora, a professora Maria Filomena Gregori, que
em suas pesquisas comparativas tem aprofundado o conhecimento na área de
Antropologia e Estudos de Gênero sobre as novas formas dos erotismos
contemporâneos e discutido suas implicações e articulações sobre a violência
interpessoal e de gênero (GREGORI, 2003; 2004; 2007).
Tentarei explicar abaixo como cheguei às questões norteadoras dessa
etnografia. Partirei de alguns percursos que, embora separados em tópicos
distintos neste texto, estão mutuamente imbricados na formulação dos
problemas aqui propostos.

Percursos teóricos
Um possível ponto de partida para quem se interessa pelo estudo das
sexualidades é a obra de Michel Foucault, que questiona a naturalização do
termo “sexualidade”. Ele afirma que os desejos sexuais não são entidades
biológicas pré-existentes, mas são constituídos no curso de práticas sociais
específicas, determinadas historicamente (FOUCAULT, 1977). O autor ressalta
os aspectos geradores da organização social do sexo e não os seus elementos
repressivos, mostrando que há uma espécie de positividade nos dispositivos da
sexualidade e que novas modalidades estão sempre sendo produzidas
(FOUCAULT, 1977; 1979; 1983). É a partir de sua obra que surge a noção de
um processo histórico de autonomização da sexualidade em relação a outros
sistemas sociais como traço das sociedades ocidentais contemporâneas.
2
Num panorama das pesquisas brasileiras em Ciências Sociais relativas a sexualidades e direitos sexuais no
período de 1990 a 2002, publicado pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM),
aponta-se uma ausência relativa de estudos sobre o erotismo, o prazer e o desejo sexual masculino e feminino, em
comparação a um grande número de publicações em outras áreas, tais como sexualidade e juventude,
sexualidades em tempos de AIDS ou prostituição (CITELI, 2005). Sobre a problemática dos direitos e políticas
sexuais no Brasil, cf. também Vianna e Lacerda (2004).
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Em Thinking Sex, Rubin (1993) propõe elementos descritivos e
conceituais para refletir sobre sexo e política.3 A autora desenvolve o conceito
de estratificação sexual, por meio do qual postula que as sociedades ocidentais
modernas avaliam os atos sexuais de acordo com um sistema hierárquico de
valor sexual. Nessa estratificação, os estilos de sexualidade considerados
“bons” (normais, naturais, saudáveis), tais como modalidades heterossexuais,
no marco do casamento, monogâmicos, reprodutivos, se oporiam aos “maus”,
expressos nas práticas sexuais de travestis, transexuais, fetichistas,
sadomasoquistas, no sexo comercial, por dinheiro, entre gerações, contando
com áreas intermediárias.4 Dessa forma, Rubin afirma a relevância das
sexualidades não reprodutivas no domínio da sexualidade e, além disso,
legitima a importância dos estudos acadêmicos sobre elas.
Nos anos 1990, assistiu-se à profusão dos chamados estudos gays e
lésbicos, que clamam pela distinção analítica entre gênero e sexualidade, ao
mapearem criticamente a “estratificação sexual” presente nas sociedades
modernas. Uma das críticas desses estudos é que, na análise de sexualidades
heterossexuais, o gênero apareceria aprisionado numa distinção binária, na
qual a sexualidade é atravessada por uma linha divisória entre homens e
mulheres que parece estabelecer uma continuidade entre “sexo” e gênero.5 A
noção de que existem práticas sexuais “boas” e “más” permeia boa parte dessa
produção, que pensa o sexo como um vetor de opressão que atravessa outros
modos de desigualdade social (classe, raça, etnia ou gênero). Para Piscitelli
(2003, p. 214-215),
na atualidade são, sobretudo, os estudos feitos da
perspectiva gay e lésbica que parecem atualizar o espírito
contestador de certas linhas do pensamento feminista em
relação à sexualidade. Esses estudos, destacando a distinção
entre sexualidade e reprodução, insistem veementemente na
distinção analítica entre gênero e sexualidade.6
3
A intenção de Gayle Rubin é contribuir para uma reflexão libertária sobre a sexualidade. Para isso, a autora
coloca a necessidade de formular um inteligente e coerente corpus de pensamento radical sobre sexo, que
possibilite o desenvolvimento de pontos de vista radicais sobre a sexualidade. O ensaio tem como objetivo geral
propor elementos de um quadro descritivo e conceitual para refletir sobre sexo e política (RUBIN, 1993). Sobre o
contexto político que levou Rubin a formular essas idéias, cf. a entrevista realizada com a autora por Judith Butler
(2003) e Carrara, Gregori e Piscitelli (2004).
4
É importante notar que, em nota de 1992, revisando o artigo para nova publicação, Rubin (1993) afirma que
seu sistema classificatório não dá conta de todas as complexidades existentes, servindo apenas para fins de
demonstração. As relações de poder no âmbito da variação sexual seriam muito mais complexas.
5

A esse respeito, cf. Piscitelli (2003).

6

Vale lembrar que Judith Butler foi a primeira crítica da tendência geral dos queer studies de separação entre as
“teorias de sexualidade” e as “teorias de gênero”, focalizando as primeiras e deixando as segundas para o
feminismo (BUTLER, 1997). Cf. também Gregori (2003).
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Por meio da noção de estratificação sexual, é possível uma justificativa
(teórica e política) da escolha de clubes de sexo para homens como objeto de
estudo, uma vez que as práticas neles realizadas estariam localizadas nas
esferas mais baixas dessa estratificação. Acredito, porém, que um olhar sobre
as teorias ditas pós-estruturalistas ou pós-modernas possibilitem a
(re)articulação entre gênero e sexualidade e um maior refinamento do propósito
analítico desta pesquisa.
Em Problemas de Gênero, Butler (2003) busca facilitar a
convergência entre as perspectivas feministas, gays e lésbicas sobre o gênero
com a teoria pós-estruturalista. A autora desenvolve uma “teoria performativa”
de atos de gênero que rompem as categorias de corpo, sexo, gênero e
sexualidade, “ocasionando sua re-significação subversiva e sua proliferação
além da estrutura binária” (BUTLER, 2003, p. 11).
Para a autora, o “eu” é constituído por posições, é situado, e essas
“posições” não são meros produtos teóricos, mas “princípios organizadores
embutidos de práticas materiais e arranjos institucionais, que são as matrizes de
poder e discurso que me produzem como um 'sujeito' viável” (BUTLER, 1997).
Isso significa não tomar o sujeito como um ponto de partida. A crítica do sujeito
não é uma negação ou repúdio a ele, mas um modo de interrogar sobre sua
construção como dada de antemão. Desconstruir não é negar ou descartar, mas
pôr em questão e “abrir” um termo (como “o” sujeito) a uma reutilização e uma
redistribuição anteriormente não autorizadas (BUTLER, 1997). Do mesmo
modo, desconstruir a materialidade dos corpos significa apenas suspender e
problematizar o referente ontológico tradicional do termo, o que proporcionaria
um meio para se pensar em atos corporais (ou materializações) alternativas.
Essas idéias levam a pensar tanto as materializações dos corpos
quanto a produção das subjetividades como contingentes: a possibilidade de
existência (ou a “abjeção”) dos corpos e dos “sujeitos” depende da matriz
discursiva de inteligibilidade a que se esteja referindo. Pode-se apontar, nesse
sentido, a rentabilidade das idéias de Avtar Brah para se pensar em identidades
como marcadas por posicionalidades de sujeito, em constante transformação,
não podendo ser caracterizadas como fixas ou singulares. Desse modo,
a identidade pode ser entendida como o próprio processo
pelo qual a multiplicidade, contradição e instabilidade da
subjetividade é significada como tendo coerência,
continuidade, estabilidade; como tendo um núcleo – um
núcleo em constante mudança, mas de qualquer maneira
um núcleo – que a qualquer momento é enunciado como o
“eu” (BRAH, 2006, p. 371).

80

Parto aqui, portanto, desse pensamento de inspiração antropológicofeminista contemporâneo, que toma a “diferença” como categoria analítica
(MOORE, 1996) e aponta a necessidade de pensar a interseção de diversos
marcadores na produção contextual e relacional das identidades e
subjetividades. Mas o entendimento de como construí minhas questões de
pesquisa não se dá ao se levar em conta apenas esse percurso teórico, mas
também minha trajetória etnográfica. É sobre ela que falarei a seguir.

Percursos etnográficos
De início, eu tinha já em mente que esta pesquisa não incluiria as
práticas sexuais realizadas em espaços como praças, parques ou banheiros
públicos, focando em locais inseridos no chamado “mercado segmentado”, que
cobram um valor de entrada para seus clientes.
Ainda assim, abria-se um campo de investigações perigosamente
amplo: dentro do “mercado do sexo”7 ou “mercado contemporâneo de bens
eróticos” (GREGORI, 2007) em São Paulo, há um vasto e diversificado
segmento voltado para pessoas que buscam relacionar-se com outras do
mesmo “sexo”, incluindo aí as que se definem como homens buscando outros
homens. Muitas boates e bares paulistanos contam com um espaço específico
para sexo (os chamados dark-rooms). Há também muitas saunas para
homens, bem como bares que contam com cabines para o sexo, além dos
cinemas pornôs e das cabines onde se paga para assistir filmes pornográficos,
espalhados pelo centro da cidade.
Ao longo do ano de 2006, frequentei assiduamente páginas da
internet relacionadas tanto aos locais comerciais para encontros sexuais
(LCES) entre homens da cidade de São Paulo, quanto à busca de parceiros para
sexo e/ou relacionamento afetivo.
Um dado que me chamou a atenção é que na grande maioria dos perfis
cadastrados em tais páginas, os usuários buscavam conhecer “caras machos”,
com postura “masculina”, sem “trejeitos” ou “afetações”. Apresentar-se como
“discreto”, “fora do meio” e sobretudo “não afeminado” parecia ser uma
7
Por “mercado do sexo”, sigo as idéias de Augustín, para quem “Este término incluye burdeles o casas de citas,
clubes de alterne, ciertos bares, cervecerías, discotecas, cabarets y salones de cóctel, líneas telefónicas eróticas,
sexo virtual por Internet, sex shops con cabinas privadas, muchas casas de masaje, de relax, del desarrollo del
'bienestar físico' y de sauna, servicios de acompañantes (call girls), unas agencias matrimoniales, muchos
hoteles, pensiones y pisos, anuncios comerciales y semicomerciales en periódicos y revistas y en formas
pequeñas para pegar o dejar (como tarjetas), cines y revistas pornográficos, películas y videos en alquiler,
restaurantes eróticos, servicios de dominación o sumisión (sadomasoquismo) y prostitución callejera: una
proliferación inmensa de posibles maneras de pagar una experiencia sexual o sensual” (AUGUSTÍN, 2000).
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maneira de se tornar mais valorizado sexual/afetivamente. Tanto aqueles que se
identificavam como “ativos” quanto os “passivos” nessas páginas declaravamse “não afeminados” e buscavam parceiros como eles. Quase todos os que
buscavam encontrar parceiros para sexo “grupal”, no qual um homem deve ser
penetrado por outros homens, frisavam a exigência de que o “passivo” fosse
“macho”, masculino, viril.
Quando iniciei meu trabalho prévio de campo, tinha como propósito
etnografar cinemas pornôs, saunas, bares e clubes de sexo. Meu interesse era
construir uma interpretação antropológica da sociabilidade presente nesses
espaços e de seus sujeitos. Influenciado pelas idéias já expostas de Judith
Butler, acreditava que, de certa forma, aí encontraria “corpos abjetos” dentro de
uma matriz heteronormativa (BUTLER, 2002).
Pensar em abjeção8 em relação a uma matriz social e culturalmente
disseminada não significa, contudo, que não possamos pensar na criação de
“matrizes alternativas” de inteligibilidade, nas quais a “coerência” seria dada
por outros modos de arranjo entre categorias diversas. O fato de que os
universos metropolitanos de pessoas que se relacionam afetivo-sexualmente
com outras do mesmo “sexo” (designados GLS, GLBTTT ou nenhum dos dois)
criam em seu interior formas próprias de “inserção” e “abjeção” é algo que vem
sendo apontado em estudos contemporâneos realizados em São Paulo.9
A “hipervalorização da masculinidade” e a produção do “macho” como
sujeito e objeto de desejo são elementos implicados nos processos de
materialização dos corpos e de produção de subjetividades em muitos dos
contextos de circulação de homens que se relacionam afetivo-sexualmente com
outros homens, no Brasil contemporâneo (cf., por exemplo, SIVORI, 2006).10
Tais convenções apareceram bastante difundidas e diversamente marcadas
nos locais comerciais para encontros sexuais (LCES) entre homens que
investiguei (cf. BRAZ, 2007a; 2007b; 2007c e SANTOS, 2007).
8
O abjeto designa, para Butler, aquelas “zonas invivíveis”, “inabitáveis” da vida social “que, sem dúvida, estão
densamente povoadas pelos que gozam da hierarquia dos sujeitos, mas cuja condição de viver sob o signo do
'invivível' é necessária para circunscrever a esfera dos sujeitos” (BUTLER, 2002, p. 19-20). A inteligibilidade não
deve ser tomada, aqui, como um campo fechado ou um sistema com fronteiras finitas. É um campo aberto. A
prática social seria constituída por atos repetidos que se instituem como normatividades hegemônicas quando
encobrem seus efeitos. Sendo um campo em aberto, nas margens se encontram os “sujeitos” excluídos. E eles
ajudam a entender o que seria a norma. A autora se inspira aqui na leitura que Kristeva faz das idéias de Mary
Douglas (DOUGLAS, 1976) para a constituição da idéia de abjeção. Os corpos que “não são” tornam-se
importantes para se entender as normas que constituem as subjetividades possíveis ou inteligíveis (os corpos que
“são”). Cf. Kristeva (1982).
9
Cf., por exemplo, Simões (2004); Simões e França (2005); e Facchini (2006). Vale salientar que os chamados
queer studies tratam há tempo dessa questão.
10
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Cf. também artigo publicado por Carrara (2005) na Folha de S. Paulo.

Esse trabalho de campo preliminar, aliado às referências teóricas de
meu interesse, levou-me à formulação de algumas questões a serem
investigadas. Por mais questionável que seja do ponto de vista das hierarquias
que coloca, a criação discursiva do “macho” como objeto de desejo entre esses
homens pode ser lida como rearticulação ou deslocamento de convenções
relativas a sexo, gênero, desejo e práticas sexuais que comporiam a matriz
heteronormativa culturalmente disseminada a partir da qual os sujeitos
ganham inteligibilidade, ou seja, “vêm a ser” (BUTLER, 2003). Por outro lado,
a valorização da masculinidade implicaria a criação de novos modos de
hierarquização e de inteligibilidade, que não podem ser menosprezados.
Se o processo de construção da subjetividade tem a ver com as
relações entre sexo, gênero, desejo e prática sexual (BUTLER, 2003), como se
dá a combinação de tais “marcadores” em locais comerciais para encontros
sexuais (LCES) entre homens? E se é na repetição estilizada de práticas
corporais que tais inscrições se materializam (BUTLER, 2002), a partir de
quais marcadores os corpos dos sujeitos desses locais são discursivamente
materializados, seja enquanto desejáveis, seja enquanto abjetos?
As perguntas estavam colocadas, mas restava ainda resolver o
problema da delimitação do campo de investigações. Escolhi focar a etnografia
nos clubes de sexo, que, além do mais, não foram ainda objeto de nenhuma
investigação antropológica de que eu tenha conhecimento no Brasil.11
Para Villaamil e Rubio (2006), os clubes de sexo para homens são um
fenômeno assumidamente transnacional, com referentes homólogos nas
“cenas” gays norte-americanas e européias. O interessante é que essa pesquisa
vem demonstrando como se dá seu surgimento também no Brasil. Eles
apareceram recentemente em São Paulo, inspirados em locais similares
existentes nos EUA e em alguns países da Europa, buscando se diferenciar dos
espaços que já existiam na cidade com a finalidade de propiciar trocas eróticas
entre homens, como as saunas. O primeiro local comercial para sexo entre
homens que se diferenciava do “modelo” adotado pelas saunas foi o Station,
um cruising-bar que abriu suas portas em 1998, em Pinheiros. Lá não há
toalhas enroladas na cintura – os clientes circulam vestidos. O local tem uma
estética propositalmente underground, evocando uma espécie de bunker
estilizado, com desenhos de inspiração “militar” nas paredes do bar, no andar
11
O trabalho de campo nos clubes de sexo de São Paulo ocorreu de setembro de 2006 a maio de 2008.
Atualmente, estou realizando uma pesquisa nos clubes de sexo de Madri, na Espanha, orientado por Fernando
Villaamil, na Universidad Complutense. A pesquisa conta com apoio financeiro da CAPES, como parte do Estágio
de Doutorado. A intenção é comparar os dois contextos na tese, partindo das mesmas técnicas de investigação e
questionamentos teóricos.
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de baixo. O sexo é praticado tanto no dark-room (quarto escuro) do térreo
quanto nas numerosas cabines e glory holes (buracos nas paredes) espalhados
no andar superior. É lugar comum entre os proprietários dos clubes de sexo a
afirmação de que o Station abriu terreno para o surgimento de outros similares
na cidade.12
Dentre esses clubes destaca-se o Blackout, inaugurado em meados
dos anos 2000, na rua Amaral Gurgel, no centro da cidade. De acordo com os
colaboradores de pesquisa com quem dialoguei, que o frequentavam naquele
período, o clube surgiu para abrigar um público interessado em fazer sexo com
“um algo a mais”. Além da possibilidade do sexo casual (que já havia nas
saunas e cinemas pornôs, por exemplo), o local tinha para muitos uma aura
“fetichista” ou “hardcore”, propiciada pelo investimento em acessórios tais
como correntes, camas coletivas, slings (uma espécie de cadeira suspensa,
feita de couro, utilizada para a prática sexual anal penetrativa, seja pelo pênis,
seja pelo punho ou por vibradores) e outros equipamentos “sadomasoquistas”
(s/m).13 Tudo isso em meio a pouca iluminação e presença de um público
diverso e interessado em sexo em várias nuances, especialmente o sexo grupal
(que, diferentemente do praticado nas saunas, é realizado nos clubes “em
público”, na frente de quem estiver presente, e não em cabines privativas). Esse
clube fechou cerca de dois anos depois de aberto e reabriu em outro espaço, no
Largo do Arouche, mantendo o nome, os equipamentos, os acessórios e o título
de “primeiro sex club do Brasil”, como se pode observar tanto no site dele na
internet quanto pelos flyers que divulgam sua programação.
No local onde o Blackout funcionava, abriu há pouco mais de dois anos
outro clube – No Escuro. Trata-se de um local pequeno, pouco iluminado, onde
se pode perceber uma tentativa de criação de um espaço fetichista inspirado
nas fantasias de “trabalhadores”. Espalham-se pelos ambientes equipamentos
12
Outro local bastante citado é a SoGo, uma boate inaugurada entre o surgimento do Station e dos clubes de sexo,
nos Jardins. De acordo com seu idealizador, com quem pude conversar, a boate era o chamariz para a tentativa de
criar um bar leather (para fetichistas e entusiastas do couro), no último andar, cujo acesso se dava tanto pela
pista quanto pela rua, sem precisar entrar na boate. Ele relatou o caráter de vanguarda dessa idéia, que teria sido
inspirada em clubes europeus, bem como sobre os problemas enfrentados a partir do estranhamento de um
público que não entendia direito qual era a proposta do espaço. A boate ainda existe, sob nova direção, e o
dungeon hoje funciona nos moldes do Station – como um espaço estilizado para sexo em cabines.
13
A abreviação s/m é utilizada para “sadomasoquismo”. Essa sigla aparece em parte da bibliografia como
designando jogos eróticos inspirados em fantasias de dominação e submissão (a esse respeito, cf. Gregori
(2004). Cf. também Macclintock (1994; 2003)). A partir dos anos 1950, o tema passa a ganhar destaque na
intelectualidade francesa, pela retomada dos escritos do Marquês de Sade e de Leopold von Sacher-Masoch
(podem-se destacar também Maurice Blanchot, Michel Leiris, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Gilles
Deleuze, Georges Bataille, dentre outros/as). Comparando escritos dos dois autores, Deleuze discute a unidade
entre sadismo e masoquismo, argumentando que a idéia de “sadomasoquismo” é analiticamente inconsistente
sob vários aspectos (DELEUZE, 1984). Para usar um jargão pós-moderno, eu diria que ela é discursivamente
produzida no âmbito da medicina e da psicanálise. Essa é uma idéia especialmente interessante para quem toma
o s/m contemporâneo como objeto de investigação.
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e acessórios típicos de oficinas mecânicas – calotas nas paredes, cones de
trânsito e ferramentas diversas, como martelos, parafusos e chaves de fenda.
Na área escura dos fundos do clube, que os frequentadores apelidaram de
“fundão”, uma escada mantém uma algema, com a qual se pode amarrar
alguém e ser amarrado, em meio a camas coletivas. Esses dois locais estão no
centro de São Paulo, no “circuito popular” dos locais para sexo entre homens,
que inclui também os famosos cinemas pornôs, boates e algumas saunas.
Fora dali, em direção aos bairros de “camadas médias altas”, ficam,
além do já citado Station, os outros dois clubes onde fiz a pesquisa de campo:
Gladiators e RG. O primeiro, surgido há pouco mais de 3 anos, fica na região do
Shopping Frei Caneca, na Consolação. Logo na entrada do Gladiators, na sala
onde ficam os armários, estátuas gregas pairam ao lado de mesas com revistas
pornôs masculinas. Passando pelo bar, no salão principal, onde a luz é azulada,
há sofás e camas coletivas. Uma porta dá acesso a um ambiente menor, mais
escuro, onde há slings, uma cadeira ginecológica e uma maca de sanatório,
estrategicamente localizada embaixo de uma luminária de luz fraca e
amarelada, com tiras onde se pode amarrar e ser amarrado. Numa outra sala ao
fundo do saguão principal, uma cadeira de dentista cercada por uma área com
glory holes complementa a aura fetichista que evoca “prazer e perigo”.
Já o RG surgiu como um clube privado, não aberto ao público em geral.
Abriu pouco tempo depois do Blackout em Higienópolis. Para participar de suas
festas, era necessário obter a aprovação num cadastro online, na página do
clube na internet.14 Atualmente, o RG funciona na Vila Mariana. É o único clube
onde se deve, obrigatoriamente, concordar em não vestir nenhuma peça de
roupa, além dos calçados. Pode-se também optar pelo bottomless (sem a
“parte de baixo” da roupa). Isso faz jus ao slogan do local, anunciado em sua
página como o “1º bar naturista indoors”.15

Percursos metodológicos
Quando iniciei minhas primeiras incursões a campo, pairava acima da
minha cabeça o fantasma dos riscos éticos que essa etnografia poderia vir a
implicar. A despeito do pioneirismo da obra de Laud Humphreys (1970) no que
14
Os itens do cadastro são: ter uma aparência e uma atitude “masculina”; ter o peso proporcional à altura; ter
entre 18 e 55 anos; ser “resolvido” e “open minded”, que, segundo alguns sujeitos de pesquisa, significaria não
se restringir a fazer sexo com só um parceiro durante a festa, não fazer “carão”, nem “bancar o difícil”, estar,
enfim, disposto mesmo a fazer sexo. Muito embora a consensualidade seja valorizada por meio da regra de que
“não é não” (o que está presente em todos os clubes pesquisados).
15
Esse é um diferencial em relação aos outros clubes, onde é permitido ficar de cueca. No RG, isso só é possível na
Festa da Cueca, que ocorre periodicamente.
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diz respeito à sociologia do sexo entre homens em locais públicos, seu trabalho
tornou-se mundialmente famoso, sobretudo, por conta dos graves problemas
gerados a partir das técnicas de pesquisa empregadas pelo autor.16 Assim como
na pesquisa de Humphreys, estou lidando com “caleidoscópios de fluidez
sexual” (CARRARA; SIMÕES, 2007). Alguns frequentadores não “visibilizam”
fora dos LCES suas preferências erótico-sexuais. Outros são comprometidos,
seja com mulheres, seja com outros homens. No segundo caso, haveria aqueles
cuja relação é “aberta”, possibilitando relações sexuais com outras pessoas.
Mas haveria aqueles cuja relação é “fechada”, o que significa que o acordo entre
os parceiros implica, a princípio, monogamia. Esses homens prezam locais
“discretos” e buscam parceiros que, como eles, valorizem ou lhes garantam
“discrição” e sigilo. Assim, tomei como pressuposto a necessidade de deixar
claro desde o início para aqueles com quem conversei em campo, seja via
internet, seja face a face, qual era meu objetivo – mesmo correndo o risco de que
isso de algum modo “filtrasse” quem estaria ou não disposto a colaborar comigo.
As primeiras observações de campo estavam já mescladas com a
frequência em páginas da internet relacionadas a esses locais e suas práticas,
incluindo desde sites de busca de parceiros afetivo-sexuais, até comunidades
do Orkut.17 Criei perfis nessas páginas sob o pseudônimo de Antropólogo
Unicamp. Nos perfis, explicava qual o tema da pesquisa, disponibilizava o
endereço eletrônico de meu curriculum cadastrado na plataforma lattes, e
deixava um email para contato e um endereço de MSN18 que criei
especialmente para a pesquisa.
Especifiquei que procurava colaboradores maiores de 18 anos e que os
únicos critérios para a participação na pesquisa eram que eles já tivessem
frequentado locais comerciais para encontros sexuais (LCES) entre homens na
cidade de São Paulo ao menos uma vez, especialmente clubes de sexo, e que
estivessem dispostos a partilhar comigo suas experiências nesses locais em
conversas via MSN. Acionei também uma rede de amigos/as, colegas e
conhecidos/as que, de alguma maneira, pudessem me apresentar possíveis
colaboradores de pesquisa.
16

A esse respeito, cf. Leap (1999), Sívori (2002), Carrara e Simões (2007).

17

Rede virtual para contatos eletrônicos que se transformou em “febre” no Brasil. Uma instigante pesquisa acerca
das identidades e sexualidades no Orkut vem sendo feita por Parreiras (2007).
18
Pelúcio, que também utilizou o MSN para realizar entrevistas em sua tese a respeito do modelo oficial
preventivo para DST/aids voltado às travestis que se prostituem na cidade de São Paulo, define-o como “um
programa de instant messaging, isto é, conversa em tempo real, por meio do qual o usuário, depois de baixar o
programa e abrir um e-mail, pode anexar outros usuários que também tenham o serviço e conversar com eles”
(PELÚCIO, 2007, p. 28).
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Apesar da grande quantidade de pessoas que me adicionavam e que
depois revelavam não ter ido a nenhum desses LCES, ao longo de pouco mais
de dois anos entrevistei 29 homens via MSN, mantendo contato com alguns
por quase todo esse período. Alguns deles nunca foram a clubes de sexo
propriamente, mas trouxeram colaborações muito ricas a respeito de outros
locais. Realizei também 13 entrevistas gravadas com frequentadores de clubes
de sexo. Numa delas, também via MSN, utilizei microfone, enquanto as outras
12 foram “presenciais”. Seis delas foram feitas com colaboradores com quem
já havia conversado via MSN (nesse caso, apenas com aqueles que já tivessem
frequentado clubes de sexo) e que aceitaram ser entrevistados dessa forma. As
demais foram realizadas tanto com pessoas que conheci em campo, quanto
com algumas que me foram indicadas por outros entrevistados ou por
amigos/as meus/minhas. Além disso, entrevistei com gravador os empresários
e/ou gerentes dos clubes.
Para além das informações sociodemográficas, perguntei-lhes acerca
de suas trajetórias afetivo-sexuais, escolhas e preferências eróticas. Quis saber
sobre suas representações a respeito de parceiros ideais para relacionamento
estável e sexo casual. Indaguei sobre suas experiências sexuais em contextos
diversos, especialmente clubes de sexo, na cidade de São Paulo, buscando
relatos sobre suas dinâmicas, seus sujeitos, suas práticas, hierarquias,
convenções.

Corpos e prazeres
Certas características que observei em trabalho de campo e que foram
relatadas pelos entrevistados implicam determinados parâmetros para
entender a composição desse mercado, a começar pela faixa etária. O que
observei (e boa parte dos entrevistados corroborou) é que, embora haja rapazes
entre 18 e 24 anos ou homens com mais de 60 anos nos clubes, a maioria de
seus frequentadores tem entre 25 e 50 anos, sendo bastante expressiva a
presença de homens na faixa entre 30 e 40 anos.
Nos clubes, o sexo é praticado e percebido de uma maneira diferente
do realizado em outros LCES, pois neles tudo é feito, a princípio, na frente dos
demais – não há cabines ou portas, não há quartos totalmente escuros. Outra
diferença é que nos clubes não há toalhas, como nas saunas, nem roupas (com
exceção do Station) – as pessoas circulam nesses locais de cueca ou nuas,
apenas com chinelos ou calçados.
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Apesar da variedade de cenas e de experiências narradas, pode-se
dizer que para a maioria dos entrevistados a experiência de ir aos clubes é
percebida, em alguma medida, como “erótica”, no sentido que Georges Bataille
(1987) atribui ao termo erotismo – transgressão a determinados valores
socialmente sancionados. A idéia geral é que os clubes são espaços para
práticas e experiências que não se tem em outros contextos e que de alguma
maneira rompem com convenções culturalmente espraiadas de aceitabilidade
e “normalidade” no que diz respeito ao sexo.
A princípio, os clubes parecem proporcionar um uso de corpos e
prazeres relativamente livre dos constrangimentos vividos em outros locais. O
fato de estar em um lugar fechado cujo mote é o sexo dá aos frequentadores
uma sensação de segurança, como fica evidente nas falas que apontam a
ausência, nos clubes, dos riscos associados ao sexo em locais públicos, ou
mesmo do famigerado “carão” esnobe e excludente, tão presente em outros
espaços, como em boates GLS.
Alguns dos colaboradores de pesquisa retratam com estranheza, outros
com descomedida excitação, mas o fato é que quase todos, ao relatar a
experiência de ir a um clube de sexo pela primeira vez, evocam o impacto de
entrar num ambiente onde homens diversos, seminus ou nus, circulam em
busca de sexo com outros homens, ressaltando a rapidez, praticidade e
facilidade de encontrar pessoas que, a princípio, estão ali com o mesmo objetivo.
Contudo, conhecer os clubes de sexo mais de perto implica o
reconhecimento de que essas experiências “à meia-luz” estão norteadas por
marcadores de diferença diversos, que contextualmente podem resultar em
desigualdades, hierarquizações e mesmo em exclusões.
Em todos os clubes, há espaços específicos para o sexo, salas com
camas coletivas, sofás e poltronas espalhadas onde homens em silêncio circulam
buscando parceiros. Há uma dinâmica de cruising transposta para esses locais,
numa busca incessante por outros corpos para tocar e se deixar tocar.
A troca de olhares é fundamental, informando quando um flerte será ou
não correspondido. Quando dois ou mais juntam-se e iniciam uma cena (de
penetração, de sexo oral, de masturbação etc.), outros param ao seu lado.
Algumas vezes, entram na cena. Outras vezes, apenas observam, enquanto se
tocam, como voyeurs. Também é possível que, dali, outras duplas e grupos se
formem, conformando outras cenas.
A possibilidade de participar de uma cena, ou de ser seu mero
espectador, é dada, muitas vezes, pela maneira como alguém é ou não
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inteligível enquanto “desejável”. E essa “desejabilidade” é informada, grosso
modo, pela aparência, pelos atributos corporais e pela postura mais ou menos
masculina.
No bar, nem sempre se “faz a linha de macho”. Não é raro observar
alguns homens interagindo nesse espaço como se estivessem em outro local
marcadamente GLS ou gay, como numa boate, conversando sobre assuntos
variados, desde beleza e moda até música pop, ou dançando as músicas (muito
parecidas com as das boates) sem que isso soe “fora de lugar”. Não que todos
se comportem dessa maneira, mas aqueles que costumam agir assim em
outros locais ou frequentam ambientes GLS podem, no bar, preocupar-se um
pouco menos em “não dar pinta” de gay.
Já nas salas de sexo é diferente. É nelas que a hipermasculinidade é
performatizada, reiterada e também “corporificada”. Esse sujeito
“hipermasculino” de desejo é produzido discursivamente e atuado corporal e
gestualmente nesses contextos. Essa hipermasculinidade corporalizada,
embodied, institui a partir daí modos particulares de relação social.
Os sujeitos que participam efetivamente das cenas de sexo nesses
clubes são aqueles inteligíveis dentro das reiteradas convenções que criam um
sujeito de desejo “macho”.

Corpo a corpo
Foi meio estranho, a princípio. Ter de ficar nu. Apenas com
os calçados e com a máscara que ganhei na entrada. Era
uma festa de “mascarados”, para comemorar o aniversário
do clube. A máscara preta, de elástico, me foi entregue pelo
dono do local, que havia mandado fazer um enorme bolo
em formato de pênis, avistado logo na entrada. Em volta
dele, alguns rapazes já nus, apenas de tênis ou coturnos,
altos e musculosos, comiam seus pedaços. No andar
debaixo havia uma grande cama coletiva. A maioria dos
frequentadores fazia sexo nesse espaço. A presença de
malhados, “sarados” e “bombados” era marcante nesse
dia. Havia, sim, homens mais velhos. Barrigudos,
gordinhos. Mas a grande maioria era de “bombados”.
Alguns eram “barbies”, outros eram típicos “ursos”. Um
público “seleto”. Parece que a estratégia de “afastar as
bichinhas” por meio do cadastro, ainda que ele seja “próforma”, como havia me dito um dos organizadores do local,
no carro, enquanto íamos para lá, funciona bem. Eu pude

n. 03 | 2009 | p. 75-95

Camilo Albuquerque de Braz

89

ver e ouvir o “macho versus macho” em carne, osso e
músculos. Havia alguns garotos na faixa dos 20 aos 25
anos. Bem mais do que em alguns dos cinemas pornôs do
centro. E quase não havia negros. Um público muito
parecido com o que frequenta as boates da moda. Só que
aqui eles procuram comportar-se de modo “masculino” e
evitam “dar pinta”. O som tocado próximo ao bar também
lembrava o das boates do circuito GLS moderno. A
iluminação era penumbra, o que parece ser uma convenção
em locais como esse. Depois de meia hora lá dentro, a
nudez deixa de ser algo estranho. O que passa a ser
esquisito é ver alguém chegando ao local, ainda com as
roupas, ou ver os funcionários da casa vestidos, circulando
para lá e para cá. Eu percebi que muitos me olhavam.
Roçavam em mim enquanto eu passava, de espaço em
espaço, apenas observando. Tentavam pegar em mim e eu
me esquivava. Queria passar incólume, o mais neutro
possível. Mas minha nudez não lhes era invisível [trecho de
diário de campo].

Trago essas notas etnográficas porque elas textualizam e anunciam o
meu segundo objetivo neste artigo, qual seja, discutir sobre minha inserção
etnográfica nos clubes de sexo masculinos.
Concordo com Kulick (1995) quando afirma que o desejo no campo
pode ser um dos modos por meio dos quais os/as antropólogos/as se percebem
sabidamente posicionados e parciais e que isso pode ser muito produtivo,
ocorrendo independente de o “agente desejante” ser o antropólogo ou outra
pessoa no campo
“Mas agora confessa: como você se comporta lá dentro?” Perguntas
como essa me perseguiram durante toda a realização do trabalho de campo,
seja na internet, seja fora dela. Algumas vezes, fui indagado diretamente se
praticava ou não sexo em campo. Ou mesmo se tinha um desejo oculto, uma
vontade não dita de fazê-lo. Em outros momentos, a dúvida era posta de
maneira indireta: questões sobre o que me levava, “no fundo”, a estudar esses
clubes, ou ainda sobre “o meu verdadeiro interesse” nesse universo de práticas
erótico-sexuais. Essas indagações surgiram tanto “em campo” quanto em
conversas com amigos/as, não raro colegas de disciplina. Enunciada de
diferentes modos, por diversos sujeitos, em diferentes contextos, uma reação
recorrente à minha investigação era, assim, um ar de desconfiança quanto ao
meu “real” interesse pelo campo e meu “verdadeiro” comportamento nele.

90

Muitas das conversas estabelecidas pela internet com os
colaboradores de pesquisa estavam o tempo inteiro permeadas pelo flerte,
pelas cantadas, pelas avaliações de minha foto, meu avatar (cf. Parreiras,
2007). Certas expectativas e percepções que associam o uso da rede à busca
de parceiros sexuais, ou ao chamado sexo virtual, eram colocadas já no início
de muitas das conversas.
A tentativa de compreender e buscar interpretar as maneiras como o
meu próprio corpo estava sendo materializado nesses contextos, como uma
primeira aproximação para o entendimento da materialização dos corpos
(in)desejáveis nesses locais surgiu, em parte, quando decidi transformar esse
incômodo também em questão de pesquisa.
Csordas (1999) afirma que o corpo pode ser construído ao mesmo
tempo como fonte de representações e como fundamento do estar-no-mundo.
Isso significa manter em mente a possibilidade de que a representação pode ser
entendida como constitutiva da experiência e da realidade enquanto textos. O
corpo pode não só ser visto como um objeto sobre o qual a cultura opera, mas
também como o local das percepções, a partir das quais a cultura “vem a ser”.
Nesse sentido, a experiência corporal (porque sobretudo perceptiva)
não só dos sujeitos estudados, mas também do/a antropólogo/a, pode ser
alçada à categoria de método de pesquisa. Não se trata aqui de jogar fora a
possibilidade do distanciamento, nem de “virar nativo”. Mas de levar em conta
o quanto a realidade estudada pode ser incorporada não só nos sujeitos da
pesquisa, mas também no/a próprio/a pesquisador/a.
Nos clubes, fiquei atento para tentar perceber quem era mais ou menos
olhado, paquerado, assediado. E quem era “deixado de lado”. Isso incluiu a
mim mesmo. Em campo, muitas vezes as pessoas com quem conversei e a
quem entrevistei utilizaram meu corpo para exemplificar tanto o que lhes
atraía, quanto o que lhes repelia. Uma maneira de perceber a materialização
corporal dos sujeitos nesses clubes foi tentar entender a partir de quais
parâmetros meu próprio corpo se tornou, neles, inteligível.

Considerações finais
Sendo esta uma pesquisa que demanda necessariamente a minha
exposição em contextos permeados por expectativas que giram em torno do
desejo, uma estratégia para tornar essa “saia-justa”19 metodológica e
19

Cf. a interessante coletânea organizada por Bonetti e Fleischer (2007).
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analiticamente rentável foi tomar a corporalidade aqui tanto como objeto de
investigação, quanto como metodologia de pesquisa. Pensar sobre o modo
como a nudez – minha própria e dos outros – foi percebida nesses espaços
permitiu um olhar inicial sobre as convenções que regem a corporalidade
(in)desejável dentro deles. Nesse sentido, o corpo é aqui tomado não apenas
como sujeito/objeto de reflexões, mas também como metodologia de pesquisa.
Corpos que são fios narrativos e também analíticos.20
A despeito de minha vontade, eu não era invisível nos clubes e minha
relação com esses sujeitos esteve permeada pelas expectativas criadas a meu
respeito quando estive em campo, assim como pelas minhas próprias
expectativas quanto ao campo. Assim sendo, minha postura de observador foi
interpretada a partir de diferentes convenções que permeiam esses espaços. A
saída foi tentar tornar o desejo, ou o “estranhamento”, por parte dos
frequentadores dos clubes (ou de seu staff), uma oportunidade para me
aproximar deles e explicar o que estava buscando, fazendo e querendo ali. Com
isso, consegui alguns dos colaboradores da pesquisa.
Se num primeiro momento eu fui, para aqueles em quem despertava
desejo, um possível parceiro sexual, num segundo momento eu me
transformava, situacionalmente, em voyeur, “tímido”, “careta”, “metido”,
“professor”, “curioso”, dentre outras tantas possibilidades. Na pesquisa, sou,
de certo modo, “liminar” em muitos sentidos – posso ser “o cara de Campinas”
tentando me localizar e ser localizado na metrópole São Paulo; “o cara
esquisito” que, estranhamente, entra nos clubes “para não fazer nada”.
Ter em mente que diferenças operam marcando nossa constituição
subjetiva em campo pode ser uma boa oportunidade para começar a
compreender como elas estão presentes nos contextos estudados – o que, em
última análise, é um dos objetivos possíveis de serem almejados quando nos
propomos a fazer a antropologia deles.
A experiência da nudez em campo me abriu para a possibilidade de
enxergar que nos clubes, ao se ficar nu, paradoxalmente vestem-se outras
“roupas”, ainda que simbólicas – eu, por exemplo, em certo sentido, nunca
estive completamente nu em campo, mas sim “vestido de antropólogo”.

20
Cabe lembrar que tal perspectiva não é novidade nas ciências sociais e está presente, por exemplo, nos
trabalhos de Wacquant (2002), Csordas (1999) e Almeida (1996). Cf. também Braz (2006).
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Resumo
Este artigo reflete sobre a maneira como a imagem da mulher vem sendo construída pelo
cinema ao longo dos anos, emprestando sentido às narrativas de experiência (realidade)
e representação (fílmica) que constituem e transformam o entendimento coletivo a
respeito da modernidade e do papel sociocultural e representacional da mulher nesse
contexto. Discutindo sobre o papel da mulher como representação imagética no
contexto cinematográfico, analisa-se sua representação no cinema brasileiro
contemporâneo por meio de dois exemplos: A Dona da História, de Daniel Filho (2004)
e Avassaladoras, de Mara Mourão (2002).
Palavras-chave: Gênero. Mulher. Cinema brasileiro.

Abstract
This paper thinks about the ways in which the image of women has been built by the
cinema through the years, giving meaning to narratives of life experience (in reality) and
representations (film narrative), that constitute and transform the collective imagination
about modernity and the role played by women within the socio, cultural and
representation systems. Discussing about the role played by women in films this paper
analyses women's representation within the context of contemporary Brazilian cinema
in two examples: Daniel Filho's A Dona da História (2004) e Mara Mourão's
Avassaladoras (2002).
Keywords: Gender. Women. Brazilian cinema.
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As representações culturais dos indivíduos e dos grupos sociais que
construíram a modernidade e fazem agora parte da discutida pós-modernidade
tornaram-se cruciais para o entendimento dos modos pelos quais nossas
vivências, comportamentos, identidades, subjetividades e práticas culturais
vêm sendo constituídas, elaboradas e reelaboradas. Nesse sentido, estudiosos
e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento – artes,
comunicação, geografia, educação, literatura, ciências sociais etc. – têm
abordado os meios de representação e comunicação, como o cinema, e as
formas de representação artística, como o filme, entendendo-os como rico
objeto de estudo para a leitura analítica do discurso.
No que diz respeito à discussão sobre gênero, muitas elaborações
críticas e teóricas, em sua grande maioria por parte da comunidade acadêmica,
surgem no contexto dos estudos culturais e da teoria do cinema (BELL;
VALENTINE, 1995; BUTLER, 1990; DUNCAN, 1996; KAPLAN, 1995;
DOANE, 1991; MULVEY, 1975 etc.). No caso específico das representações
culturais, a imagem da mulher “construída” pelos diferentes meios de
representação e, mais especificamente, pelo cinema tornou-se objeto de
escrutínio e discussão.
Sabe-se que uma visão dicotômica do masculino e do feminino,
resultante das pesquisas médicas e biológicas desenvolvidas no século XIX,
apoiava-se no discurso naturalista que insistia na existência de duas naturezas
com qualidades e aptidões específicas, associando aos homens o cérebro, a
inteligência e a razão e às mulheres o coração, a intuição e a sensibilidade
(RIBEIRO, 2006). Por conseguinte, esse universo constituiu-se culturalmente
como “o lugar” próprio do universo feminino e passou a determinar a “instância”
dentro da qual a imagem da mulher deveria ser conformada e construída pelos
meios de representação e comunicação.
Mesmo que características como inteligência, racionalidade, firmeza e
decisão tenham sido apenas reconhecidas e assumidas como inerentes à mulher
no que diz respeito à condução de suas obrigações sociais e familiares
(domésticas), não sendo estas passíveis propriamente do reconhecimento dentro
do contexto cultural, político ou muito menos econômico, o problema é que o
espaço feminino resumindo-se ao universo doméstico e familiar foi, ao longo dos
anos, não apenas desprestigiado social e economicamente, mas também foi
sendo incorporado culturalmente como “lugar” próprio do universo feminino e,
consequentemente, sua imagem foi sendo circunscrita a esse espaço.
Na medida em que a mulher, em alguns casos, “escapa” desse espaço
que lhe é assegurado, a ela é, de forma imediata e impositiva, destinado outro
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lugar desprotegido e que atua como resposta repressora ao seu
comportamento, que é em primeira instância entendido como transgressor.
Como ressalta Rauen (2005), ao tecer considerações sobre a imagem da
mulher no contexto das encenações e performances contemporâneas,
vemos fadas e bruxas, princesas e borralheiras, moças ricas
e pobres, pessoas com tudo ou sem nada. Estas últimas
aparecem nas estigmatizadas funções dramáticas de
excluídas e discriminadas, principalmente na pele mais
atual de ladras, prostitutas, traficantes e mendigas, que
acabam sendo as antagonistas más de protagonistas
vítimas (RAUEN, 2005, p. 233-234).

Sobre esse universo citado por Rauen, é interessante destacar que as
representações em sua generalização acabam por circunscrever diretamente a
figura feminina em um espaço sociocultural urbano, que, por sua vez, se
restringe mais precisamente a um lugar bem específico: a rua, o lugar por
excelência das “ladras, prostitutas, traficantes e mendigas”. Tal remete à
concepção de rua como local da interação social e do controle e também ao seu
entendimento como o espaço dos desejos e ansiedades. Remete ainda, por ser
seu dispositivo maior, às teorias desenvolvidas por Georg Simmel, Walter
Benjamin, Siegfried Kracauer, entre outros, que pensaram e discutiram sobre
as vivências e experiências produzidas no espaço público/urbano e instituíram
a rua como o lugar do flâneur e do voyeur, “constituindo-a” como highly
gendered, isto é, como o espaço por excelência onde as relações e interações
de gênero não apenas se estabeleciam e eram negociadas, mas também
qualificavam o próprio espaço.
Simmel (1997) notou a importância da metrópole para as mudanças
concretas e subjetivas na vida e na cultura que se instauravam no início do
século XX. Em The Metropolis and Mental Life [1903], ele focou
especificamente no efeito da cidade sobre a subjetividade, descrevendo o “tipo
metropolitano” como caracterizado por responder racional e intelectualmente à
crescente rapidez com que informações e impressões intensificavam os
estímulos nervosos.
O autor pensou basicamente na comparação entre a vida rural e a
urbana e nos efeitos das ações e eventos descontínuos e fragmentados
característicos da vida na metrópole que “assaltavam” individualmente seus
habitantes de forma ativa e inesperada. Nesse sentido, podemos compreender
que Simmel, ao descrever o efeito da metrópole moderna na subjetividade
mediante a combinação da percepção imagética e sensorial, movimento e
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estímulo, terminou encapsulando o potencial fílmico para exprimir as novas
experiências físicas e subjetivas que advinham da vida moderna.
Simmel construiu a noção de metrópole como o lugar do crescimento e
desenvolvimento econômico que se relacionava com a racionalidade
redefinidora das relações humanas como experiências baseadas nas “trocas” e
que transformavam todas as ações em “produtos para o mercado”. Sendo o
filme um objeto partícipe do contexto dessa nova cultura de massa emergente
que se modificava em consonância com os ditames da modernidade urbana
que se instaurava, o cinema dos anos 1920 protagonizou dois papéis: o de
produto da modernidade e o de produtor de uma cultura urbana (MENNEL,
2008, p. 23).
Alguns dos elementos articulados por Simmel – o movimento e o
consumo próprios e constituintes das relações humanas na metrópole moderna
– foram também extensivamente teorizados por Walter Benjamin (1999, 2003),
que, como Simmel, também deu ênfase à percepção e ao olhar, mas, sobretudo,
ao olhar do flâneur que, perdido na multidão, permaneceria o alienated man.
Observando a metrópole, Benjamin estabelece o flâneur como figura
emblemática do século XIX, já que este estava diretamente relacionado aos
novos contornos da modernidade. O entendimento benjaminiano sobre a cidade
focava na “multidão” que percorria os espaços públicos da metrópole e que, no
seu entender, imprimia uma forma perceptiva diferenciada a esses espaços.
Walter Benjamin, no seu interesse pela cidade moderna e sua
representação, discutiu a experiência da modernidade como algo que é ao
mesmo tempo complexo e mutável, entendendo que à realidade é dado um
sentido, por meio de diferentes representações que tornam visíveis elementos da
realidade de uma maneira diferenciada e que também adquirem um sentido
diferente. Ele chamou a atenção para o fato de que o cinema seria capaz de
mostrar diferentes dimensões do mesmo objeto ou evento sob diversos ângulos
e que isso possibilitaria sua contemplação sob não apenas uma, mas muitas
perspectivas. Benjamim destacava que, antes do evento do cinema, essas
diferenciadas formas de contemplação seriam impossíveis. É essa habilidade de
possibilitar, permitir e/ou produzir uma visibilidade diferenciada que transforma
o cinema no meio de representação capaz de criar o imaginário, o mágico.
Pensando nesse entendimento crítico de Benjamim sobre o cinema,
podemos compreender o porquê de o autor encarar a multidão como um “véu”
que envolvia de forma “fantasmagórica” a experiência individual do flâneur.
Essa metáfora remete ao uso da imagem da multidão nos filmes do início do
século XX que tinham como foco a representação da vida na cidade e que de
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certa maneira relacionavam a ficção e a fantasia fílmica à variedade imagética
proporcionada pelos movimentos na cidade. Na verdade, Benjamin
reconheceu a qualidade cinemática da metrópole. O filme constituía uma nova
estética moderna e crítica e foi instrumental em assegurar a conexão entre a
textualidade fílmica e a cidade como texto.
O movimento da vida moderna parecia ser eterna e insistentemente
constituído pelo movimento nas ruas. Isso levou à conclusão de que essa
imagem per se era suficiente para representar a vida e a cidade moderna. Além
disso, o processo de edição e justaposição das imagens cinematográficas dos
espaços urbanos públicos (externos) e privados (internos) e seus efeitos
mimetizavam a experiência do real. Constatamos essa tendência nos escritos
de Benjamin, por exemplo, quando ele descreve o espaço urbano: “now a
landscape, now a room” (1999, p. 10).
Influenciado pela poesia de Baudelaire e pensando sobre a cidade de
Paris como locus da modernidade e da experiência do flâneur, Benjamin cria
ainda uma associação entre a figura feminina, a morte e a cidade. Essa
associação termina aparecendo e se tornando recorrente em vários filmes do
início do século XX que constroem a imagem da metrópole como o lugar onde
reside o perigo. A triangulação mulher, morte e cidade pode ser visivelmente
percebida desde a época dos street films (filmes de rua) produzidos na
Alemanha durante a República de Weimar no início do século XX, nos quais a
representação da mulher em papéis “socialmente condenáveis” de prostitutas,
ladras, mendigas era comum. Em sua própria nomenclatura, esse gênero fílmico
indica que se organiza em torno da idéia da rua como espaço de encontros
casuais, crimes violentos, vigilância urbana, moralidade e sexualidade
ambíguas. Em muitos filmes do período, a mulher aparece constantemente
como “produto” e “objeto de desejo” encarnado pela figura da prostituta.
Dentro do mesmo contexto de argumentação, Mary Ann Doane (1991)
traça a representação da mulher a partir da construção imagética das femmes
fatales construídas pelo filme noir americano. Segundo Doane, a “mulher fatal”
nunca é o que parece, ela tem um segredo, algo que precisa ser revelado de
maneira agressiva, que acaba sendo desvelado mediante a sua sexualidade.
Ela é, portanto, normalmente punida (morta ou presa) por suas transgressões.
Doane interpreta o formato narrativo moralista que desencadeia o
processo punitivo da femme fatale como uma reafirmação do controle por
parte da figura masculina, aquela que é protagonista e responsável pela
manutenção do status quo da representação. Dessa forma, a personagem
feminina não é construída como uma “heroína moderna”, mas na opinião de
Doane como “um sintoma do medo masculino advindo do feminismo”.
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O movimento feminista deflagrado na década de 1960 questionou
esse “lugar feminino”, lutando para equiparar os direitos e deveres das
mulheres aos dos homens nos âmbitos social, econômico e político e tentando
fazer com que a mulher participasse de forma mais legítima da sociedade. No
contexto dos anos 1960, de acordo com Pedroso (2005), vários fatores
contribuíram para as transformações que se sucederam nesse contexto. Entre
eles, pode-se destacar o aparecimento do movimento de contracultura
desencadeado pela geração pós-guerra (décadas de 1950 e 1960), que
proclamou o nascimento do movimento hippie e o repúdio a qualquer tipo de
repressão, preconizando formas alternativas de expressão de liberdade e
autonomia, principalmente a sexual, que foi possibilitada pelo advento da
pílula anticoncepcional para a mulher.
Os estudos de Cristina Costa (2002) e Marta Robles (2006) discutem
a construção de estereótipos do “feminino” e o papel social da mulher no
mundo contemporâneo, levando em consideração sua posição numa sociedade
entendida e apresentada como patriarcal e machista. Essa visão é de certa
maneira compactuada por John Berger (1977). Para ele,
Nascer mulher é vir ao mundo dentro de um espaço
definido e confinado, à guarda do homem [...]. Os homens
agem, as mulheres aparecem. Os homens olham para as
mulheres. As mulheres vêem-se a serem vistas. Isto
determina não só a maioria das relações entre homens e
mulheres como também as relações das mulheres consigo
próprias (BERGER, 1977, p. 50-57).

Pelos exemplos elencados acima, entre outros, é que Heartney (2002)
chama a atenção para o fato de que a mulher de uma maneira geral e dentro da
visão contemporânea da realidade tem sido considerada pelo discurso
feminista como um “conjunto internalizado de representações”. Ela
argumenta, citando Kate Linker, que “na medida em que a realidade só pode ser
conhecida através das formas que a articulam, não existe nenhuma realidade
fora da representação” (HEARTNEY, 2002, p. 52).
Para compreender como são “internalizadas” essas representações,
podemos citar o trabalho acadêmico e feminista, influenciado pelo pósestruturalismo e pela psicanálise, de autoras como Laura Mulvey (1975) e Ann
Kaplan (1995). Em seu seminal artigo Visual Pleasure and Narrative Cinema
(1975), Mulvey entende a mulher como inserida em uma “ordem falocêntrica”
que estrutura formalmente, por exemplo, as suas representações fílmicas.
Segundo ela, os filmes de Hollywood (principalmente os produzidos entre
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1930 e 1950) uniram e codificaram o “prazer visual” e o “erótico” dentro da
linguagem da ordem patriarcal dominante.
Mulvey ressalta que o cinema, satisfazendo o prazer primordial que é o
de olhar, desenvolve eficazmente o “prazer da escopofilia” em seu aspecto
“narcisista”. Ela explica que as convenções fílmicas que têm o seu enfoque nos
dramas humanos, no corpo humano e na sua forma incitam a curiosidade e o
desejo de olhar com fascínio para a imagem na tela, reconhecendo-a como uma
representação da realidade. É aqui onde o “fascínio” pelo ato de olhar colide
com as primeiras manifestações de reconhecimento e a forte relação entre a
imagem real e o seu reflexo encontra uma forma de expressão e representação
intensamente realista que é o cinema.
É o “lugar do olhar”, assim como a possibilidade de variar e expor esse
olhar, que tem dividido os filmes entre o polo ativo (masculino) e o passivo
(feminino). O determinante olhar masculino projeta sua fantasia na figura
feminina, que, por sua vez, é “construída” com base nesse olhar. O argumento é
que a mulher passa, então, a ser tradicionalmente codificada cinematicamente
dentro do sistema visual e erótico como a imagem que significa “o objeto a ser
admirado”. Ela é a chave para o espetáculo erótico, já que representa o “objeto
de desejo” masculino. O cinema “impõe” então a maneira pela qual a mulher
deve ser olhada dentro do espetáculo. Resumidamente, a imagem da mulher
no cinema “funciona” basicamente de duas maneiras: (1) como objeto erótico
no filme e (2) como objeto de contemplação fora dele (para o espectador).
Na prática, o que acontece é, por exemplo, como a primeira aparição
de Marilyn Monroe em The River of no Return. A imagem erótica de Monroe
“funciona” como elemento de conexão entre o olhar da personagem masculina
(que olha dentro do filme para Monroe) e do espectador, colocando-os dentro
do mesmo sistema de espetáculo erótico. Dessa maneira, Mulvey argumenta
que a imagem da mulher em filmes, principalmente naqueles do cinema
clássico hollywoodiano, é o objeto indutor do voyeurismo e também um fetiche
que funciona como elemento formador do inconsciente patriarcal. Ela diz:
A mulher é inserida na cultura patriarcal como o “outro” e
é posicionada numa ordem simbólica na qual o homem
pode viver suas fantasias e obsessões através do comando
linguístico, impondo-o à imagem silenciosa da mulher
que permanece fixa em seu lugar de sustentáculo, mas
não de produtor de significado (MULVEY, 1975, p. 305,
tradução nossa).

De acordo com os princípios da ideologia dominante, o homem não
consegue ver-se ou colocar-se na posição de objeto sexual. Consequentemente,
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nos filmes, a personagem masculina reluta em olhar o seu semelhante como
objeto sexual. Ele controla a fantasia fílmica e também se coloca como
representante do poder, posicionando-se, portanto, no lugar da imagem com a
qual o espectador se identifica. Identificando-se com o protagonista masculino,
o espectador projeta seu olhar sobre seu “semelhante” (seu “ego ideal” na tela)
de maneira que o poder do protagonista masculino exercido dentro da narrativa
fílmica passa a coincidir com o poder ativo do seu próprio olhar erótico,
produzindo um senso de onipotência satisfatório a ambos. Maristela Ribeiro
(2006, p. 35) postula que
a presença social de um homem está sempre relacionada à
promessa de poder que ele encarna, seja econômico,
sexual, moral, físico ou temperamental. Esse poder é
exterior ao próprio homem, podendo, inclusive, ser
fabricado. O importante é que ele possa aparentar um
poder que exerce sobre outros.

As grandes “estrelas” masculinas do cinema – James Dean, Marlon
Brando, Hamphrey Bogard, entre tantos outros – não são as que se tornam
objetos do olhar (ao contrário das femininas), mas as que representam o mais
perfeito “ego ideal” concebido no momento original da identificação com a
imagem na tela “aos moldes” do reconhecimento “em frente ao espelho” (a
personagem masculina no filme age e faz com que as “coisas aconteçam”, por
isso ela controla os eventos de maneira mais direta do que o espectador).
A mulher, por outro lado, funciona como “reguladora” das tensões
entre os olhares masculinos dentro e fora da tela. Em regra, na maioria das
vezes, os filmes iniciam com a imagem feminina sendo apresentada “a serviço”
do olhar tanto dos protagonistas masculinos quanto do espectador. A imagem
exibida é destacada e isolada, glamorosa e sensual/sexual. Contudo, na medida
em que a narrativa se desenrola, a personagem feminina se apaixona pelo
protagonista, torna-se “propriedade” sua e, consequentemente, perde suas
principais qualidades: a elegância e o glamour. Sua sexualidade e o seu
erotismo, presentes inicialmente, são posteriormente subjugados (para não
dizer suprimidos) ao seu companheiro. De certa maneira, na sua identificação
com o protagonista masculino (aquele que detém o controle), o espectador
acaba “compartilhando” com este o seu poder e, de certa forma, possuindo
também o seu objeto de desejo (como “por tabela”).
Ann Kaplan (1995), por sua vez, questiona a aplicabilidade da teoria
mulveyana para o estudo da filmografia contemporânea, entendendo que, se
tínhamos anteriormente uma sociedade patriarcal e industrial e agora vivemos
numa sociedade consumista e ambígua (HALL, 2001), devemos nos perguntar
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até que ponto os estudos de gênero e das representações contribuíram para
reconhecer ou produzir significativas alterações no cenário cultural e midiático
contemporâneo.
Na contemporaneidade, essa “ambiguidade” se refere inclusive à
noção de “perda da identidade” que Stuart Hall (2001) reconhece como
resultado de um “deslocamento do sujeito” (de si e do mundo social e cultural)
que se dá mediante e pelos “descentramentos” sofridos pelo sujeito ao longo da
sua história. Hall, ao refletir sobre as grandes inovações que influenciaram a
estrutura e o modo de pensar do homem moderno, destaca cinco: o
pensamento marxista, a descoberta do inconsciente por Freud, os estudos de
Saussure e de Foucault e, por fim, os movimentos sociais e revolucionários da
era moderna.
O primeiro trata da impotência do sujeito diante de sua realidade;
mostra um indivíduo preso a uma condição histórica, da qual não pode se
libertar e nem transformar, ou seja, o homem é dependente das decisões de
seus antepassados. Freud contribui com sua descoberta do inconsciente,
trazendo a idéia de construção da identidade a partir das experiências vividas e
das relações inconscientes feitas pelo indivíduo. Uma influência exterior a partir
do interior do sujeito.
Saussure e Foucault são responsáveis por um “descentramento” na
questão linguística e social. Saussure mostra-nos que a linguagem é algo préexistente ao indivíduo e por isso este é obrigado a incorporá-la, aceitando
suas regras de significação através de um repasse cultural. Já os estudos de
Foucault são voltados para a análise do controle exercido pelas instituições
sociais, com seu “poder disciplinar” sobre as ações do homem. Sendo assim,
ambos concordam com o fato de que somos seres social e culturalmente
condicionados.
Quando Stuart Hall trata da influência dos movimentos sociais, lembra
que estes surgiram em função das identidades suprimidas na generalização feita
pelas classes estabelecidas e que cada uma delas procurava defender sua
existência e sua diferença. Isso demonstra uma ênfase na individualidade, por
meio da resistência. Os vários “descentramentos” estudados por Hall, segundo
ele, trouxeram maior complexidade ao sujeito no que se refere à própria identidade
e esta teve de ser considerada em diversos aspectos (social/cultural/biológico). A
partir disso, a questão seria a da subjetividade do sujeito.
Referindo-se mais especificamente à questão de gênero, o autor se
refere ao “quinto descentramento”, o qual, para ele,
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é o impacto do feminismo, tanto como uma crítica teórica
quanto como um movimento social. O feminismo faz parte
daquele grupo de “novos movimentos sociais”, que
emergiram durante os anos sessenta (o grande marco da
modernidade tardia), juntamente com revoltas estudantis,
os movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, as
lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários do
“Terceiro Mundo”, os movimentos pela paz e tudo aquilo
que está associado com “1968” (HALL, 2001, p. 43-44).
Cada movimento apelava para a identidade social de seus
sustentadores. Assim, o feminismo apelava às mulheres, a
política sexual aos gays e lésbicas, as lutas raciais aos
negros, o movimento antibelicista aos pacifistas e assim
por diante. Isso constitui o nascimento histórico do que veio
a ser conhecido como a política de identidade – uma
identidade para cada movimento (HALL, 2001, p. 45).

Pensando na representação da mulher no cinema como produto
identitário e de um imaginário coletivo produzido a partir dos processos
culturais objetivos e subjetivos, que os vários autores citados acima discutem
no contexto da modernidade, Kaplan (1995) associa isso a dois conceitos
freudianos básicos: o voyeurismo e o fetichismo, sob uma perspectiva
feminista. Esses conceitos são usados para explicar o que a mulher representa
no contexto da sua imagem fílmica na contemporaneidade e quais os
mecanismos que entram em funcionamento no que se refere ao posicionamento
do espectador enquanto observador da imagem feminina na tela.
Nesse sentido, Kaplan identifica três tipos de mulher produzidos por
Hollywood desde os anos 1930 até a atualidade: (1) a mulher “cúmplice”, que
renuncia aos seus sentimentos pessoais e à sua realização individual,
assumindo uma postura frágil; (2) a mulher “resistente”, que surge no século XX
com sua integração ao mercado de trabalho e sua emancipação financeira,
graças ao movimento feminista; (3) a mulher “pós-moderna”, que, tendo
encontrado espaço na esfera econômica e política, conquista a liberdade de
escolha desejada e enfrenta as novas e complexas questões que se originam na
contemporaneidade – por exemplo, os novos posicionamentos que surgem no
âmbito das discussões sobre gênero, homossexualismo, algumas formas não
convencionais de reprodução, aborto, AIDS etc.
Contudo, o que podemos perceber é que as representações fílmicas da
mulher na atualidade (principalmente a partir dos anos 1980) continuam em
sua grande maioria refletindo nesses estigmas mencionados. Tradicionalmente,
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o cinema tem baseado suas narrativas no conhecimento e reconhecimento dos
seus espectadores a respeito de fatores sociais, políticos, culturais, religiosos
etc. De certa forma, o próprio cinema foi (é) o responsável pela maneira como
esse conhecimento e reconhecimento tem sido posto em prática, na medida em
que uma coisa que tem feito continuamente desde os anos 1920 é “ensinar” a
espectadores de todas as partes do mundo “diversas maneiras de ver”.
No âmbito do cinema brasileiro contemporâneo1, os filmes nacionais
de uma maneira geral tendem a representar as classes sociais e a retratar os
conflitos contemporâneos sem problematizá-los no contexto do gênero e, por
isso mesmo, estereótipos da imagem da mulher são constantemente
acionados, tendendo a apenas “reproduzir” situações que se apresentam no
cotidiano. Podemos confirmar essa tendência, por exemplo, no filme A Dona da
História, de Daniel Filho (2004).
Em A Dona da História, a figura feminina é “posicionada” na “camisa
de força” de ter invariavelmente de optar entre o papel de esposa, mãe e dona
de casa ou a realização profissional. Contudo, em “formato” mais atual, o
imaginário feminino nesse caso é representado como questionador desse
posicionamento dicotômico e excludente. Aqui, as realizações afetivas e
profissionais passam a ser o pivô para as mais diversas transgressões da
personagem. Com os modelos estereotipados e as contextualizações sobre os
paradigmas que regem as relações de gênero, que acabam modificando
contextos sociais, políticos, ideológicos, A Dona da História procura ressaltar
uma determinada postura feminina mais contemporânea, mais adequada às
formas e questões entendidas, por alguns autores, como pós-modernas e,
portanto, mais ambígua.
A já mencionada “crise de identidade” discutida por Stuart Hall
(2001), por exemplo, consequência das transformações socioculturais das
sociedades modernas a partir do final do século XX, que ocasionou mudanças
inclusive no que se refere ao discurso sobre gênero, pode ser associada à
construção da personagem Carolina (Marieta Severo), que durante o filme
assume diversas “identidades temporárias”.
1
A representação da mulher no cinema brasileiro pode, de modo mais detalhado, ser situada em três movimentos
cinematográficos distintos: (1) nas Chanchadas (1950-1960), musicais que apresentavam histórias simples e
cenários carnavalescos que parodiavam os filmes americanos, nos quais a mulher era representada como a
mocinha ingênua sempre à espera de ser salva pelo “herói” masculino; (2) no Cinema Novo (1960-1970), que
associava a protagonista feminina ao aspecto social e de luta individual no contexto de uma sociedade ainda
controlada pelo homem; (3) nas Pornochanchadas (1970-1980), que tematizavam a malandragem, o adultério,
a homossexualidade e a bissexualidade feminina, posicionando a mulher e construíndo a sua representação
puramente como objeto sexual. Não é objetivo deste artigo, no entanto, até mesmo por falta de espaço, discutir a
representação da mulher nesses movimentos.
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O filme inicia com uma imagem do passado em que Carolina, ainda
jovem e cheia de sonhos, nutre a certeza de percorrer uma carreira profissional de
sucesso. Em seguida, vê-se a Carolina do presente, madura, casada, com filhos e
vivendo uma crise existencial deflagrada por um processo que a leva a rever a
própria vida e a repensar a juventude em termos de tudo o que poderia ter feito de
forma diferente se não tivesse assumido esse “tipo de vida”. A crise de Carolina a
leva inicialmente a construir uma “cômoda” história de si mesma, na qual a
felicidade é uma certeza (materializada na sua vida de casada e com filhos).
Contudo, essa “história” se desestabiliza no momento em que ela se
compara à sua amiga dos tempos da adolescência, agora uma atriz famosa,
com uma vida profissional excitante e glamorosa. A partir daí, Carolina começa
a perceber, ou imaginar, tudo o que poderia ter potencialmente realizado se
tivesse tomado um caminho diverso, observando-se aqui o dilema recorrente
na história da representação da mulher e também a forma como o “dispositivo”
narrativo é deflagrado, de maneira que nós espectadores também comparemos
as duas Carolinas.
É nesse momento que a narrativa coloca Carolina na posição de “dona
da sua própria história”, permitindo à personagem construir e adentrar a
passagem ilusória entre o espaço-tempo, presente e passado, através da qual ela
reencontra a si mesma quando jovem. Juntas, a velha e a jovem Carolina
questionam sobre o próprio presente, seu passado e seu futuro e tentam encarar
as incertezas que aparecem como resultado desse questionamento. A barreira
entre o real e o imaginário é agora transposta para que os sentimentos e as
emoções levem as duas a um caminho diverso (traçado anteriormente e
representado pela vida presente de Carolina quando madura) ou à confirmação
do seu presente como a opção acertada.
Carolina vive, segundo ela mesma, a perda do “sentido de si”. Uma
experiência que a coloca em estado de “deslocamento” ou “descentramento” (do
sujeito/ indivíduo) tanto do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si
mesma, provocando sua crise de identidade. Em crise, Carolina, não satisfeita
com sua vida, repensa a “felicidade”, procurando entendê-la e identificá-la em
seu próprio contexto de vida em diferentes formatos. Assim, ao longo do filme,
três identidades e realidades diferentes são assumidas pela protagonista.
Na “primeira identidade”, Carolina é construída como uma personagem
amargurada que trabalha numa locadora e se sente frustrada com a mesmice da
sua vida profissional, passando a sonhar constantemente com os amores vividos
e não vividos. Na segunda opção, ela é a rica socialite, portanto, inserida numa
escala social e econômica admirável, mas infeliz no casamento (a narrativa deixa
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claro que o casamento foi por interesse econômico). Por último, a personagem
aparece como uma atriz de prestígio, famosa e realizada na profissão (a exemplo
da sua amiga), mas que, no entanto, como não lhe sobrou tempo para constituir
uma família, vive e se sente sozinha.
As três identidades “vividas” por Carolina representam não apenas as
contradições e dicotomias entre as possíveis possibilidades de vida da mulher na
sociedade, mas também o fato de que, claramente, à mulher não é concedida
nunhuma opção que interiormente a satisfaça plenamente ou que de forma
efetiva abra um espaço real de construção identitária através do qual ela possa se
impor de maneira completa e legítima como indivíduo atuante e produtor
(independentemente do sexo) nas e das próprias realizações no contexto
sociocultural.
Após defrontar-se com todas as suas três histórias, vivendo cada uma
delas com um posicionamento questionador, Carolina termina assumindo a sua
vida presente, que adveio com o casamento, como a opção mais acertada e se
“conforma” (levada pelas circunstâncias) com a sua escolha inicial. Esse final
romanesco não deixa de ser moralista e, com certeza, conformador enquanto
rótulo e estereótipo no contexto já discutido anteriormente. Contudo, entende-se
que uma mudança de atitude diante do tema e da condução narrativa no que
toca ao tratamento das questões contemporâneas em relação à representação da
mulher acontece em A Dona da História na medida em que o filme aborda temas
como a crise existencial advinda com a modernidade (ou pós-modernidade) por
meio do questionamento consciente da perda de identidade e da satisfação
feminina, colocando a personagem Carolina em uma posição de questionamento
e controle (mesmo que ilusório) da própria vida.
Observando os conflitos subjetivos de Carolina, conclui-se que há na
contemporaneidade pelo menos uma intenção de “quebra” com a rigidez
narrativa de construção da mulher que sempre se viu colocada dentro de
posturas claramente definidas. Como uma mulher pós-moderna, vivendo a
realidade de um mundo variável, “provisório”, fragmentado e híbrido, Carolina
passa a avaliar e a questionar os parâmetros sociais, ideológicos, culturais e
políticos da sociedade moderna da qual faz parte, colocando sua própria
identidade em xeque.
Sob outro aspecto, o filme metanarrativamente constrói a idéia de que o
cinema continua a servir como meio de representação que tem por finalidade a
“materialização” de visões diferenciadas, de opções de mundos variados, nos
quais se colocam as personagens e fazem refletir os espectadores. Nesse caso
específico, o cinema permite à personagem Carolina experimentar cada “tipo de
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mulher” (através de suas mais diversas opções de vida), dando a si mesma, e ao
espectador, através das suas identificações temporárias, diferentes
possibilidades e possíveis abordagens da sua representação.
Outro filme brasileiro que é interessante discutir no contexto da
representação da imagem da mulher é Avassaladoras, de Mara Mourão (2002).
Pode-se nesse caso destacar alguns elementos inovadores no que diz respeito à
representação dos elementos sociais, sexuais e identitários, nos quais a
personagem Laura (Giovanna Antonelli) é enquadrada ao longo do filme. A
grande diferença aqui é que se até então tínhamos personagens femininas
submissas ao imaginário masculino, sem independência, em Avassaladoras essa
tendência começa a ser questionada.
A mulher é nesse caso representada como tendo reagido às mudanças
sociais, políticas e econômicas sofridas pelo país, tornando-se agente da própria
vida e se destacando em suas mudanças comportamentais diante desse novo
mundo modificado pela “revolução cultural” (HALL, 2001). O questionamento
da identidade do sujeito na sociedade pós-moderna é também em Avassaladoras
um elemento temático/narrativo importante.
A personagem Laura ao longo do filme constrói sua identidade e seus
posicionamentos diante da sociedade da qual faz parte com base no contexto da
representação (constituição) de uma mulher “avassaladora”, que constitui não
apenas um novo tipo de mulher (independente, consciente de si e com liberdade
de escolha), mas também ativa no processo de construção de um “novo olhar”
sobre si mesma que acaba por “reajustar” o modo de representação e construção
do feminino, conduzindo-o a um “formato” mais condizente com a imagem que
se espera da mulher que vive no mundo contemporâneo.
A mulher “avassaladora”, no caso, Laura, é representada como aquela
que se identifica com três possíveis posturas representadas no filme pelas
personagens de três amigas: Betty (Paula Cohen), que não tem um
relacionamento fixo e é muito insegura, Paula (Ingrid Guimarães), que está
grávida do namorado que não ama, e Teresa (Chris Nicklas), que trabalha tanto
que não tem tempo para o amor. Ao comparar a vida das suas amigas e refletir
sobre o que elas podem trazer de lição para o processo de condução da sua vida,
Laura passa a construir sua própria identidade e a tomar posicionamentos mais
realistas e coerentes com os seus desejos.
Se em um primeiro momento Laura se mostra como uma mulher
insegura, que se desespera ao constatar que chegou aos trinta sem constituir
uma família, ao longo do filme ela começa a dar indícios de que quer ser uma
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“mulher moderna”, independente, cosmopolita, aquela que sabe o que quer, a
profissional competente que, por ter domínio sobre suas escolhas, fica bem
consigo mesma. Enfim, uma mulher com autoestima elevada que se coloca de
forma realista e coerente diante da sociedade tradicionalmente machista e
masculina e que, tendo essa clareza, busca formas alternativas de se impor.
Se antes a regra no contexto cinematográfico brasileiro era colocar a
mulher desempenhando o papel de frágil e submissa, pode-se vislumbrar
atualmente pelo menos uma tentativa de posicionar e pensar a mulher
contemporânea de outra forma, representando-a também como agente (ao lado
do homem) das novas dinâmicas socioculturais e suas representações.
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Resumo
A obra de Caio Fernando Abreu projeta no texto escrito mapeamentos subjetivos e
ficcionais. Morte, AIDS, vida e memória são retratados na escrita do autor. A presença
da temática da homoafetividade, o humor camp e queer e o tom confessional presentes
nos contos, romances e crônicas de Caio geram espaços de intimidade entre o escritor e
o leitor.
Palavras-chave: Caio Fernando. Homoafetividade. AIDS. Intimidade.

Abstract
The work of Caio Fernando Abreu projects in his writings subjective and fictional maps.
Death, AIDS, life and memory are portrayed in the writer's ouvre. The presence of the
theme of homoaffectionalism, the camp and queer humour and the disclosing tone of
Caio's short stories, novels and chronicles creates spaces of intimacy between the writer
and the reader.
Keywords: Caio Fernando. Homoaffectionalism. AIDS. Intimacy.
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Mesmo considerado o primeiro escritor brasileiro a abordar em seus
textos a temática da AIDS, Caio adota uma postura sutil na maior parte de sua
obra ao mencionar a epidemia presente no corpo de personagens. Bessa (2002),
leitor crítico da obra de Caio, dá como exemplo principal da referência à temática
da AIDS a novela Pela noite, na qual, em um primeiro plano, a narrativa
apresenta somente um jogo de sedução entre Pérsio e Santiago, seus dois
personagens imersos em uma noite paulistana do início da década de 1980.
Com a escrita das crônicas, depois da contaminação do autor, quando
o biográfico aflora em plena força no escritor, é que a temática da AIDS se torna
explícita na obra de Caio.
Outro pesquisador importante da obra de Caio, Ítalo Moriconi, acredita
que “pode-se constatar facilmente que o discurso da AIDS, em torno da AIDS já
estava presente na ficção de Caio desde o início da epidemia, na primeira metade
da década de 80” (MORICONI, 2002, p. 15). Ele salienta que a obra de Caio
nos traz o perfil de um escritor de fim de século cujo
trabalho de criação literária anda par a par com o mundo do
entretenimento, do espetáculo e do jornal, contrastando de
um lado, com outros autores canônicos [...] e que Caio
ocupou um entrelugar [...] que merece ser estudado e
discutido por quem se interessa por uma reflexão crítica
sobre a história recente da produção cultural no Brasil
(MORICONI, 2002, p. 18).

A proposta deste trabalho é formular uma leitura das crônicas
reunidas em Pequenas epifanias (1996), destacando o corpo aidético
transformado em espaço maior de inspiração para o escritor, como se explicita
nas crônicas escritas por Caio para o jornal O Estado de S. Paulo e mais
claramente na escrita das três chamadas “cartas para além dos muros”.
No volume póstumo, Pequenas epifanias (1996), organizado por Gil
França Veloso e agora relançado com o prefácio de Antônio Gonçalves Filho
(2006)1, composto de crônicas escritas por Caio para o jornal O Estado de S.
Paulo, desde a “Primeira carta para além dos muros”2 autor nos fala do seu
corpo adoecido transformado em um novo espaço que inspira a elaboração da
escrita. Mesmo que doa o corpo, a escrita flui e passa a simbolizar um mapa de
representação da vida, um marco da memória do autor. Portanto, ele escreve:
1
CF.FILHO, Gonçalves , Antônio. As últimas palavras de Laika.In: ABREU , Caio Fernando.Pequenas
epifanias.Rio de Janeiro: Agir, 2006, p. 9-13.

O título dessas crônicas/cartas é uma alusão simbólica do corpo vivo lutando para transpor ¨o muro” , metáfora
espacial que se torna limítrofe entre a vida e a morte.
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“Minha única preocupação é conseguir escrever estas palavras – e elas doem,
uma por uma – para depois passá-las, disfarçando, para o bolso de um desses
[visitantes] que costumam vir no meio da tarde” (ABREU, 1996, p. 97).
Elaborando através da escrita das cartas uma cumplicidade entre autor e leitor,
Caio equipara os familiares e amigos que o visitam no hospital a mensageiros
que o ajudarão, com a força da amizade, a lutar contra a enfermidade que o
mantém hospitalizado. Valendo-se de força emocional originada pela sua
intensa sensibilidade, que o redime diante da adversidade, Caio define essas
pessoas como leitores epistolares que têm o poder divino de salvá-lo da morte,
ao ajudá-lo a divulgar a sua produção de cartas escritas no espaço confinado da
geografia do hospital. Portanto, essas pessoas “que são doces, com suas
maçãs, suas revistas. Acho que serão capazes de levar esta carta até depois dos
muros que vejo a separar as grades de onde estou daquelas construções
brancas, frias” (ABREU, 1996, p. 97). Caio também expressa o seu medo
diante do enfrentamento do desconhecido, das consequências que virão com a
doença, com o corpo invadido, tornando-se território de sofrimento e, a partir
daí, a escrita se sobressai como único espaço possível de redenção:
Tenho medo é desses outros que querem abrir minhas
veias. Talvez não sejam maus, talvez eu apenas não tenha
compreendido ainda a maneira como eles são, a maneira
como tudo é ou tornou-se, inclusive eu mesmo, depois da
imensa Turvação. A única coisa que posso fazer é escrever –
essa é a certeza que te envio, se conseguir passar esta carta
para além dos muros. Escuta bem, vou repetir no teu
ouvido, muitas vezes: a única coisa que posso fazer é
escrever, a única coisa que posso fazer é escrever (ABREU,
1996, p. 97-98).

O corpo em destaque, aprisionado no hospital, é o corpo aidético
transformado em fonte de inspiração para a escrita das três cartas para além do
muro. Como se percebe no volume de cartas organizado por Ítalo Moriconi (2002)3
e em outros momentos da sua obra, Caio elabora no próprio corpo um palco
subjetivo para expressar a doença, criando uma poética de resistência à morte, ao
se voltar para referências frequentes à cultura pop e literária, uma vez que
a formação pop contracultural, o flerte com a linguagem
juvenil está em Morangos mofados. O molde do policial e o
mergulho no conteúdo místico (ou cósmico) estão em Onde
andará Dulce Veiga?, romance que, além disso, sintetiza
3
As três cartas para além do muro são crônicas publicadas no jornal O Estado de S. Paulo. As cartas do volume
organizado por Ítalo Moriconi são uma seleção da correspondência que Caio escreveu ao longo de sua vida.
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muitas outras coisas e situa-se sem dúvida alguma, entre os
melhores produtos da ficção brasileira na década de 90
(MORICONI, 2002, p. 11-12).

Na “Segunda carta para além dos muros”, Caio refere-se a vários
indivíduos famosos já vitimados pela AIDS. Inicialmente, usando uma metáfora
midiática, elabora um cenário evocador da morte construído a partir de um
show da vida:
quando sozinho, depois, tentando ver os púrpuras do
crepúsculo além dos ciprestes do cemitério atrás dos muros
– mais o ângulo não favorece e contemplo então a fúria dos
viadutos e de qualquer maneira, feio ou belo, tudo se
equivale em vida e movimento – abro janelas para os anjos
eletrônicos da noite. Chegam através de antenas, fones,
pilhas, fios. Parecem as vezes com Cláudia Abreu (as duas,
minha brava irmã e a atriz de Gilberto Braga), mas podem
ter a voz caidaça de Billie Holiday perdida numa FM ou os
vincos cada vez mais fundos ao lado da boca amarga de
José Mayer. Homens, mulheres, você sabe, anjos nunca
tiveram sexo. E alguns trabalham na TV, cantam no rádio.
Noite alta, meio farto de asas ruflando, liras, rendas e
clarins, despenco no sono plástico dos tubos enfiados em
meu peito. E ainda assim eles insistem, chegados desse
Outro Lado de Todas as Coisas (ABREU, 1996, p. 99-100).

Imaginando a sua adesão a um elenco de personalidades famosas
vitimadas pela AIDS, Caio parece estar descrevendo a sua inclusão no elenco
de um filme. Cinéfilo incomparável, ele equipara a vida a uma longa experiência
cinematográfica ao fazer citações fílmicas em contos e romances, utilizando
também o mesmo recurso na escrita das “cartas para além do muro”.
Retratando a proximidade da morte, Caio parece estar descrevendo a cena de
um filme que nos faz lembrar O show deve continuar (All That Jazz, 1979), de
Bob Fosse. Esse filme não é citado por ele, mas nos vem à mente pelo fato de o
enredo abordar a eminência da morte de um coreógrafo da Broadway (Roy
Scheider) empenhado na elaboração de seu último musical e em diálogo
constante com o anjo da morte (Jessica Lange). Caio começa uma descrição do
cenário do outro mundo iniciada com a referência ao cineasta inglês cult e
militante gay Derek Jarman (1942-1994), que morreu contaminado pela
AIDS. Ele escreve:
Reconheço um por um contra o fundo blue de Derek
Jarman, ao som de uma canção de Freddy Mercury,
coreografados por Nureirev, identifico os passos bailarinos-
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nô de Paulo Yutaka. Com Galizia, Alex Vallauri espia rindo
atrás da Rainha do Frango Assado e ah como quero abraçar
Vicente Pereira, e outro Santo Daime com Strazzer e mais
uma viagem ao Rio com Nelson Pujol Yamamoto. Wagner
Serra pedala bicicleta ao lado de Cyrill Collard, enquanto
Wilson Barros esbraveja contra Peter Greenaway, apoiado
por Nélson Perlongher. Ao som de Lóri Finokiaro, Hervé
Guibert continua sua interminável carta para o amigo que
não lhe salvou a vida. Reinaldo Arenas passa a mão devagar
em seus cabelos claros. Tantos, meu Deus, os que se foram.
Acordo com a voz safada de Cazuza repetindo em minha
orelha fria: “Quem tem um sonho não dança, meu amor”
(ABREU, 1996, p. 100).

Conforme acima mencionado, a temática da AIDS também aparece no
último romance escrito por Caio, Onde andará Dulce Veiga? (1990), cuja
versão cinematográfica dirigida por Guilherme de Almeida Prado foi lançada
recentemente.4 No romance em que se baseia o filme, a temática da AIDS se
incorpora à geografia homoafetiva da ambiência urbana. Caio fala da cidade
como se ela também estivesse contaminada pela doença:
Era um edifício doente, contaminado, quase terminal. Mas
continuava no mesmo lugar, ainda não tinha desmoronado.
Embora, a julgar pelas rachaduras no concreto, pelas falhas
cada vez mais largas no revestimento de pastilhas de cor
indefinida, como feridas espalhando-se aos poucos sobre a
pele, isso fosse apenas uma questão de meses (ABREU,
1990, p. 37).

Ao descrever o encontro casual com a personagem Pedro, o
narrador/protagonista cria uma cena explícita de sentimento de
homoafetividade enchendo de emoção a ambiência árida da urbe:
Erguendo os olhos para o rosto daquele homem jovem que
eu ainda não sabia que era Pedro, entre os solavancos do
trem, do lado oposto da barra amarela que afunda pelo
túnel, tomado por aquelas sensações e todas essas outras
que tento especificar agora, algumas sem nome, como
aquele calafrio crispado e gozoso da montanha-russa, um
segundo antes de despencar no abismo, esbarrei num rosto
claro que oscilava de um lado para o outro, eu não sabia se
pelo balanço do trem ou se estaria um pouco bêbado.

4
Acaba de ser publicado também o texto do roteiro do filme baseado no romance Onde andará Dulce Veiga?
CF.PRADO , Guilherme de Almeida.Onde andará Dulce Veiga?. São Paulo: Imprensa Oficial , 2008.
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Devia ser sábado, passava da meia-noite.
Ele sorriu para mim. E perguntou:
– Você vai para a Liberdade?
– Não, eu vou para o Paraíso.
Ele sentou-se ao meu lado. E disse:
– Então eu vou com você (ABREU, 1990, p. 101).

É nesse espaço urbano da metrópole onde o narrador/protagonista
encontra Pedro, o parceiro, no metrô, o qual mais tarde descobre já estar
contaminado, em uma trajetória rumo à estação Paraíso. Com esse nome, Caio
faz um trocadilho poético extraindo sensibilidade a partir de detalhes do
cotidiano. Na novela Pela noite (1991), o protagonista Pérsio associa a região
de Pinheiros em São Paulo à lembrança do companheiro já morto, muito
provavelmente pela AIDS:
A gente tem tantas memórias. Eu fico pensando se o mais
difícil no tempo que passa não será exatamente isso. O
acúmulo de memórias, a montanha de lembranças que
você vai juntando por dentro. De repente o presente,
qualquer coisa presente. Uma rua, por exemplo. Há pouco,
quando você passou perto de Pinheiros eu olhei e pensei, eu
já morei ali com o Beto. E a rua não é mais a mesma,
demoliram o edifício. As ruas vão mudando, os edifícios vão
sendo destruídos. Mas continuam inteiros dentro de você
(ABREU, 1991 , p. 188).

Todavia, nesses textos a doença é citada de forma mais inibida e não
ostensiva. Outro exemplo é a narrativa de “Linda, uma história horrível”
(1988), conto no qual o narrador/protagonista fala indiretamente da sua
contaminação, projetando-a nas descrições da decadência física da cadela
chamada Linda, na velhice da mãe e na deterioração física da casa materna:
Um por um, foi abrindo os botões. Acendeu a luz do abajur,
para que a sala ficasse mais clara quando, sem camisa,
começou a acariciar as manchas púrpuras, da cor antiga do
tapete na escada – agora, que cor? –, espalhadas embaixo
dos pelos do peito. Na ponta dos dedos, tocou o pescoço.
Do lado direito, inclinando a cabeça, como se apalpasse
uma semente no escuro. Depois foi abrindo os joelhos até o
chão. Deus, pensou, antes de estender a outra mão para
tocar no pelo da cadela quase cega, cheio de manchas
rosadas. Iguais às do tapete gasto da escada, iguais às da
pele do seu peito, embaixo dos pelos. Crespos, escuros,
macios (ABREU, 1988, p. 22).
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No conjunto dos contos que compõem a obra de Caio, provavelmente a
abordagem da temática da AIDS só é claramente enfocada no conto “Depois de
agosto” (1995), cujo enredo retrata a paixão entre dois homens aidéticos:
Mas se o Outro, cuernos, se o outro, como todos, sabia
perfeitamente de sua situação: como se atrevia? por que te
atreves, se não podemos ser amigos simplesmente,
cantarolou distraído. Piedade, suicídio, sedução, hot
voodoo, melodrama. Pois se desde agosto tornar-se o tão
impuro que sequer os leprosos de Cartago ousariam tocá-lo,
ele, o mais sarnento de todos os cães do beco mais sujo de
Nova Délhi. Ay! gemeu sedento e andaluz no deserto rosso
da cidade do centro (ABREU, 1995, p. 251).

Retornando às cartas que são escritas no estilo confessional das
crônicas, gênero literário caracterizado pela narrativa informal, familiar,
intimista5 no qual é criada uma maneira de atrair a conivência e a intimidade do
relato do autor com o leitor, Caio confessa na “Primeira carta para além do muro”:
É com terrível esforço que te escrevo. E isso agora não é
mais apenas uma maneira literária de dizer que escrever
significa mexer com funduras – como Clarice, feito Pessoa.
Em Carson McCullers doía fisicamente, no corpo feito de
carne e veias e músculos. Pois é no corpo que escrever me
dói agora (ABREU, 1996, p. 96).

E mais ainda: “Mais para você, revelo humilde: o que importa é a
Senhora Dona Vida, coberta de ouro e prata e sangue e musgo do Tempo e
creme chantilly às vezes e confetes de algum carnaval, descobrindo pouco a
pouco seu rosto horrendo e deslumbrante” (ABREU, 1996, p. 103).
Na “Segunda carta para além dos muros”, Caio torna mais explícita a
consciência da presença da morte em sua vida. Essa lembrança é associada à
cultura pop. Falando de anjos, Caio constrói exemplos da sua refinada ironia.
Evoca também o início da luta política pela causa gay internacional, referindose ao bar Stonewall, de Nova York. Ele nos fala de uma visão paradisíaca de tom
queer6 de um cenário do “outro lado da vida”:
Já os anjos debochados do meio da tarde vestem jeans,
couro negro, descoloriram os cabelos, trazem doces,
5
C F. A LV E S , Va l é r i a d e O l i v e i r a . A s c a r a c t e r í s t i c a s d a c r ô n i c a . D i s p o n í v e l e m
<http://www.sitedeliteratura.com/Teoria/Caracteristicas.htm>.
6
O termo queer refere-se ao princípio teórico “that has proved most disruptive to received understanding of
identity, community and politics is the one that problematises normative consolations of sex , genders and
sexualities” ( JAGOSE, Annamarie. Queer theory: an introduction.New York: New York University Press , 1996.
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jornais, meias limpas, fitas de Renato Russo celebrando a
vitória de Stonewall, notícias da noite (onde todos os anjos
são pardos), recados de outros anjos que não puderam vir
por rebordosa, preguiça ou desnecessidade amorosa de
evidenciar amor (ABREU, 1996, p. 99).

Na “Última carta para além dos muros”, a confissão do autor sobre a
sua contaminação é feita de forma ainda mais clara do que na segunda carta,
retirada “do armário” despudoradamente7:
Voltei da Europa em junho me sentindo doente. Febres,
suores, perda de peso, manchas de pele. Procurei um
médico e, à revelia dele, fiz O Teste. Aquele. Depois de uma
semana de espera agoniada, o resultado: HIV positivo. O
médico viajara para Yokohama, Japão. O teste na mão,
fiquei três dias bem natural, comunicando a família, aos
amigos. Na terceira noite, amigos em casa me sentindo
seguro – enlouqueci. Não sei detalhes. Por autoproteção,
talvez, não lembro. Fui levado para o Pronto Socorro Emílio
Ribas com a suspeita de um tumor no cérebro. No dia
seguinte acordei com sono drogado no leito da enfermaria
de infectologia, com minha irmã entrando no quarto.
Depois, foram 27 dias habitados por sustos e anjos –
médicos, enfermeiras, amigos, família, sem falar nos
próprios – em uma corrente tão forte de amor e energia que
amor e energia brotaram de dentro de mim até tornarem-se
uma coisa só. O de dentro e o de fora unidos em pura fé
(ABREU, 1996, p. 102).

A exposição do corpo doente não escapa do emprego do humor. Na
literatura de Caio, ele se constitui de uma arma eficaz para enfrentar a vida
como também para combater e retardar a chegada da morte. Na recente
publicação da primeira biografia de Caio, a autora, Jeanne Callegari, faz o
seguinte comentário:
E o humor de Caio não parava. Ele ia para os exames e pedia
aos amigos: segura a Maria Callas pra mim, por favor. A
Maria Callas era o aparato do soro, que ele levava dançando,
exatamente como na cena de Filadélfia. Ele compôs raps
para o AZT, brincou, cantou. Depois do susto inicial, ele ia
descobrindo um jeito de lidar com a doença. Antes de ter
7
Refiro-me aqui a um “armário”positivo de Caio que se contrapõe á metáfora do armário de Sedgwick (1990).CF.
SEDGWICK,Eve Kososky. Epistemology of the closet.London: Penguin ,1990.
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descoberto esse jeito, porém, ele escreve a Primeira carta
para além do muro, já fazendo referência velada à doença.
Na crônica ele se agarrava a única coisa que podia ajudá-lo
a viver: a literatura (CALLEGARI, 2008, p. 169).

São muitos os exemplos do humor de Caio em toda a sua obra, por
exemplo:
Após descobrir que era portador do HIV Caio tratou o tema
com certo humor. Quando lançou, em 1995, seu livro de
textos dispersos, Ovelhas negras, falou ao jornal Zero Hora:
Fiz um rap para o AZT, os nomes de remédios para o HIV são
muito engraçados. Pode parecer uma coisa mórbida, mas
eu me diverti muito (WASILEWSKI, 2008, p. 32).

Para o amigo Vicente Pereira, Caio adotou um lema de vida cunhando a
frase: “Sempre que mais de três pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu
estarei entre elas. Com um decote bem profundo” (WASILEWSKI, 2008, p.
32). Temos aqui uma referência queer à Bíblia cristã. Outro bom exemplo , que
vale a pena citar , são as palavras do amigo Gilberto Gawronski em entrevista a
André Fisher na revista Junior:
[...] o Caio sempre me mandava os contos. A gente lia, relia,
eu participava da criação, principalmente do que ele
produziu para o teatro. Tenho certeza de que fui um
interlocutor dentro da obra dele. Digo que isso não é um
presente, é uma responsabilidade. Até ele brincava, na
carta-testamento dele, dizia: 'Betinho, se algum dia o
Spielberg se interessar por algum livro meu, fique rica!”
Sempre com essa ironia, esse bom humor. Mesmo depois
da morte, na missa de sétimo dia dele, quando o pai dele leu
essa carta-testamento, deu uma bela gargalhada”
(FISCHER 2008, p. 60).

Na “Última carta para além dos muros”, o corpo aidético dói, mas Caio
se apega a fortes memórias afetivas, amorosas, evocando a família “e uma
corrente tão forte de amor e energia que amor e energia brotaram de dentro de
mim até tornarem-se uma coisa só. O de dentro e o de fora unidos em pura fé”
(ABREU, 1996, p. 102). Chora a proximidade da morte, mas não desiste e
continua a se revitalizar por meio de memórias afetivas:
Certas manhãs chorei, olhando através da janela os muros
brancos do cemitério no outro lado da rua. Mas à noite,
quando os néons acendiam, de certo ângulo a Dr. Arnaldo
parecia o Boulevard Voltaire, em Paris, onde vive um anjo
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sufista8 que vela por mim. Tudo parecia em ordem, então.
Sem rancor nem revolta, só aquela imensa pena de Coisa
Vida dentro e fora das janelas, bela e fugaz feito as
borboletas que duram só um dia depois do casulo. Pois há
um casulo rompendo-se lento, casca seca abandonada.
Após, o vôo de Ícaro perseguindo Apolo. E a queda?
(ABREU, 1996, p. 102-103).

Portanto, a leitura das três “cartas para além dos muros” nos direciona
para a abordagem de todo o corpo da obra de Caio e, com isso, descobrimos
que mesmo diante das adversidades da existência e até diante da
contaminação do vírus HIV, Caio não se rende à morte. Portanto, não
surpreende que conclua a “Terceira carta para além dos muros” dizendo: “A
vida grita. E a luta, continua”, o que nos mostra que a escrita e o humor são
elementos importantes que perpetuam a vida e a esperança na obra de Caio
Fernando Abreu.

8

O sufismo é a corrente mística e contemplativa do Islã. Os praticantes do sufismo, conhecidos como sufis ou
sufistas, procuram uma relação direta com Deus através de cânticos, músicas e danças.
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Resumo
Este estudo busca compreender como a diversidade sexual pode influenciar na trajetória
profissional dos jovens. Parte-se do pressuposto de que a estilística de vida construída a
partir de uma sexualidade não heteronormativa promove um posicionamento diferente
das/os jovens no mundo do trabalho. Nosso corpus de pesquisa é formado pelos diários
de campo contendo os relatos de um ano de observação participante em um grupo de
jovens que se identificavam como não-heterossexuais e que frequentavam um projeto
denominado “Saindo do armário e entrando em cena”, promovido pela ONG Nuances de
Porto Alegre. Trata-se de um grupo de jovens vulnerabilizados social e economicamente.
A análise aponta duas formas distintas de inserção no mercado de trabalho marcadas
pelos limites impostos pela heteronormatividade.
Palavras-chave: Juventude. Diversidade sexual. Trabalho. Heteronormatividade.

Abstract
The present study searched to comprehend how sexual diversity can influence youth's
professional trajectories. We believe that a sexuality built in a non heteronormative way
could promote a different youth positioning in the world of work. The methodology was
based on action research approach. The research corpus was composed by field diary
notes from a one-year long participative observation in a youth group formed by youth
that identified themselves as non-heterosexual. This group was one of the activities of
the project “Getting out of the closet and entering the scene” organized by NGO Nuances
in Porto Alegre. It is important to highlight that this is a group of a socially and
economically vulnerable youth. The analysis indicates two different forms of getting into
labor market marked by the limits imposed by heteronormativity.
Keywords: Youth. Sexual Diversity. Work. Heteronormativity.
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Introdução
Segundo Foucault (1976), o indivíduo moderno seria o resultado de
uma tecnologia voltada a transformá-lo em um objeto de saber. Sendo assim,
esse sujeito seria resultado das relações de poder, marcado pela docilidade e
utilidade. Para se construir tal individualidade, o sujeito se constitui a partir de
uma conformação a uma série de métodos e técnicas disciplinadoras, já que
estas seriam capazes de garantir sua gestão útil.
Nessa sociedade disciplinar, a individualização passa
necessariamente por processos que envolvem observações, fiscalizações,
medidas comparativas e estabelecimento da norma que constrói, ao mesmo
tempo, o normal e o desviante (FONSECA, 1995). Assim, a suposta
individuação se fundamenta nos mecanismos científico-disciplinares. Dessa
maneira, o poder disciplinar distingue as individualidades, já que cada
identidade é formada a partir das marcas que a disciplina oferece ao sujeito,
pois cada um terá uma maneira particular de lidar com a emergência da
utilidade e docilidade.
Com essa formação identitária, percebe-se que o sujeito é um sujeito
objeto, pois sua identidade é construída como tal por meio de elaborações das
tecnologias da objetivação e da subjetivação. Nesse contexto, a sexualidade,
para Foucault (1985), é um dos balizadores mais importantes de constituição
do indivíduo moderno, pois ela é compreendida como um dispositivo que
produz subjetividade; já que utiliza técnicas disciplinadoras e de controle para o
estabelecimento do indivíduo docilizado e útil. É pertinente ressaltar que, para
ser “útil”, tal particularização não deve se desviar do ideal normativo, como no
estudo em questão – a problemática da homossexualidade e da
transexualidade/travestilidade –, dado que tais estilísticas poderiam tornar o
indivíduo ininteligível, não atendendo, assim, as normas de
utilidade/procriação.
Portanto, como Foucault (1985) introduz em A história da
sexualidade, o reduto que a hipótese repressiva faz crer ser o aspecto mais
individual e autêntico da subjetividade – a sexualidade – é de fato o resultado de
articulações científico-disciplinares (tecnologias de saber/poder) que
transformam o sexo em discurso, tendo, como consequência desse processo, a
produção da subjetividade e dos corpos dos indivíduos. Com isso,
vislumbramos que o dispositivo da sexualidade se coloca como uma das
marcas das técnicas disciplinadoras, que, ao particularizar, assujeita e dociliza
os indivíduos na modernidade.
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Exemplificando, Foucault (1985) esclarece que na modernidade o
sexo seria objeto de investigação científica, de controle administrativo e de
preocupação social. Assim, ele serviria como dispositivo de agenciamento do
poder, visto que há normalização e fixação de condutas sexuais. Contribuindo
com a discussão acerca da fixação de condutas sexuais, Bourdieu (1999), em
outra perspectiva teórica, observa que a sociedade lida com a identidade de
sexual, separando-a de maneira rígida e naturalizada: dividindo os indivíduos
como sendo sujeitos de um masculino – esse masculino já pré-definido e
regulamentado de certa forma – ou de um feminino – da mesma maneira préestipulado. “A divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas... Em
estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes como sistemas de
percepção, de pensamento e ação” (BOURDIEU, 1999, p. 17).
Guatarri (1981) também discute a questão ao introduzir a marca do
binarismo no corpo social. Para o autor, a sociedade aplica a operação redutorabinarizante, com o objetivo de, justamente, manter a ordem: reafirmar a
norma. “As coisas nunca são tão simples assim. Quando reduzimos as
categorias branco/preto ou macho/fêmea, é porque estamos realizando uma
operação redutora-binarizante para nos assegurarmos de um poder sobre elas”
(GUATTARI, 1981 p. 34-37).
Ao discutir essa norma redutora e binarizante – um dos principais
mecanismos científico-disciplinares envolvidos nos processos de subjetivação
– Butler (2003) explora a construção de identidade de gênero. Segundo a
autora, essa identidade não seria algo individual/singular em essência
(natural), mas sim uma marca proveniente do próprio social – já que não existe
um ator individual de gênero. Portanto, a idéia de feminino e de masculino não
deveria ser encarada como fato natural, dado; o masculino e o feminino são
construções histórico-culturais. Assim, a norma binarizante produz uma
identidade sexual diretamente ligada a uma ordem compulsória que estabelece
uma correlação intrínseca entre os elementos: vagina – mulher – emoção –
maternidade – procriação – heterossexualidade; pênis – homem –
racionalidade – paternidade – procriação – heterossexualidade. Dessa forma, a
matriz heterossexual1 apresentada por Butler institui somente dois corpos
possíveis, dois gêneros inteligíveis e duas supostas subjetividades
(experiências de si) diferentes e homogêneas. De acordo com Bento (2006),
1
De acordo com Butler (2003), a concepção de matriz heterossexual se fundamentaria na base de inteligibilidade
cultural, enfim, uma regra baseada de acordo com normas histórico-sociais de sexuação, que estabelece corpos,
gêneros e desejo. Tal matriz determina a inteligibilidade discursiva hegemônica de um corpo, que, para ser
coerente e ter um sentido, deve ter um sexo, um gênero estável e, ainda, um desejo baseado na
complementaridade dos corpos: um homem deve ser masculino e desejar uma mulher, uma mulher deve ser
feminina e desejar um homem.
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essa norma binarizante dos gêneros reproduziria o pensamento moderno para
os sujeitos ditos “universais”, atribuindo, consequentemente, a estes
determinadas características que sejam compartilhadas por todos.
Tendo tais pressupostos em mente, a estrutura binária estaria
fundamentando todo o contexto de afirmação da identidade sexual, apoiada em
esquemas naturalizados, solidificados e constantemente reproduzidos e
reeditados pelo/no meio social. Como consequência desse processo, as
possibilidades de o sujeito se “enquadrar” na regra de utilidade estariam no
limite de dois: feminino, masculino. Tais idealizações/modelos estabeleceriam
os domínios apropriados e impróprios de masculinidade e feminilidade,
fundamentados especialmente na complementaridade e reprodutividade dos
corpos, sublinhando mais uma vez o dispositivo normalizador de utilidade
proposto por Foucault. Para Butler, esse dispositivo acabaria por definir as ditas
“normas de gênero”, estabelecendo, assim, performances de gênero que
estariam no campo da normalidade e aquelas que resvalariam para o campo do
anormal, ininteligível.
Tal problematização acerca do corpo “naturalmente” sexualizado
também se encontra em Foucault (1985), que questiona o construto unívoco
do “sexo”, colocando a idéia de que outros fatores influenciam a dita sexuação –
além da “facticidade anatômica”. Entre esses mecanismos, está o papel do
discurso investido no corpo, este que se torna essencial para a formação da
identidade, bem como as relações de poder que atravessam a rede discursiva
na qual se constitui o sujeito. Portanto, a produção teórica, tanto de Foucault
como de Butler, visa a desmontar o construto “natural” de sexo, de corpo e
identidade sexual a priori, uma espécie de regra fixa da sexuação humana.
Assim se produz a perspectiva teórica que tem o objetivo de desnaturalização e
dessencialização das identidades de gênero.
Nesse contexto, Butler (2003), em seu livro Problemas de gênero,
teoriza a noção de identidade sexual, a qual consistiria em um processo
gradativo de autotransformação e atos performáticos. Portanto, a sexuação é
vista como um processo: uma “atuação”, uma repetição e reedição de
discursos e performances. Esboçando tal idéia, diz a autora:
Quando o status construído do gênero é teorizado como
radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se
torna um artifício flutuante, com a consequência de que
homem e masculino podem, com igual facilidade, significar
tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher e
feminino, tanto um corpo masculino como um feminino
(BUTLER, 2003, p. 24-25).
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Tendo em vista o conceito de performatividade de gênero, Butler
acrescenta a dimensão da subjetividade nesse processo, dado que essa
dimensão problematizaria os construtos de gênero e sexualidade.
Consequentemente, não somente o gênero como também o próprio corpo são
vistos como significantes “em processo de construção” e, por conseguinte, com
significados múltiplos. Essa multiplicidade insinuada pela performatividade dos
gêneros esboça claramente a dessencialização e desnaturalização dos sexos
ditos “verdadeiros”, ou seja, aqueles reduzidos ao construto binário de gênero.
Sendo assim, o corpo pode ser e é reinventado para além da redução do
binarismo enclausurado da ordem normativa homem/mulher. O corpo, portanto,
é compreendido aqui como “em construção”, refletindo performaticamente os
significados culturais que o sujeito autor/a, no campo de possibilidades que
marcam um determinado tempo, deseja manifestar através dele.
Percebemos, desse modo, que o dispositivo da sexualidade agencia a
subjetivação, já que são as relações entre os sexos que geram a diferenciação
sexual e, consequentemente, as definições normativas (SCOTT, 1990). Dessa
maneira, podemos pensar o gênero como um elemento central das relações
sociais baseadas nas diferenças percebidas entre o os sexos e, ainda, uma
forma primária de dar significado às relações de poder. Com isso, ainda no
rastro dessa elaboração, temos a premissa de desejo de reconhecimento em
Hegel (1992). Este argumenta que o desejo do sujeito passa pelo desejo de
reconhecimento, assim, por essa via, o indivíduo construiria sua maneira social
de ser. Portanto, a própria construção do gênero passaria necessariamente
pelas normas sociais vigentes, as quais remeteriam a esse ideal de
reconhecimento. A partir desse processo, construir-se-iam os parâmetros
daquilo que se pode reconhecer e daquilo que não se pode reconhecer: o sujeito
dócil e útil, do sujeito ininteligível. Tendo em vista tais balizadores, estabelecese aquilo que é humano (aquele que atende as normas sociais) e aquilo que é
menos humano (aquele que não atende as normas sociais). Desse modo,
vislumbramos aqui o impasse da fuga da matriz heterossexual, sendo essa fuga
então condenada ao lugar de abjeção2 na sociedade.
Para compreender as formas de situar-se em relação à matriz
heterossexual binária, analisamos trajetórias de vida de um grupo de jovens
inseridos no contexto da diversidade sexual e que se autoidentificavam como
lésbicas, gays, travestis, heterossexuais, bissexuais e transexuais. É importante
2
O abjeto, segundo Butler, seguindo o pensamento de Kristeva, designa aquilo que foi expelido do corpo,
descartado, tornado literalmente “Outro”. Parece uma expulsão de elementos estranhos, mas é precisamente
através dessa expulsão que o estranho se estabelece. A construção do “não eu” como abjeto estabelece as
fronteiras do corpo, que são também os primeiros contornos do sujeito.
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ressaltar que um olhar especial foi dado ao fazer desses jovens, ou seja, ao
trabalho e as possibilidades (viabilidade) deste, já que o grupo também se
caracteriza pela precariedade de suporte econômico e pela questão das etnias
não brancas: enfim, tratava-se majoritariamente de uma juventude periférica.
Neste ponto, é importante esclarecer que tanto a sexualidade quanto o
trabalho podem ser considerados parâmetros centrais da sujeição
contemporânea, ou, como para Hegel, balizadores importantes para o
reconhecimento dos indivíduos. Assim, tais parâmetros configuram para o
sujeito uma forma predominante de ser e existir no mundo. Portanto, com este
estudo, visamos a centrar a atenção nas maneiras de como “a verdade sobre o
sexo” (FOUCAULT, 1976) possibilita ou restringe as formas de existir na esfera
das relações de trabalho, em razão da orientação sexual, e como essa relação
acaba agenciando os processos de subjetivação. Dessa maneira, a análise se
inscreve também no campo de estudos da subjetividade e trabalho,
investigando os processos de subjetivação. Trata-se de pensar a subjetividade
através dos “processos” e dos “modos de subjetivação”, que, no caso do estudo,
sublinha-se a posição de resistência à heteronormatividade e à desigualdade
econômica. Segundo Fonseca (1995), os conceitos de “processos” e “modos de
subjetivação” podem ser compreendidos a partir da relação estabelecida entre
os sujeitos e o regramento social, nas formas como esses se veem obrigados a
cumprir e, ao mesmo tempo, se reconhecer como ligados às obrigações morais e
às imposições do mercado.
Assim como a sexualidade, o trabalho se constituiu como elemento
central e determinante do código moral que estabelece as regras de conduta e
guia o julgamento das ações com relação à estrutura da família, à educação dos
filhos, à ação política, acabando por influenciar a lógica central do laço social.
Além disso, o trabalho, ao produzir subjetividade, também proporciona as
garantias morais (do ponto de vista simbólico) e materiais (do ponto de vista
concreto) do exercício da cidadania plena, já que a atividade produtiva é vista
como parâmetro identitário principal, pois é capaz de compor um balizamento
moral entre os sujeitos. Enfim, representa mais um dos mecanismos científicodisciplinares responsáveis pela subjetivação. Com isso, o trabalho é entendido
como um campo onde a subjetividade poderia renovar-se, modificar-se,
cristalizar-se ou ainda provocar resistência (NARDI, 2002). A relação entre
trabalho e subjetividade engendraria as formas pelas quais os sujeitos foram
sendo subjetivados como trabalhadoras/es, aderindo a modos de ser, pensar e
agir, de acordo com um código moral vigente e seguindo um regime de verdades.
No estudo em questão, partimos do pressuposto de que a estilística de
vida construída a partir de uma sexualidade avessa à norma, tanto em relação à
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heterossexualidade compulsória, quanto à homonormatividade – marcada pelo
acesso ao mercado “pink” –, promoveria um posicionamento diferente das/os
jovens no mundo do trabalho. Portanto, tal fator, associado à precariedade de
suporte econômico e, ainda, segundo Pocahy e Nardi (2007), a posição de
abjeção experienciada pelos jovens integrantes do projeto “Gurizada - Saindo do
armário e entrando em cena” (pobres, não brancos, “escandalosas/os”,
habitantes da rua, moradores de periferias e ou em situação de tutela do Estado)
incrementaria de forma decisiva a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho
para essas/es jovens.
Pocahy e Nardi contribuem para discussão à medida que aprofundam a
inter-relação entre desigualdade econômica e homonormatividade; peças
chaves para a inserção desses jovens no mundo do trabalho. Segundo seu
estudo, podem ser encontrados referenciais regulatórios propostos pela mídia
comercial, no universo das juventudes homossexuais periféricas, o qual é
marcado por condutas sociais “comportadas” de sujeitos de
sucesso” “dóceis”, “limpinhos“ brancos e intelectualizados
diferentes das personagens mais afetadas que, quando
aparecem, são ridicularizadas. Portanto, na grande mídia,
não há reconhecimento para o outro não branco, não rico,
este reconhecimento se dá na forma de hierarquização das
vidas (ou seja, aquelas consideradas menos humanas ou
mais humanas) (POCAHY; NARDI, 2007).

Com isso, percebe-se que, além de os jovens estarem no avesso da
matriz heterossexual, suas performances sexuais se encontram, de certa
maneira, à margem da homonormatividade. Portanto, ao viver no avesso desse
dispositivo de normalização, a possível inserção desses sujeitos muda de
maneira radical no mundo do trabalho. Tais estilísticas de vida se localizariam
no âmbito ininteligível/ abjeto, por eles serem afetados (efeminados), não serem
sujeitos de sucesso, comportados ou intelectualizados, enfim, não docilizados.
É nessa interseção (trabalho e sexualidade) tão significativa para
constituição do sujeito que a pesquisa-intervenção foi proposta. Para isso,
participamos semanalmente durante um ano (2005-2006) de um grupo de
diversidade sexual composto por jovens (de 14 a 21 anos) consideradas/os
como vulneráveis socialmente, coordenado pela ONG Nuances que luta pela
livre expressão da sexualidade. O objetivo do grupo de jovens consistia em
compartilhar vivências, principalmente as relacionadas ao preconceito. A partir
desse espaço de encontro, percebeu-se a construção de um lugar social distinto
para essa/es jovens: através da aproximação dos pares (pessoas com
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problemáticas semelhantes), surgiu a possibilidade de reflexão ética, bem
como de ação frente à vulnerabilidade social.
Como ressalva metodológica, sublinhamos que a pesquisa em questão
não pretende produzir generalizações de caráter positivista. Sendo assim, o
exercício exploratório de análise apresentado não visa a abarcar qualquer tipo
de verdade definitiva acerca da problemática em questão. Dessa maneira, as
análises aqui apresentadas se restringem ao contexto do grupo.

O fazer da pesquisa
Tendo em vista a problemática em questão, foi escolhida a
modalidade da pesquisa-intervenção para a realização do estudo. A
participação semanal no grupo buscou a construção de um vínculo com as/os
participantes. Tal convivência contribuiu para o entendimento das trajetórias
de vida, bem como possibilitou uma compreensão maior do lugar social que os
participantes ocupam.
Rocha e Aguiar (2003) apontam que essa maneira de inserção do
pesquisador se difere bastante da figura do pesquisador positivista, que se
sustenta em um ponto de vista supostamente objetivo, neutro, buscando
somente a “verdade”. Segundo as autoras, a pesquisa-intervenção consiste em
uma costura entre teoria/prática e sujeito/objeto, pois a/o pesquisador/a produz
conhecimento ao interagir com os sujeitos que participam da pesquisa. Dessa
forma, é possível tanto investigar as necessidades e os interesses do grupo em
estudo, quanto colaborar na construção de saídas aos problemas identificados
pelo/no grupo; assim, a/o pesquisador/a tem um papel ativo e efetivo, já que pode
em conjunto com os/as participantes promover mudanças sociais e políticas.
Tendo em vista tanto as ferramentas conceituais, quanto os princípios
metodológicos, sublinhamos também o exercício genealógico que guiou a análise
enunciativa. Com esta pesquisa-intervenção, buscamos colocar em evidência as
relações de poder em ato no contexto do grupo, analisando as condições que
permitiram a emergência dessas relações no enlace com o jogo de verdades que
as legitimam e que transformam(ram) práticas e desejos em identidades.
Seguindo os princípios da genealogia, a pesquisa-intervenção
problematizou as condições de possibilidade de emergência dos
discursos/enunciados que se opõem ou se associam nos jogos de verdade que
contribuem para o balizamento da relação dos sujeitos consigo mesmos no
processo de sua autoconstituição. Dessa maneira, visamos a perceber os
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modos/maneiras que os sujeitos inseridos no grupo se confrontaram com as
formas de assujeitamento, tendo em vista os dispositivos modernos científicodisciplinares em relação a gênero, sexualidade, cor/etnia e desigualdades sociais.
Além da perspectiva genealógica, a investigação foi guiada pela análise
compreensiva descrita por Bourdieu (1999), que consiste em analisar os
próprios elementos da implicação do pesquisador para com o objeto de estudo.
Assim, destaca-se, nesse contexto, a função da reflexidade reflexa, conceito que
convoca a/o pesquisador/a a desenvolver uma reflexividade permanente capaz de
incorporar na análise o campo das relações nas quais se insere, percebendo,
assim, suas próprias produções nesse campo. Portanto, junto ao
acompanhamento semanal do grupo, um diário de campo semanal foi
desenvolvido, levando sempre em consideração a análise compreensiva, para
interpretar e refletir sobre as experiências e os atravessamentos proporcionados
pela interação com o grupo em questão.
Com isso, o estudo incorporou uma escuta ativa. A análise foi guiada por
uma postura não reducionista em relação aos relatos e descrições presentes nos
diários de campo semanais. Portanto, o estabelecimento de categorias de análise
foi se afirmando ao longo do processo; como consequência, houve uma
construção em relação às estruturas que ordenam a análise ao longo das leituras
e compreensões das narrativas. No decorrer da pesquisa, enfatizamos a
identificação das relações entre os sujeitos e seu trabalho, demarcando os
dispositivos que atuam nos processos de subjetivação e balizam os parâmetros
éticos e estéticos.
Considerando o grupo como um espaço de reflexão e ação pela
cidadania, sublinhamos potencialidade desse coletivo, pois este inauguraria na
vida dessas/es jovens um espaço de reflexão ética importante. De acordo com a
perspectiva de Foucault (2004), a ética deve ser compreendida como o
exercício da liberdade na prática da reflexão crítica sobre os jogos de poder e
verdade nos quais os sujeitos se constituem em determinadas formas de
dominação. Características de qualquer relação de poder, as estratégias de
controle buscam influenciar condutas e modos de ser; enfim, balizam os
processos de subjetivação, os quais se constituem e se definem a partir do grau
de liberdade com que se pode jogar o jogo da dominação/resistência/criação em
cada momento da história. Essas estratégias são intrínsecas a qualquer
relação; com isso, o poder circula em um perímetro de liberdade no qual o
sujeito se (auto)constitui. Portanto, de acordo com tal perspectiva, para que a
ética se configure dentro de um mínimo de dominação, o sujeito deve ter
espaços permeáveis, nos quais possa exercer a reflexão a respeito de seus atos,
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para que, dessa forma, tenha a possibilidade de construir uma determinada
estética/estilística para a sua existência. É exatamente visando a
problematização dos modos de existência e, por conseguinte, a prática da
reflexão ética dos jogos de dominação/resistência que o grupo surge como
dispositivo, redimensionando, dessa maneira, os jogos de verdade presentes na
autoconstituição dos sujeitos envolvidos com o grupo “Gurizada - Saindo do
armário e entrando em cena”.
Ainda seguindo o pensamento de Foucault (2004), reforçamos a
dimensão estética que visamos analisar no contexto do grupo, a qual é
compreendida no que concerne à produção da existência dos sujeitos nele
envolvidos. Portanto, o conceito de estética de existência está relacionado à
possibilidade de construção estilística de vida; dessa forma, cada sujeito-autor
teria potencialmente ferramentas a fim de sensibilizar-se em relação ao mundo,
deixando-se, assim, afetar-se pelo outro e, por conseguinte, (auto) constituirse. Assim, com o objetivo de verificar essas marcas, principalmente
relacionadas ao trabalho, é que construímos a análise.

Análise
Como o caráter do grupo é mutável, muitas pessoas entram e saem
(não existe o estabelecimento semanal de um grupo fechado), a análise levou
em conta a característica “flutuante” dos participantes. Com essa ressalva, é
pertinente desenhar as formas de pensar e relacionar-se com o trabalho
(viabilidade deste) das/os jovens do grupo.
Explorando a problemática do trabalho, podemos destacar, entre as
ocupações dos jovens, algumas como sendo consideradas a “margem” do
mercado formal de trabalho. Entre essas, podemos citar a inserção de
algumas/uns das/os participantes do grupo no mercado informal como, por
exemplo, jovens que trabalham na entrega de panfletos e/ou em bicos. Nesse
contexto, vislumbramos o enfraquecimento dos suportes sociais que acaba por
impor a adesão dessas/es jovens a alternativas precárias de sobrevivência,
motivo por que apontamos, justamente, a problemática da
heteronormatividade e da homonormatividade regulatória presente na maioria
dos contextos de trabalho, que impede uma inserção formal dessas/es jovens
em postos de trabalho tradicionais. Portanto, por estas/es não apresentarem o
ideal de docilidade anteriormente referido: serem “afetadas/os”, pertencentes a
etnias não-brancas etc., esses/as jovens são rejeitados pelo mercado formal.
Com isso, esses indivíduos, mesmo podendo ser trabalhadores potencialmente
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ativos no mercado, são colocados socialmente no lugar de desfiliação social.
Segundo Castel (1998), os desfiliados e os nunca filiados seriam os indivíduos
que, por estarem privados/impedidos de construir as potencialidades exigidas
pelo modelo de trabalhador/a do mercado neoliberal ou por possuírem as
características de grupo que foram histórica e culturalmente estigmatizadas –
como as performances de gênero, a origem social e a cor da pele aqui estudadas
–, acabam sendo expulsos do core das posições valorizadas no mercado,
restando como saída para a sobrevivência a entrada no mercado informal, o
delito e a prostituição.
Assim, à medida que essas/es jovens vivenciam essa condição de
desfiliação social, as possibilidades de tornarem-se “mais humanas/os” (no
seio da sociedade capitalista contemporânea) acabam se restringindo. Dessa
maneira, são impedidas/os de terem uma existência mais digna no mundo. Em
nosso tempo, que estabelece o trabalho como principal instrumento para uma
vida digna em sociedade, quando se impede que as pessoas trabalhem em
razão de sua performance de gênero, sexualidade, origem social ou pela cor da
pele, estamos diante de uma condenação que remete à morte, já que, no
contexto da modernidade, é somente o trabalho (no campo da legalidade) que
possibilita ao indivíduo viver.
Conectada também à falta de suporte social, temos a prostituição
como via possível de sobrevivência, indicando, da mesma maneira, a falta de
reconhecimento social do trabalho e sua associação com a cidadania. Nesse
ponto, podemos perceber a relação direta desse fazer com a problemática da
reconstrução/modificação das performances de gênero e da sexualidade dos
sujeitos; esta que, por fugir do “natural” (fatuidade anatômica), acaba
limitando de uma maneira radical as opções de emprego para essas/es jovens.
Dessa forma, o/a transexual/travesti se depara com “a” opção oferecida de
sobrevivência proporcionada pela sociedade aos sujeitos que experienciam
esta “condição”: a prostituição (que localiza a idéia de um corpo objeto do
desejo do outro e, portanto passível de existir, de preferência, ou quase que
exclusivamente à noite, ao abrigo do olhar da família dócil). Portanto, é
necessário entender nas trajetórias de vida dessas travestis, que – por ousar
transgredir a conformidade anatômica das performances de gênero –,
experimentam a condenação pelo desvio. Desvio que, então, por inúmeros
caminhos, acabou (na maioria dos casos) expulsando esses sujeitos da sua
família, da sua escola. Enfim, a travesti é conduzida a um lugar à margem,
passando a ocupar a posição marcada pelo insulto e do desejo não confessável
dos maridos e pais de família (e do abjeto do ponto de vista da constituição da
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família, materializada na ameaça que a transgressão da norma que liga as
relações sexo/gênero/sexualidade imponha sua destituição), fato que pode
limitar a construção de outras possibilidades de sobrevivência para além da
prostituição.
Portanto, torna-se evidente como a transformação do gênero que não
corresponde ao corpo “natural” (a genitália) oferece ao sujeito um lugar
socialmente instituído: o lugar abjeto da prostituição. Segundo Pelúcio (2005),
a prostituição, no caso das travestis, pode ser entendida de diversas formas: (1)
uma atividade desprestigiosa, em que estariam envolvidas somente por
necessidade financeira e da qual sairiam assim que possível; (2) uma maneira
de ascender socialmente com a garantia de conquistas materiais e simbólicas;
(3) como um trabalho, que gera renda e possibilita um ambiente de
sociabilidade. É ainda importante ressaltar que tais posicionamentos não são
estanques/ou definitivos, mas sim percepções que se entrecruzam e dialogam.
No caso do grupo, tais impressões também foram expressas pelas
participantes, já que muitas, ao saírem de casa por volta dos quatorze anos,
iniciaram uma vida noturna na rua, sustentando-se através da prostituição.
Assim, percebe-se que, no processo de transformação da performance de
gênero, à medida que as travestis rompem de certa maneira com o mundo
familiar (doméstico) e com as instituições de ensino (escola), o universo da rua
entra em cena.
É pertinente ressaltar a importância do espaço de sociabilidade
construído entre os pares no ambiente noturno da prostituição. A rua e seu
universo acabam seduzindo as jovens travestis, pois é nela que se torna possível
potencializar o processo de transformação de performance de gênero, já que é
nesse espaço que se encontram os pares, o grupo, enfim, a rede de apoio.
Benedetti (2008) descreve:
É na convivência nos territórios de prostituição que as
travestis incorporam os valores e formas do feminino,
tomam conhecimento dos truques e das técnicas do
cotidiano da prostituição, conformam gostos e preferências
(especialmente sexuais) e muitas vezes ganham ou adotam
um nome feminino. Este é um dos espaços onde as travestis
constroem-se corporal, subjetiva e socialmente.

É interessante perceber que, para uma integrante do grupo (que
assume a identidade de travesti) tal designação profissional dita como
“natural” para a performance de gênero “travesti” não deve se encerrar em si
mesma. Segundo ela, há a possibilidade de construção de outras vias de
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trabalho, consequentemente, uma reinvenção da identidade de travesti, fato
que pode ser percebido pela própria trajetória de vida/profissional; ela continua
estudando, mora com seus pais e participa de um curso profissionalizante de
embelezamento. A partir desse último elemento, podemos pensar novamente
na fixidez de papéis profissionais reservados para as estilísticas de vida não
heteronormativas, já que o lugar do salão de beleza é de praxe o lugar do
feminino, o qual é marcado também pela desqualificação no contexto da ordem
falocêntrica compulsória. Aqui, nota-se a importância dos espaços de reflexão
crítica para essas/es jovens, já que tais dispositivos podem interromper a lógica
normativa socialmente inscrita e, de alguma maneira, abrir brechas para a
invenção de novas vias de ser e existir no mundo que não as estigmatizem.
Ainda dentro dessa discussão acerca da viabilidade precária de
trabalho para esses jovens, é importante destacar o enfraquecimento desses
indivíduos em relação ao exercício pleno da cidadania; além de ocuparem o
mercado dito “marginal”, muitas vezes, desligam-se da última instituição
capaz de proporcionar-lhes suporte social: a escola. Dessa maneira, acabam à
mercê de estratégias frágeis de sobrevivência.
Contrapondo-se a esse apagamento da cidadania dos indivíduos,
temos também a inserção de alguns participantes no mercado formal. Assim,
destacamos a presença de integrantes do grupo prestando serviços em call
centers. Nessa possibilidade de inserção profissional, é interessante perceber o
quanto algumas premissas do estereotipo gay estão incutidas nesse fazer e
explicitadas no recrutamento de profissionais para esse setor: a dita
sensibilidade, capaz, então, de cativar os possíveis clientes. Ainda nesse
contexto, destacamos que o sujeito trabalha, mas não é visto por seu cliente,
fato que corrobora com a necessidade social de tornar a transgressão à norma
heterossexual invisível. Portanto, esses jovens conseguem trabalho, justamente,
em locais onde desenvolvem sua função sem serem vistos; consequentemente,
passam por uma normalização proporcionada pelo próprio mercado.
Além dessa possibilidade, sublinhamos uma tentativa de inserção no
mercado formal de uma participante do grupo que se identificava como lésbica.
Esta, durante um curso técnico em mecânica (acessado através de um dos
programas governamentais apresentados durante um dos encontros do grupo
de diversidade sexual), foi rechaçada por seu professor ao longo do curso. Na
lógica do educador, a moça não poderia vir a ser uma boa profissional, pois não
possuía as aptidões físicas necessárias para o trabalho, por ser mulher e,
portanto, fraca. Com isso, a estudante acabou evadindo do curso. Fato não
ligado diretamente a essa suposta incapacidade, já que, segundo ela, esse
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hipotético percalço poderia ser manejado de maneira simples, utilizando
estratégias outras ou ainda tecnologias acessíveis, mas a evasão ocorreu
justamente pelo preconceito diário sofrido, incitado pela figura do educador.
Portanto, diante desses fatos, notamos a dificuldade de inserção no mercado de
trabalho conectada a preconceitos e lógicas heteronormativas e sexistas que
imperam nesses contextos de labor e aprendizado profissionalizante. Assim, à
medida que o sujeito deseja buscar algo além dos restritos e estigmatizados
papéis profissionais oferecidos pelo mercado, logo encontra dificuldades
atreladas diretamente ao heterossexismo e sexismo.

Apontamentos finais
Tendo em vista o exercício exploratório desenvolvido ao longo de um
ano em um grupo jovem cuja temática extrapolara a questão da diversidade
sexual, percebemos que o enlace entre a problemática do trabalho e a ruptura
provocada pelo locus de desvio interior à norma heterossexual aponta para
esses sujeitos (participantes do grupo) um posicionamento diferente no mundo
do trabalho.
O primeiro posicionamento estaria conectado à precariedade da
inserção dessas/es jovens no mercado formal de trabalho, o que aponta a
fragilidade dos suportes sociais, restando como alternativa de trabalho para
eles/elas o mercado informal, com atividades como entrega de panfletos, bicos
e prostituição. Assim, é importante ressaltar o lugar abjeto que performances
não heteronormativas ocupam no mercado, já que, como o estudo mostra, os
participantes do grupo experienciam em certa medida o lugar de desfiliação
social, justamente, devido às suas performances de gênero, sexualidade,
origem social e cor da pele.
O segundo posicionamento é marcado pelo acesso desses jovens ao
mercado formal, o qual se constitui de algumas restrições impulsionadas
fundamentalmente pela regra heterossexista presente nos contextos de
trabalho. Assim, percebemos que as possibilidades de ampliação dos direitos
de cidadania, representados por maiores chances de ingresso em postos mais
qualificados do mercado de trabalho, podem também materializar-se na
presença de alguns jovens em programas governamentais que visam à inserção
de jovens ao mercado formal, isso à medida que tais programas não
reproduzam a lógica heteronormativa, que acaba por expulsar esses jovens da
possível trajetória profissional.
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Dessa maneira, sublinhamos a influência/suporte do grupo para a
potencialização de outras vias para os participantes, visto que, com a
divulgação de tais programas em algumas discussões do próprio grupo, outras
possibilidades de formação e inserção profissionais puderam ser construídas.
Além disso, acreditamos que o lugar privilegiado do grupo pode ser visto como
um importante espaço de encontro extremamente potente para a construção de
um lugar social distinto para esses jovens, já que, através do encontro entre
pares, surge a possibilidade de reflexão ética, bem como de ação frente à
vulnerabilidade social.
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Resumo
O consumo de sexo por mulheres vem sendo estudado desde a década de 1990 e
desestabiliza o discurso vitimizante de certas alas da teoria feminista que encaravam a
prostituição como uma atividade generificada, haja vista o tom radical com o qual se
combatia essa atividade, tida muitas vezes como o expoente-mor da dominação
masculina. Por outro lado, o turismo sexual era enquadrado como uma atividade
formadora do ethos masculino contemporâneo. Contudo, a emergência dessa nova
vertente do turismo sexual revela o teor moralista do discurso das abolicionistas. Em
Pipa – RN, turistas estrangeiras empreendem relacionamentos afetivo-sexuais com os
caça-gringas mediados por trocas simbólico-materiais. Esse fenômeno desfaz binômios
do tipo mulher-servidora sexual/ homem-cliente, e força-nos a empreender uma análise
de gênero em correlação a outros eixos de poder.
Palavras-chave: Feminismo. Mercado de sexo. Caça-gringas. Masculinidade. Relações
binacionais. Turismo sexual.

Abstract
The consumption of sex by women has been studied since the 1990's and puts in check
the victimizing discourse of some feminist theory's wings, which faced prostitution as a
engendered activity, in regard to the radical tone with which combated this kind of labor,
represented, many times, as the highest standard of male domination. In the other side,
sex tourism was seen as an establishing activity of contemporary male ethos. However,
the emergency of this new sort of sex tourism reveals the moralist content of the
abolitionists' discourses. In Pipa – RN, foreing tourists develop affective-sexual
relationships with the caça-gringas mediated by symbolic-material exchanges. This
phenomenon deconstructs binomies such as woman-sexual server/man-client and
forces us to undertake a gender analysis in correlation to other axes of power.
Keywords: Feminism. Sex market. Caça-gringas. Masculinity. Binational relationships.
Sex tourism.
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Introdução
A praia de Pipa – RN, a 90 km de Natal, oferece alguns elementos para
as discussões de gênero que, como observa Lévi-Strauss, são bons para pensar.
Num pequeno distrito litorâneo de grande fluxo turístico é comum que ocorram
relações entre a população nativa e a população flutuante. Essas interações
ocorrem tanto em situações em que o morador é transformado em prestador de
serviços quanto em outras em que ele é apenas o exótico morador daquele
destino turístico. De tais trocas, resulta um continuum de sentimentos, desde a
repulsa até o fascínio. Um elemento que constitui essa fascinação é o desejo, a
atração sexual. Através da exotização e erotização do Outro, muitas relações
afetivo-sexuais são empreendidas nessa praia, com destaque para as relações
binacionais entre homens nativos e mulheres estrangeiras.
Inúmeras pesquisas apontam o sexo como um elemento inerente à
atividade turística, como mais um instrumento para sua fruição. As diferenças
étnicas, culturais, linguísticas, raciais e de representações de gênero
contribuem para essa atração. Apesar de se configurarem em relações
assimétricas, o poder flutua entre os parceiros afetivo-sexuais. Essas são
características presentes no contexto de Pipa, onde podemos ver que esses
relacionamentos, ao contrário do que pensa o senso comum, não são
emocionalmente vazios, nem motivados apenas por interesses materiais.
Por sua configuração ser inversa ao que habitualmente sucede, pois
aqui é a mulher que se desloca e usufrui de serviços sexuais de homens locais, o
caso de Pipa nos dá assunto para questionarmos a generificação das atividades
do mercado de sexo e das viagens. Na contemporaneidade, esses espaços não
podem ser pensados apenas com base nas questões de gênero, sendo
necessário levar em conta outras divergências que fazem diferença. A
interseccionalidade de gênero com raça, classe, nacionalidade e sexualidade
deve ser tomada como saída teórica para desfazer os nós postos pelas novas
questões que envolvem a temática.
Precisamos reavaliar nossos conceitos sobre prostituição e turismo
sexual, já que, como relatado em alguns textos, bem como nas falas de
interlocutores que contribuíram no meu trabalho de campo, a grande maioria
das relações entre turistas estrangeiras e homens nativos não se dão pelo
intermédio direto de dinheiro, nem são imunes ao romance. Além disso, as
motivações para o engajamento nessas relações são influenciadas pelos
aspectos simbólicos envolvidos nessas trocas afetivo-sexuais entre parceiros de
diferentes nacionalidades, comumente ignorados nas análises desse
fenômeno. É preciso, enfim: a) reconhecer o caráter múltiplo do mercado de
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sexo; b) comparar os discursos de homens e mulheres, clientes e profissionais,
bem como dos que não se reconhecem nem como clientes, nem como
profissionais, evidenciando as representações que uns fazem dos outros e c)
desenvolver a análise de gênero levando em conta seu caráter relacional e sua
interseccionalidade com outros eixos de poder.

Feminismo e mercado de sexo
O feminismo desde seus primórdios dispensou certa atenção à questão
da prostituição. Em busca das origens da opressão às mulheres e tentando
definir categorias universais, esse tema parecia oferecer argumentos empíricos
bastante convincentes para se confirmar a suposição de que a relação homemmulher era uma versão não econômica das relações de trabalho sugerida por
Karl Marx e ilustrada pelo binômio sujeito-objeto.
Desde a Primeira Onda, a prostituição era vista como um exemplo da
indubitável submissão das mulheres e como a confirmação da existência de um
duplo padrão sexual que liberava os homens para a múltipla experienciação
sexual, o que lhes conferia um status de respeitabilidade e ratificava a nobreza
de sua masculinidade, enquanto que para as mulheres era sinal de desonra e
desvalorização no mercado matrimonial.
Uma das primeiras teóricas feministas a realizar uma análise da moral
das sociedades capitalista-burguesas do início do século XX, quanto à
sexualidade de homens e mulheres, foi Emma Goldman (1977). Seguindo as
orientações do discurso promulgado no feminismo da Primeira Onda, a autora
afirma que a mulher era tratada de acordo com seu sexo, nunca conforme suas
capacidades e méritos. Apesar disso, era o homem que tinha sua
disponibilidade sexual naturalizada.
Es innegable que se educa y se entrena a la mujer para que
ante todo sea una mercancía sexual; y, desde luego, se la
mantiene en la más absoluta ignorancia con respecto al
significado y a la importancia del sexo. Se elimina todo lo
referente al tema y si por ventura alguien quiere arrojar algo
de luz sobre esta tremenda oscuridad, su premio es la
persecución y la cárcel (GOLDMAN, 1977, p. 35).1

1
É inegável que se educa e adestra-se a mulher para que seja antes de tudo uma mercadoria sexual; desde cedo,
ela é mantida na mais absoluta ignorância com respeito ao significado e à importância do sexo. Elimina-se tudo o
que se refere ao tema e se porventura alguém deseja lançar alguma luz sobre esse intenso breu, seu prêmio é a
perseguição e o cárcere (tradução livre).
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Para Goldman (1977), o sistema capitalista de produção não deixava
outra alternativa para as mulheres, não importando a classe, que não a
prostituição. Isso porque, segundo ela, o casamento possuía as mesmas
características da prostituição, sendo que enquanto no primeiro a mulher se
prostituía a um só homem e vivia um contrato permanente, no outro, ela se
vendia a vários, através de curtos contratos informais. A prostituição era
condenada apenas porque a venda do corpo feminino ocorria fora dos
parâmetros institucionais e simbólicos do “sagrado matrimônio”. Porém,
notavelmente à frente do seu tempo, Goldman (1977) alerta que apenas uma
análise parcial e superficial apontaria o fator econômico como o único
motivador da prostituição. Para ela, a coisificação da sexualidade da mulher é
verdadeiramente o ponto central da questão.
Essa simples diferença de grau entre a prostituição e o matrimônio foi
também destacada por outras feministas como Simone de Beauvoir (1974) e
pelas radicais antissexo da Segunda Onda. Shulamith Firestone (1976), por
sua vez, considera a prostituição uma consequência direta do casamento
patriarcal, existindo entre eles uma relação de interdependência. Essa opinião é
compartilhada por Georg Simmel, que diz: “Num ponto, não há ilusão alguma a
se ter: enquanto o casamento [monogâmico] existir, a prostituição também
existirá” (SIMMEL, 2001, p. 10).
No entanto, essas duas instituições, ambas sendo espaços destinados à
mulher, produziram dois estereótipos femininos bem definidos, que Anthony
Giddens (1993) chama de garota decente/garota vadia ou, na sua versão mais
prosaica, mulher para casar/mulher para “trepar”. A mulher para casar era uma
figura da ordem e mantinha a coerência entre seu papel social e o lugar que lhe
era destinado, o espaço do doméstico, do privado. A mulher para “trepar”, pelo
contrário, era uma desviante, pois situava-se num espaço que não lhe pertencia,
o público, bem como possuía um histórico sexual vasto, o que correspondia a
uma característica masculina. Para Beauvoir (1974, p. 619), a diferença entre a
esposa e a prostituta se referia ao reconhecimento do seu status de humanidade:
The great difference between them is that the legal wife,
oppressed as a married woman, is respected as human
being; this respect is beginning definitely to check the
oppression. So long as the prostitute is denied the rights of a
person, she sums up all of feminine slavery at once.2
2
A grande diferença entre elas é que a esposa legal, oprimida como uma mulher casada, é respeitada enquanto
ser humano. Esse respeito ajuda definitivamente a conter/camuflar a opressão. Por outro lado, a prostituta vê
serem negados todos os seus direitos como pessoa, acumulando toda a escravidão feminina de uma só vez
(tradução livre).
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A vida pública do homem concede prestígio, poder e recompensas
como o acesso a recursos, símbolos e pessoas. Assim, o homem poderia
empreender relacionamentos amorosos fora da instituição matrimonial e
vivenciar inúmeras experiências sexuais sem que isso afetasse a sua
masculinidade. Antes disso, esse comportamento era considerado como meio
de se firmar e ratificar sua identidade de gênero e de contribuir para o
desenvolvimento de sua personalidade. Por outro lado, as mulheres que
desejassem atender aos “chamados da natureza” se arriscavam a perder a sua
honra e o seu valor no mercado matrimonial. Esse fenômeno é chamado por
Anthony Giddens (1993) de “duplo padrão sexual”.
Partindo do pressuposto segundo o qual a mulher era subjugada pela
dominação masculina, cuja consequência era um processo de objetificação, o
próprio movimento feminista imputava outro duplo padrão, aqui referente ao
poder de agência, que se apresentava como inerente à masculinidade e ausente
na constituição da feminilidade e que se aprofundava na relação clienteprostituta. Daí o surgimento de um discurso extremamente vitimizante, que
relegava essas mulheres à condição de “coisa” e cujo comportamento
influenciava e refletia o modo como os homens viam as mulheres como um todo.
A Primeira Onda do movimento feminista caracterizou-se, assim, por
assentar-se na pressuposição de que as mulheres possuíam uma essência que
as ligava trans-histórica e transculturalmente, isto é, todas elas de certa
maneira vivenciam alguma espécie de subordinação a outro fator também
universal: a dominação masculina. Contudo, fica claro que, desde os seus
primórdios, o movimento feminista não foi homogêneo,3 bem como as
experiências das mulheres ao redor do mundo, o que não foi empecilho para se
buscar as origens das configurações atuais da ordem de gênero, que relegam às
mulheres, segundo as teóricas feministas, um pequeno espaço de atuação (o
doméstico) e tolhem suas possibilidades de autonomia. Assim, o movimento
feminista procurou apontar os opressores e dentre os mais citados estão o
sistema de parentesco, a divisão sexual do trabalho, o patriarcado-capitalista, a
vulnerabilidade da mulher quanto à sua biologia e ao gênero masculino como
um todo, que por meio da força física e da violência psicológica submete as
mulheres às suas vontades.
Após esse período em que ocorrera um debate esclarecido, crítico e
relacional, no qual a análise dessa pujante instituição social (a prostituição) era
feita em parceria com outras, sendo a família nuclear monogâmica e o
3
As principais correntes, feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista e feminismo socialista, e suas
particularidades são abordadas por Norma Chinchilla (1982) no texto intitulado Ideologías del Feminismo....
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patriarcado-capitalista apontados como os grandes culpados pela opressão das
mulheres, pode-se considerar que a teoria feminista sofreu certo estreitamento
crítico no que se refere ao seu diálogo com o mercado de sexo entre as décadas
de 1960 e 1970.
Naquela época, o feminismo se debatia com a retomada do processo
de exclusão das mulheres do espaço público, após conquistas alcançadas
durante o período da II Guerra Mundial, que ao final mostraram-se meramente
conjunturais. Dessa maneira, conceitos antropológicos já ultrapassados como
a busca por origens e a definição de universais foram mais uma vez resgatados
por algumas teóricas feministas. A persistência nessas temáticas gerou críticas
das próprias feministas. Michelle Rosaldo foi uma delas:
Tendo constatado a assimetria sexual em todos os grupos
humanos, estabelecem teorias sobre papéis sexuais para
dar conta dela. No entanto, tal abordagem, insistindo
sempre em dicotomias, tende a reforçar uma visão em que
diferenças são explicadas pelos fatos aparentemente
primordiais e imutáveis da fisiologia sexual. [...] pelo
contrário, [deve-se] considerar os papéis das mulheres e dos
homens como o produto da ação humana em sociedades
históricas e concretas (ROSALDO, 1995, p. 11).

Antes da universalidade do ser homem e do ser mulher, para Joanna
Overing (1986), o que existia era uma tentativa de transpor as projeções
valorativas euroamericanas para outros grupos sociais, o que era uma perigosa
armadilha conceitual-teórica, pois desconsiderava o contexto e as
especificidades culturais.
The principle of difference or antithesis entails asymmetry
and hierarchy; that women's activities are universally judged
as inferior to those of men; that gender symbolism is
universally about male superiority. [ However] What is never
recognized is that a principle of “difference” can be just as
much a mechanism for creating equality and complementary
as for creating hierarchy (OVERING, 1986, p. 141).4

Para Overing, as teóricas ocidentais estavam mais afeiçoadas a
analisar estruturas de desigualdade que de igualdade e, ao invés de
empreender análises minuciosas de suas próprias culturas, buscavam
4
O princípio da diferença ou antítese implica assimetria e hierarquia; que as atividades das mulheres são
universalmente julgadas como inferiores às dos homens; que o simbolismo de gênero está universalmente
relacionado à superioridade masculina. [Entretanto] O que nunca é reconhecido é que o princípio da “diferença” pode
ser tanto um mecanismo criador de igualdade e complementaridade como constituidor de hierarquia (tradução livre).
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explicações gerais, exotizando culturas distantes, empreendendo um movediço
caminho trans-histórico na busca da defesa da oposição central de dominados
x dominantes, que giraria apenas em torno das questões de gênero.
Foi isso que sucedeu à questão do mercado de sexo. Contrastando com a
atmosfera de liberação sexual do período referido, uma ala radical do movimento
feminista apontava para a erotização da mulher, via pornografia e prostituição,
como grande motivador de sua objetificação. Influenciadas pelos primeiros
escritos marxistas, elas encaravam a relação homem-mulher como reprodução
de outros pares binários: sujeito-objeto, cultura-natureza, por exemplo. Essas
divisões aprofundavam-se ainda mais na relação sex users-sex workers.
Há, nesse instante, uma nova polarização dentro do movimento
feminista entre as anti e as pró-sexo, sendo por estas reconhecida a
possibilidade de a prostituição ser uma atividade exercida por livre escolha,
possibilitando, inclusive, o ganho e a utilização de poderes dentro desses
relacionamentos por parte das profissionais do sexo.
Uma autora que detalha a configuração dessas correntes feministas é
Wendy Chapkis (1997). As feministas radicais (hostis ao sexo) dividiam-se
entre aquelas que acreditavam num limitado número de práticas sexuais
positivas (Pro-positive Sex Feminism), baseadas no romance, e as antissexo,
que consideravam toda prática sexual uma expressão da dominação fálica
masculina. Enquanto isso, as feministas radicais do sexo defendiam que a
atividade sexual era inerentemente benigna, terreno de contestação e uma
prática cultural aberta à subversão.
As Pro-positive alegavam que a prostituição pode contaminar outros
contextos de relacionamentos homem-mulher, dentre eles o próprio
casamento, e aconselhavam ser preciso evitar a contaminação do erótico pelo
pornográfico. O lado mais radical dessa corrente era composto por inúmeras
teóricas, dentre elas: Catharine Mackinnon, Karen Davis, Andrea Dworkin e
Kathleen Barry. Todas empunhavam a bandeira de que o intercurso sexual era
fundamentalmente constituído pela dominação masculina e que a prostituição
e a pornografia só revelam mais claramente a mensagem.
A organização Women Against Sex (WAS), cânone da resistência
sexual, acreditava que as mulheres, influenciadas pelas práticas e símbolos da
cultura sexual masculinizada, têm construído seu desejo a partir de uma
autoimagem opressiva que facilitava o trabalho de subordinação ao
patriarcado. Para Chapkis, o radicalismo das abolicionistas era tal que elas
findavam por reafirmar o poder masculino que tanto intencionavam denunciar,
ou seja, reforçavam o que se procurava desestabilizar.
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By constantly reiterating that women are whores, and that
whores are no more than objects, such feminists blind
themselves to the fact that prostitutes, no less than any other
worker, and no less than any other woman, engage in acts of
negotiation, resistance, and subversion that belie their
designation as passive objects (CHAPKIS, 1997, p. 20).5

Num terreno ideológico diametralmente oposto, encontramos as radicais
do sexo (CHAPKIS, 1997). Para essas feministas, não fazia sentido estabelecer
uma divisão entre o sexo positivo e o sexo pervertido. Eram partidárias de uma
participação ativa na ordem sexual em vez de uma abolição do sexo; acreditavam
nos múltiplos significados da atividade sexual e viam no consentimento um
reflexo das possibilidades de poder e privilégio que norteiam tais relações. Para
Camila Paglia (apud CHAPKIS, 1997), quando o homem adquire uma mulher
por dinheiro, ele revela toda sua fraqueza e não seu poder, o dinheiro é a única
maneira de ele conseguir a atenção de uma mulher. Pat Califia (apud CHAPKIS,
1997),6 por seu turno, tenta relativizar e argumenta que o significado da prática
sexual depende do contexto cultural e político em que foi consumada. Em suma,
as radicais do sexo acreditam que o sexo pode desestabilizar ou reforçar o poder
masculino, podendo dessa forma a prostituição ser um local de agência sexual,
onde as trabalhadoras do sexo fazem uso ativo da ordem sexual vigente.
As prostitutas, ao impor seus próprios papéis sexuais, tornam-se uma
ameaça ao patriarcado-capitalista, pois, num mundo em que o corpo da
mulher é tão desvalorizado, cobrar para se ter acesso a ele é um ato radical de
afronta e autodeterminação. Esse é um dos motivos pelos quais a prostituição é
tão discriminada e demonizada.
Apesar de toda essa dedicação do feminismo em tentar eliminar as
assimetrias de poder que se formam no contexto das relações sexuais
comerciais, e embora o debate em torno da questão da prostituição tenha
gerado interessantes e controversas hipóteses, até então não se tinha dado, em
nenhum momento, poder de voz às próprias prostitutas. De certa forma, isso
era consequência de um discurso extremamente vitimizante propagado por
algumas feministas, que impedia que as sex workers fossem reconhecidas
como porta-vozes de sua realidade e agentes autodeterminantes.7
5
Por constantemente reiterar que mulheres são putas e que putas não são nada mais do que objetos, tais
feministas não enxergavam o fato de que as prostitutas, não menos do que qualquer outra profissional e não
menos do que outra mulher, engajam-se em atos de negociação, resistência e subversão que invalidam sua
designação como objetos passivos (tradução livre).
6
As reflexões de Camila Paglia e Pat Califia foram retiradas do texto de Wendy Chapkis (1997) referido acima,
que, porém, não informa a data de suas publicações nem traz ao seu final as referências bibliográficas.
7
Kathleen Barry, certa vez, em um encontro que discutia o mercado de sexo, recusou-se a aparecer publicamente
com as profissionais e a deixá-las falarem por si mesmas, alegando que “they are too poor, too victimized, and too
prone to false consciousness to be able to represent themselves objectively” (MCCLINTOCK, 1993, p. 7).
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Todavia, desde a década de 1970, organizações de trabalhadoras do
sexo se mobilizam para denunciar as insuportáveis condições de trabalho,
indignidades legais e o estigma social pelos quais a maioria delas passa,
informa Anne McClintock (1993). Na sua contramão, “anti-sex work feminists
argue that to support sex worker rights is tantamount to supporting men's
indiscriminate access to the sexuality of women” (MCCLINTOCK, 1993, p. 2).8
Para McClintock, não é o contrato sexual que tira o poder das
prostitutas, mas o estigma e o cerceamento por parte do Estado. O que as
subjuga é o contexto em que a troca se dá. Apesar de Catharine Mackinnon
(1984) afirmar que posicionar-se contra a prostituição não se trata de uma
questão moral, mesmo quando ela é realizada por meio de um consenso, nada
mais é que uma atitude orientada por um discurso moralista, pois não se
demonstrava a mesma determinação em execrar outras funções como o
trabalho doméstico e o cuidar de crianças, idosos e doentes, igualmente
produtoras de invisibilidade, atividades degradantes e sexistas. Além do mais,
e aqui concordando novamente com McClintock (1993), o estigma imputado
às prostitutas visa disciplinar todas as mulheres; desse modo, empoderando-se
as trabalhadoras do sexo, empoderam-se as mulheres em geral.
É preciso, portanto, transformar o mercado em benefício delas, criar
leis que as protejam, em vez de puni-las e reconhecer a prostituição como um
trabalho, pois vitimizá-las e considerá-las indivíduos sem-agência é contribuir
para sua objetificação, o que encoraja e incentiva agressões sobre elas.
Removing sex workers' fundamental right to chose –
whether to work, how to work, when to work, and where to
work – is a flagrant infringiment of their basic working
rights, their integrity, and their humanity, not a universal
and inherent feature of the sexual exchange (MCCLINTOCK,
1993, p. 6).9

Contudo, um fato interessante de se ressaltar é que o discurso das
abolicionistas, contraditoramente, ao mesmo tempo em que denuncia que as
prostitutas sofrem de uma inerente perda de agência, acusam-nas de um
excesso de agência, quando, irresponsavelmente, alimentam e reproduzem
fantasias masculinas.
8
Feministas antitrabalho sexual argumentam que apoiar os direitos das profissionais do sexo é equivalente a
concordar com o indiscriminado acesso dos homens à sexualidade das mulheres (tradução livre).
9
Remover das profissionais do sexo o direito fundamental da escolha – se trabalhar, como trabalhar, quando
trabalhar e onde trabalhar – é uma flagrante infração de seus direitos trabalhistas básicos, de sua dignidade e de
sua humanidade, não uma universal e inerente característica da troca sexual (tradução livre).
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Existem, como podemos notar, várias nuances no mercado de sexo e
apenas uma visão reducionista encará-lo-ia como um local de perpetuação da
máxima que engessa a mulher como escrava e o homem como seu mestre e
senhor.10 Atualmente, o mercado de sexo não se limita a mulheres e nem
apenas aos bordéis. Existem inúmeras configurações como prostituição de rua,
casas de massagem, telessexo, michetagem, prostituição de travestis,
acompanhantes e turismo sexual. Ademais, os parceiros são diversos:
mulheres, homens, travestis e transexuais não possuem mais uma posição
determinada com base na identidade de gênero nem na sexualidade, todos
estão aptos e têm possibilidades de desempenhar qualquer função nesse
mercado, seja prestador, seja consumidor, seja intermediário de serviços
afetivo-sexuais. É exatamente essa pluralidade de setores e de agentes
envolvidos que confere a essas interações o perfil de mercado, que, como
qualquer outro, é constituído por oferta e demanda e por mecanismos de
distribuição e promoção.
Sherry B. Ortner (2006), em um artigo intitulado Entonces, es la
mujer al hombre lo que la naturaleza a la cultura?11, desestabiliza os pilares
que sustentam as teorias feministas ao indagar se realmente a dominação
masculina é um fato universal, produto intencional de um desejo de poder que
provém da “natural” agressividade masculina, ou se trata de um efeito
secundário de aspectos funcionais, consequência “no intencionada de ciertas
construcciones sociales diseñadas para otros propósitos?”12 (ORTNER, 2006,
p. 15). Segundo a autora, apesar de posicionar-se claramente contra
essencializações do feminino e do masculino, o movimento feminista apresenta
um tom contraditório ao pregar uma ontologia da agressividade masculina e
uma universalidade a essas representações, parecendo cair nos mesmos
esquemas essencializantes que teve como verve do movimento questionar.
Apesar do questionamento feito pelo movimento feminista sobre a
“generificação” de muitas atividades, a prostituição continuou sendo
considerada uma atividade exercida exclusivamente pelas mulheres, sendo,
assim, um expoente da submissão feminina. Essas suposições ganharam novo
fôlego com a emergência do turismo sexual como temática de análise social,
perpetuadora da ditadura do falo e entendida como bandeira da dominação
masculina. Contudo, a partir da década de 1990, surge uma série de estudos
sobre o que ficou conhecido como “turismo sexual feminino” e é nesse
10
O Standford Encyclopedia of Philosophy – SEP (2004), por exemplo, afirma que, em algumas culturas, mulheres
que se prostituíam não eram consideradas inelegíveis para o casamento, possuindo, em certos lugares e
determinados períodos, inclusive, um elevado grau de valorização.
11

Então, está a mulher para o homem, assim como a natureza para a cultura? (tradução livre).

12

Não intencionada de certas construções sociais desenhadas para outros propósitos? (tradução livre).
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momento que o discurso feminista necessita ser reavaliado, já que são as
mulheres quem assume o papel de “exploradoras” e consumidoras de serviços
sexuais dos homens das nações periféricas. Assim, algumas questões são
levantadas ou foram resgatadas: a pessoa que se prostitui pode fazê-lo por livre
escolha? O acúmulo de capital financeiro e cultural finda por masculinizar
essas mulheres? Quem se prostitui é o corpo vendido ou o corpo penetrado? As
mulheres não praticam turismo sexual, mas sim turismo de romance? Os
homens podem ser objetificados? Tais inquietações serão expostas com mais
detalhes na quarta parte do presente artigo, tendo como base as reflexões que o
campo de estudo suscitou.

Viagem: uma atividade masculina?
Assim como a prostituição, a viagem foi classificada como uma
atividade engendered, ou seja, como uma atividade tipicamente masculina, já
que era ao homem que pertencia o ambiente extradoméstico. Portanto, do
mesmo modo que a ele cabia decidir sobre os rumos da política, realizar as
atividades economicamente produtivas, venerar abertamente seu deus,
decretar leis, ou seja, administrar tudo o que era referente ao espaço público,
coube a ele também desbravar novas terras, interagir (comercializar,
conquistar, guerrear) com outros povos, conhecer distintas culturas, fornicar
com outras mulheres... Enfim, o certo é que desde Heródoto, na Era Clássica,
passando por Marco Polo, pelas Cruzadas, pelas Grandes Navegações, na
Idade Média, pelo Grand Tour da nobreza européia,13 pelos primórdios da
etnografia, no século XIX, pelo exílio artístico, até pouco menos de um século
atrás, a viagem, se não como um todo, mas certamente em sua vasta maioria,
era um privilégio masculino.
In many societies being feminine has been defined as
sticking close to home. Masculinity, by contrast, has been
the passport for travel. Feminist geographers and
ethnographers have been amassing evidence revealing that
a principal difference between women and men in
countless societies has been the licence [sic] to travel away
from a place thought of as “home”14 (ENLOE, 2000, p. 21).

13
A título de curiosidade, foi numa dessas viagens, as quais os jovens representantes da nobreza européia faziam
para enriquecer seus conhecimentos visitando outras terras, que o inglês Charles Darwin teve os primeiros contatos
com as regiões e as espécies que se tornaram base para a produção de sua obra-prima, A origem das espécies.
14
Em muitas sociedades, ser feminina tem sido definido como permanecer próximo ao lar. Masculinidade, por outro
lado, tem sido o passaporte para a viagem. Etnógrafas e geógrafas feministas têm acumulado evidências as quais
revelam que a diferença entre mulheres e homens em incontáveis sociedades tem sido a licença para viajar para
longe de um lugar pensado como lar (tradução livre).
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A mulher que, sem companhia, se aventurasse numa viagem, teria sua
respeitabilidade posta em xeque e seria rechaçada ao limbo da desonra. De
acordo com Cynthia Enloe (2000, p. 20):
women who travel are not merely creatures of privilege; nor
today are they only from the Western societies. They – or
their mothers – have often had to fight against confining
presumptions of feminine respectability to travel away from
home on their own.15

A feminilidade estaria, então, atrelada à fixidez do lar, enquanto a
masculinidade, à fluidez da viagem. E, assim, contrariamente às mulheres, os
homens eram emasculados enquanto não desempenhassem atividades que os
desvinculassem de seu lar.
Ainda segundo Enloe (2000), as primeiras mulheres que se
dispuseram a viajar sozinhas tiveram de fazê-lo disfarçadas de homens, para,
dessa maneira, poderem realizar esses deslocamentos sem se preocupar com
juízos de valor de outrem. Outra saída era o alistamento militar.
As primeiras viajantes que se deslocaram ao redor do mundo sem
disfarces são atualmente conhecidas como Victorian lady travellers. Essas
mulheres eram, em sua maioria, brancas e de classe média, oriundas dos
Estados Unidos e da Europa. Elas estremeceram as bases da ordem social entre
o fim do século XIX e início do século XX, pois além de serem mulheres que
viajavam sozinhas ou sob insuficiente proteção masculina, elas aventuravamse pelos lugares mais inóspitos, considerados pela sociedade euroamericana
como não civilizados (ENLOE, 2000). Compreendemos a atmosfera de intenso
exotismo quando reparamos que se tratava de mulheres ricas e brancas em
terras negras e pobres. Elas de certa forma contribuíram também para a
consolidação da nascente empresa imperialista, que dominava a África e a
Ásia, bem como para o florescer do desejo de viajar de outras mulheres.
O turismo internacional moderno, concomitantemente à Antropologia,
desenvolveu-se exatamente nas áreas afetadas pelo imperialismo do século
XIX. Assim como a colonização, o engatinhar da atividade turística se apoiou no
discurso antropológico evolucionista, que o camuflara com um manto de
missão civilizatória.16
15
Mulheres que viajam não são meramente criaturas de privilégio, nem atualmente elas são apenas de
sociedades ocidentais. Elas – ou suas mães – têm frequentemente lutado contra confinantes pressuposições
sobre respeitabilidade feminina quando se viaja para longe do lar por conta própria (tradução livre).
16
“Tourism is as much ideology as physical movement” (ENLOE, 2000, p. 28). Turismo é tanto um movimento
físico quanto ideológico (tradução livre).
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Ao longo, principalmente, do século XX, graças aos esforços e
denúncias do movimento feminista, as mulheres, com destaque para as
brancas de classe média dos países centrais, começaram a se apropriar dos
territórios masculinizados, com grande notoriedade para as viagens, a partir da
institucionalização do turismo. Não sem antes sofrerem estigmatizações e
oposições de um discurso machista disfarçado por um tom paternalista, foi
apenas com a organização, por Thomas Cook,17 de pacotes turísticos “seguros
para mulheres”, que grande parte delas pôde saciar sua ânsia de conhecer
novos climas, culturas, paisagens e pessoas, ou seja, passaram a enxergar para
além dos muros do lar.
Por ser ainda nesse período uma atividade majoritariamente
masculina e eurocêntrica, as mulheres desses insólitos destinos turísticos eram
vistas como o suprassumo do exótico e, assim como as terras recémdominadas, eram vistas como algo a ser explorado. A atividade turística é
abalizada pela necessidade humana de conhecer, pela sua curiosidade em
relação ao que é diferente, seja natural, seja culturalmente. Desse encontro
com o Outro, ocorre o estranhamento que serviu de alicerce para o trabalho de
marketing realizado pelas agências de viagens que, nos destinos dos países
periféricos, exotizam a paisagem e a cultura e erotizam as pessoas.
Corriqueiramente, encontram-se propagandas de destinos turísticos, como o
Brasil, que unem paisagens exuberantes com imagens de mulheres em trajes
sumários,18 o que contribui para a formação do imaginário dos turistas sobre
esses lugares como sendo também paraísos sexuais.
Sexual services in the tourism industry are today a part of a
range of informal services that are solidly integrated in the
tourism industry. Sex tourism is thus part of the informal
package that is indirectly offered to the visitor, and sustains
not only many women's households and lifestyles, but also
those of men (KEMPADOO, 2004, p. 118).19
17
Foi a primeira pessoa a agenciar uma viagem. Em 1841, ele fretou um trem para transportar cerca de 570
pessoas que iam para um encontro contra o alcoolismo em Loughborough. Dessa forma, ele conseguiu comprar
as passagens por uma tarifa reduzida e durante a viagem ofereceu serviço de bordo. Por isso, é considerado o pai
da atividade turística moderna.
18
Ver artigo de João dos Santos Filho, intitulado Por que a ação da Embratur se torna preocupante para a
formulação de políticas internas em turismo?, no qual classifica a ênfase dada ao turismo internacional como
reveladora de uma “dependência de um tipo de forma colonialista” e afirma que: “A idéia de vender uma imagem
de fetiche sobre o Brasil para os estrangeiros faz a Embratur desenvolver e priorizar uma publicidade focada para
a mulher brasileira e sua beleza estética, como podemos perceber nos estampados dos posters da Embratur, de
1966 até 1986 [...]” (2005, p. 4).
19
Serviços sexuais na indústria do turismo são hoje em dia uma parte do conjunto informal de serviços que estão
solidamente integrados na indústria do turismo. O turismo sexual é, dessa forma, parte do pacote informal que é
indiretamente oferecido ao visitante e sustenta não apenas muitas donas de casa e estilos de vida, mas também
aqueles dos homens (tradução livre).
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O turismo emergiu, então, como a contemporânea via de escape para
realizar os desejos sexuais dos homens das nações centrais. Como diria
Henrietta Moore (2000), crentes de sua superioridade racial, cultural e de
gênero, os turistas deslumbravam-se com essa fantasia de poder e de
identidade, experienciada nesses momentos de férias. Além disso, devido à
distância, não seriam importunados pela moral ocidental nem pela ideologia
feminista, que tanto inibem e ameaçam a masculinidade hegemônica.
Sentindo-se acuados, com sua masculinidade questionada pela
ocupação feminina dos espaços públicos, conquista da independência
econômica das mulheres e pela maior negociação no interior dos
relacionamentos afetivo-sexuais com suas compatriotas, os homens ocidentais
encararam os países periféricos como enclaves, elos perdidos portadores da
essência feminina negada por suas conterrâneas e passaram a enxergar o
turismo sexual como o novo veículo de acesso a uma superioridade de gênero
que parecia estar se perdendo.
Outro elemento que atrai os homens dos países ricos a engajarem-se
em relacionamentos com mulheres dos países pobres é que a prostituição
possui um caráter informal, diferentemente das profissionais do sexo euroamericanas. A fronteira entre ofício e intimidade é borrada e as condições do
contrato não são estabelecidas claramente, o que finda por eliminar
aparentemente sua natureza econômica.
This explains how men who are not and would not dream of
becoming prostitute users back home can happily practice
sex tourism (the “girls” are not really like prostitutes and so
themselves are not really like clients, the prostitution
contract is not like the Western prostitution contract and so
does not really counts prostitution) (DAVIDSON; TAYLOR,
1999, p. 43).20

Os turistas sexuais fascinam-se com essa falta de nítidos marcadores que
distingam entre uma relação íntima e uma transação comercial. Interditos comuns
no mercado sexual como o beijo na boca, nos seios, o andar de mãos dadas e o
descarte do uso de preservativos, algumas vezes não são encontrados nesses
relacionamentos sexual-afetivos binacionais. Isso contribui para a confirmação de
alguns estereótipos ligados às mulheres do Terceiro Mundo. Kamalla Kempadoo
nos revela a construção desse imaginário sobre as caribenhas:
20
Isso explica como homens que não são e nem sonhariam tornarem-se consumidores da prostituição em seus
locais de convívio cotidiano podem alegremente praticar turismo sexual (as “garotas” não são realmente como
prostitutas, então, eles não são clientes de fato, o contrato da prostituição não se dá como no contrato da
prostituição ocidental e, portanto, não se configura como prostituição) (tradução livre).

n. 03 | 2009 | p. 145-178

Tiago Cantalice

159

The highly sexualized image of Caribbean women held by
sex tourists rests on an assumption 'that local girls are really
hot for it', and the women's 'highest ambition is to be the
object of a Western man's desire', that after all, the women
'are doing what just comes naturally' to them (KEMPADOO,
2004, p. 123).21

O imaginário do turista, refletido nesse relato, rearticula o exotismo e
as diferenças raciais e culturais emergem como fatores de atratividade, que, de
forma contrária, em seus países de origem são motivos de repulsa. São essas
diferenças que embasam a comparação entre as mulheres dos seus países de
origem e as mulheres dos destinos turísticos terceiro-mundistas. As primeiras,
majoritariamente de peles claras, são consideradas frias, exigentes,
impessoais, recatadas e independentes. Enquanto que as outras, em sua
grande parte, de peles escuras, são tidas como cálidas, sensuais, dependentes,
submissas e hipersexualizadas.
Although sex tourists are a heterogeneous group in terms of
their background characteristics and specific sexual
interests, they share a common willingness to embrace this
hierarchical model and a common pleasure in the fact that
their Third World tourism allows them either to affirm their
dominant position within a hierarchy of gendered,
racialized, and economic power or to adjust their own
position upward in that hierarchy (DAVIDSON; TAYLOR,
1999, p. 52).22

Para Caren Kaplan (1996), o Ocidente sofre com uma propensão a
encarar outras localidades como marcadores da realidade e do autêntico, como
uma face que remete às origens da atual configuração do euro-americano
moderno. Como vimos acima, essa inclinação atualiza e reforça preconceitos em
relação ao Outro étnico e racializado, não apenas quanto ao Outro engendered,
bem como resgata oposições hierárquicas do tipo natureza-cultura, primitivocivilizado, ocidentais-não ocidentais, peles claras-peles escuras.
É importante lembrarmos que o chamado turismo sexual assume
inúmeras formas e permite uma ampla gama de arranjos na relação entre turista
21
A imagem altamente sexualizada da mulher caribenha tomada pelos turistas sexuais se mantém na reiteração
de “que as garotas locais excitam-se realmente com isso”, de que a “mais alta ambição dessas mulheres é
tornarem-se objetos de desejo de um homem ocidental” e de que, no final das contas, tais mulheres “estão
fazendo apenas o que é natural” a elas (tradução livre).
22
Embora os turistas sexuais formem um grupo heterogêneo em termos de suas experiências particulares e de
específicos interesses sexuais, eles partilham o desejo comum de se valer desse modelo hierárquico e um prazer
peculiar no fato de que seu turismo de Terceiro Mundo os permite tanto afirmar sua posição de dominância no
interior de uma hierarquia de gênero, de raça e de poder econômico quanto ajustar suas próprias posições de
superioridade nessa hierarquia (tradução livre).
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e autóctone. Assim como a atividade turística em geral deixou de ser um
monopólio masculino, as mulheres dos países centrais atualmente também
estabelecem interações afetivo-sexuais com os nativos dos destinos turísticos
que frequentam. Os termos em que essa versão se dá são semelhantes à sua
forma mais visível; no Caribe, por exemplo, os países emissores e receptores são
praticamente os mesmos (DAVIDSON; TAYLOR, 1999); as representações de
masculinidade e feminilidade refletem estereótipos similares.
Todavia, quando o consumo de serviços sexuais em contexto de viagem
é feito por mulheres, quase que instantaneamente nos vemos forçados a atrelar
ao termo turismo sexual o adjetivo “feminino”. Isso revela como essa atividade
foi forjada para ser desempenhada por um determinado gênero e como nós
incorporamos e reproduzimos através do discurso, mesmo que buscando romper
seus limites, a generificação de diversas atividades. Quando essa atividade era
realizada apenas por homens, ela não precisava ser adjetivada, pois estava
inserida no repertório “normal” do ethos masculino. Contudo, quando os sujeitos
que empreendem esses relacionamentos afetivo-sexuais em contextos de
viagem passam a ser mulheres, necessitamos especificar que trata-se de um fato
“incomum”, daí a adição do adjetivo ao final: turismo sexual feminino. Isso
mesmo ocorre quando falamos de prostituição masculina ou, para facilitar a
compreensão de todos para o que quero dizer, quando nos referimos ao futebol
feminino. Ou seja, o próprio discurso revela a origem generificada da atividade.
Além disso, tendo em vista que esses encontros afetivo-sexuais que
ocorrem em contexto de viagem se apresentam cada vez mais como triviais, isto
é, constituindo-se como mais um elemento de fruição, como também do
cotidiano da comunidade receptora, acredito na pertinência de uma
reformulação conceitual do que se entende por turismo sexual ou até mesmo o
abandono da terminologia, já que confunde mais do que esclarece. No entanto,
não possuindo um termo equivalente que funcione e dê conta da complexidade
atual da questão, algumas vezes serei forçado a usar essa categoria, porém,
orientado por paradigmas distintos daqueles usados em sua origem, colocandoo então sob rasura (HALL, 2007). Portanto, compartilho, por hora, de uma
noção ampliada do fenômeno, lançada por Fernando Ribeiro e Octávio
Sacramento (2006), os quais afirmam que
o turismo sexual diz respeito à circulação de pessoas em
tempo de lazer que tem por base, ainda que não
exclusivamente, motivações que se prendem com a
expectativa de concretizar relacionamentos amorosos e/ou
sexuais, de natureza comercial ou não, com outras pessoas
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que se encontram nos destinos turísticos (RIBEIRO;
SACRAMENTO, 2006, p. 162).

Dessa forma, as bases pelas quais as campanhas de combate ao
turismo sexual se assentam seriam desestabilizadas. Se desejarem realmente
punir qualquer espécie de turismo sexual,23 como os porta-vozes da moral
andam propagando, estarão decretando o fim de boa parte do fluxo turístico de
seus locais de atuação, pois, pelo que parece, o sexo é um elemento inerente ao
turismo, não um segmento específico.
Mas o que desejamos saber a partir de agora é: quais as efetivas
mudanças ocorridas no resultado dessa equação quando a ordem dos fatores é
alterada? Como esse novo fenômeno (o turismo sexual feminino), que
desestabiliza representações de gênero cristalizadas de maneira doxa (BOURDIEU,
1983) no imaginário social, seria encarado pela sociedade mais ampla?

Mercado de sexo: uma instituição multifacetada
Não conseguindo fugir desse lugar comum, é preciso dizer que a
prostituição é a mais antiga das profissões, sendo que suas origens remetem à
antiga Mesopotâmia. Segundo a historiadora Gerda Lerner (1986 apud SEP,
2004), nessa região havia cultos que envolviam serviços sexuais. Assim como
na Babilônia, onde rituais de fertilidade eram constituídos por ofertas de
serviços sexuais aos deuses e deusas. Nesse tempo, a prostituição era uma
prática sagrada, mas logo uma versão secular passou a ser desenvolvida no
entorno dos templos.
Emma Goldman (1977) afirma que o historiador Heródoto, que viveu
aproximadamente entre 485 e 420 a.C., proclamava que toda mulher deveria
pelo menos uma vez na vida oferecer-se a um desconhecido em troca de
dinheiro, sendo esta uma atitude de reverência à deusa Vênus. Recorrendo a
Havelock Ellis (1910), Goldman (1977) diz que a prostituição era uma
instituição organizada pelos sacerdotes, tendo como objetivo a incrementação
da renda pública (aspecto utilitário). Até o século XIII, havia resgistros de
bordéis europeus que funcionavam sob proteção municipal. O Cristianismo
também explorou a prostituição, assumindo, assim, por certo tempo o papel de
23
Uma iniciativa coerente e legítima é realizada pela ONG Resposta (Responsabilidade Posta em Prática) que
combate, desde 2003, a exploração sexual infanto-juvenil no turismo, como afirma Liliane, 29, coordenadora de
setor de estudos da Resposta e que condena iniciativas, como a da Prefeitura do Natal, as quais desvirtuam o foco
do combate, pois desejam, ilegitimamente, barrar e intimidar a vinda de quaisquer turistas que viajam motivados
por expectativas de estabelecer interações sexuais com a população local, sendo dada grande ênfase aos homens
estrangeiros.
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cafetão: o Papa Clemente II tolerava esse mercado com a condição de que as
prostitutas doassem parte dos seus ganhos à Igreja, enquanto que o Papa Sixto
IV taxava diretamente os bordéis. Durante a Idade Média, “la prostitución
estaba organizada en gremios, presididos por una reina de burdel. Estos
gremios se declaraban en huelga para exigir mejores condiciones y mantener
los precios” (GOLDMAN, 1977, p. 35).24
No Brasil, a prostituição não teve um passado tão nobre. Essa
atividade, semelhantemente à descrição feita por Kamalla Kempadoo (2004)
em relação ao Caribe, teve início durante o período de colonização, quando o
Brasil vivia num regime escravocrata. Desde esse período, havia uma atração
pelas mulheres “de cor”. Gilberto Freyre (2006) fala que, ainda no regime
escravocrata, a democratização racial já se dava pelas relações interétnicas
entre a casa-grande e a senzala. Contudo, ele omite que essas relações eram
extremamente assimétricas, já que negros e negras não eram sequer
considerados humanos. As negras recebiam, mesmo a contragosto, constantes
visitas dos seus senhores, bem como eram responsáveis pela iniciação sexual
dos sinhozinhos.
De acordo com Kempadoo (2004), no Caribe, em épocas de baixa
produção, as escravas eram levadas aos centros urbanos e postas como
prostitutas por seus próprios donos. As mulheres brancas também agenciavam
o trabalho sexual das negras. Algumas dessas escravas empreendiam
atividades sexual-econômicas por conta própria e o acesso à carta de alforria
muitas vezes ocorria como consequência dessas transações.
O historiador Durval Muniz Albuquerque Júnior (2003), referindo-se a
Gilberto Freyre, afirma:
esse sociólogo trabalha com uma série de imagens
dicotômicas nas quais a raça negra aparece remetida ao
feminino, enquanto a raça branca é remetida ao masculino.
Chega a endossar a idéia, que atribui a alguns sociólogos,
de que a raça negra é a raça-mulher. Uma raça afetiva,
sentimental, pouco racional, passiva, masoquista [...]
(ALBUQUERQUE JÙNIOR, 2003, p. 36).

No entanto, após uma série de mudanças sociais como o fim da
escravidão, o início da república, o câmbio nas representações da
masculinidade e da feminilidade, entre outras, ocorre uma inversão das
24
A prostituição estava organizada em grêmios, presididos por uma soberana de bordel. Esses grêmios se
declaravam no direito de exigir melhores condições e manter os preços (tradução livre).
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preferências sexuais. A mulher estrangeira e branca, imigrante de países
europeus como a Polônia, tornou-se a mais valorizada no mercado de sexo
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003). Essas coquetes estrangeiras
implantaram mudanças tão drásticas na sexualidade nacional que podem
ser sentidas até hoje.
Atualmente, o mercado de sexo não se limita a mulheres e nem apenas
aos bordéis. Existem inúmeras configurações como prostituição de rua, casas
de massagem, telessexo, michetagem, prostituição de travestis,
acompanhantes e turismo sexual.
A prostituição, já há algum tempo, não é exercida somente por
mulheres, como diz Rogério Araújo Silva (2006), em seu livro Prostituição:
artes e manhas do ofício. Na verdade, já faz duas décadas que Nestor
Perlongher (1987) publicou O negócio do michê: a prostituição viril, livro em
que coloca em evidência todas as nuances do trottoir masculino pelo centro de
São Paulo, trazendo à tona as figuras da travesti e do michê como outros
profissionais do sexo.
Perlongher (1987) vislumbra um continuum na prostituição, no qual
se tem como polos opostos a travesti e o michê, em que a primeira vende a
representação dita artificial da feminilidade e o segundo, uma representação
essencializada da masculinidade. São essas construções que levaram Fry e
MacRae (1983) a afirmar que o michê seria, então, a travesti do homem, do
mesmo modo que a travesti o é da mulher.
O termo michê possui duas acepções, uma delas se refere ao próprio
ato da prostituição, o “fazer michê”, e a outra é usada “para denominar uma
espécie sui generis de cultores da prostituição: varões geralmente jovens que se
prostituem sem abdicar dos protótipos gestuais e discursivos da masculinidade
em sua apresentação diante do cliente” (PERLONGHER, 1987, p. 17).
Entretanto, esses outros sujeitos que se prostituem também o fazem
em busca de uma clientela basicamente masculina. Mesmo a prostituição viril
descrita por Perlongher (1987) é uma prostituição consumida por homens. Sua
etnografia foi realizada no centro de São Paulo, caracterizada como uma região
de grande circulação de homossexuais que desejam relacionar-se sexualmente,
seja num “banheiro de pegação” de um cinema pornô, seja através dos serviços
disponibilizados por travestis e michês.
25
Para um estudo etnográfico mais aprofundado sobre a performatização do feminino, cf. SILVA, Hélio (2003) e
FIGUEIREDO, Adrianna (2008).
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Diferentemente das travestis,25 os michês não realizam intervenções
corporais visando uma aproximação de um ideal feminino, apenas
condicionam o corpo a um treinamento para que os traços de virilidade sejam
essencializados, através da performance, não havendo ruptura com a
aparência masculina dita normal. Nesse sentido, considera-se de maneira mais
prosaica que qualquer homem jovem pode praticar a michetagem sem sofrer
com o estigma dessa condição,26 imputando-o aos seus clientes, pois não é
preciso desfazer-se da “cadeia discursiva e gestual da normalidade”
(PERLONGHER, 1987, p. 21).
Apesar de desvincular a venda de favores sexuais da feminilidade, o
trabalho de Perlongher (1987) não discute o consumo desses serviços por
mulheres – ele se justifica afirmando que havia uma baixa frequência delas,
mas é bom ressaltar que sua etnografia foi realizada num gueto gay –, apenas
comenta, citando Bruckner e Finkielkraut (1979, p. 217 apud PERLONGHER,
1987, p. 21), que, caso esse costume houvesse se desenvolvido entre as
mulheres, “as clientes é que continuariam a ser chamadas de putas, pois é
evidente que o que consideramos prostituído não é tanto o corpo vendido, mas
o corpo penetrado”.
No entanto, a partir da década de 1990, uma série de estudos é
realizada com relação ao mercado sexual consumido por mulheres. A partir
desse momento, vemos ruir um pilar central da crítica do feminismo radical ao
mercado de sexo, que argumentava ser a prostituição “an expression of the
control of women by men, where female sexuality is organized in public and
private spheres to satisfy male needs, interests, and desires” (KEMPADOO,
2004, p. 63).27

Pipa: turismo, sexo e romance
Em 2006, morei por alguns meses na praia de Pipa – RN, que fica
cerca de 90 km da capital do estado, Natal, e durante esse período um
fenômeno me saltou aos olhos: as constantes interações afetivo-sexuais entre
homens locais e mulheres estrangeiras que visitavam o lugarejo. A
26
Sempre que comentava com algum amigo, de fora ou mesmo de dentro da academia, sobre a pesquisa que
desenvolvo, ouviam-se sempre comentários como: “Que pesquisa boa, hein?”, “Se tu tiver precisando de
ajuda...”, “Pra fazer parte desse negócio, o 'cara' tem que ser muito bonito?”, o que reforça essa idéia lançada por
Perlongher de que, para o homem, fazer parte de um envolvimento afetivo-sexual permeado por outros interesses,
pelo menos de vez em quando, não causa maiores constrangimentos.
27
Uma expressão do controle das mulheres pelos homens, em que a sexualidade feminina é organizada nas
esferas do público e do privado para satisfazer necessidades, interesses e desejos masculinos (tradução livre).
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configuração dessas parcerias chamou-me logo atenção por sua atmosfera de
novidade e ineditismo que tão clara e despreocupadamente se apresentava a
mim e inquietou-me por não provocar na comunidade o mesmo incômodo que
as uniões, provisórias ou estáveis, entre brasileiras e estrangeiros, as quais são
bem mais visadas, divulgadas e, frequentemente, rotuladas como
relacionamentos movidos pelo puro e simples interesse financeiro de uma parte
e pela exploração da miséria alheia da outra.
Os estereótipos da puta e do turista sexual são, a todo momento, trazidos
para ilustrar e taxar esses relacionamentos binacionais e, devido à sua ampla
disseminação, esses arranjos tornaram-se alvo de discriminação e seus parceiros
passaram a sofrer com o repúdio quase unânime da sociedade. Isso é incentivado
e se baseia nas campanhas de tom xenófobo que são promovidas pelas
autoridades locais, as quais ilegitimamente tentam condenar esses estrangeiros
por um crime que não existe na jurisprudência brasileira: consumir serviços
sexuais em contexto de viagem com mulheres que tenham mais de 18 anos.
Eu, naquele momento, um estudante recém-graduado no curso de
turismo, sempre ouvira e debatera a problemática (como se costuma encarar tal
fenômeno na academia e no trade turístico potiguar) do turismo sexual, estando
abalizado pela idéia de que os envolvidos nesses roteiros clandestinos eram
sempre homens estrangeiros, o que explicava meu estranhamento com a versão
pipense, na qual as posições me pareciam estar invertidas, os sujeitos
aparentavam estar fora dos seus lugares apropriados.
O encontro com tal fenômeno suscitou um borbulhar de questionamentos
sobre minhas opiniões, revelando-me como os juízos de valor que lançamos sobre
os fatos e acontecimentos, e mais precisamente em relação às experiências e
práticas afetivas e sexuais, variam de acordo com os sujeitos neles implicados.
Além disso, mostrou quanto somos condicionados a interpretá-los de acordo com
o que é divulgado pela grande mídia. Isso se torna evidente quando deparamos
com a configuração de alguns relacionamentos binacionais que ocorrem em Pipa,
que são chamativos por exatamente subverter nossas certezas e mostrar o quão
dinâmica é a realidade e o quanto a tentativa de enquadramento dela e dos seus
atores em categorias e papéis sociais fixos, oposicionais e isolados apenas
acoberta a intenção de perpetuar hierarquias e criar/reproduzir estereótipos.
Dessa maneira, fui cativado pelas reflexões que esse primeiro contato
provocou e estava decidido a analisar mais demoradamente aquele fenômeno
devido à riqueza de informações que ele trazia, desfazendo algumas concepções
bastante arraigadas e difundidas no senso comum sobre a prostituição e o turismo
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sexual. Quando retornei a Pipa, no ano seguinte, já desempenhando o papel de
pesquisador, tive minha inserção no campo e meu acesso aos interlocutores
facilitados por frequentar essa praia há mais de 10 anos e por conhecer boa parte
dos sujeitos envolvidos nesses circuitos de desejo.
A experiência etnográfica em Pipa,28 confrontada às leituras relativas
ao mercado de sexo e sua íntima relação com a atividade turística, me fez
perceber que o fenômeno do “turismo sexual feminino” não era uma
peculiaridade sua. Lá, assim como no Caribe, por exemplo, parte considerável
do fluxo turístico composto por mulheres engaja-se em relacionamentos
afetivo-sexuais com homens locais. Motivadas por um imaginário que constrói
o brasileiro como um homem hipersexualizado, selvagem, animalesco, quente
e insaciável, mulheres vindas em sua maioria da Europa Ocidental e dos países
escandinavos desejam descobrir se ele faz jus à sua fama:
A idéia do Brasil cá é mulatas, mulatos, sexo sem
complicações etc. Pipa pelo que eu vi e senti é um lugar
onde as mulheres européias encontram isso. Festa, sol,
homens fáceis e sempre é chique dizer: “Estive no Brasil e
estive com um brasileiro”. Uma amiga disse que lá viu
homens e mulheres muito bonitos e, à noite, muitas
estrangeiras, é claro. [...] Eu planifiquei a viagem pra seis
mulheres... Todos riam quando dizia: 'Vou com 5 amigas.'
Todos pensam logo em sexo. [...] (Marta29, doutoranda em
Letras e professora de português, 31, espanhola).
Eu mesma comentava com as minhas amigas, quando eu
comecei a vir pra cá e sei lá, tive uns 4 a 5 namoradinhos
brasileiros daqui, né? [...] E todo mundo sabe, isso é certo,
que o homem e a mulher brasileira são muito criativos
sexualmente. Muito criativos e sem preconceito, carinhosos e
sem preconceito, é isso, pouquíssimo. [...] Então quando
28
A etnografia foi realizada no período de dezembro de 2007 a março de 2008. Como técnicas de pesquisa,
foram utilizadas: observação participante, o que não significa dizer que também me relacionei afetiva ou
sexualmente com alguma estrangeira; realização de entrevistas com base em questionários semiestruturados
com vários interlocutores (ao todo, foram 10 homens locais, 3 estrangeiras, 3 antigos moradores da praia, 2
jovens que não participam desse circuito de desejo e uma assistente social que administra uma ONG que
combate o turismo sexual infanto-juvenil, atuando em todo o estado), buscando exatamente abarcar a
multivocalidade do fenômeno e pluralidade de discursos; registro das observações e das conversas informais no
diário de campo. A metodologia utilizada para a realização das entrevistas com os dois grupos focais (os homens
locais e as turistas estrangeiras) foi a de registro de narrativas de vida. Em termos gerais, esses homens têm entre
20 e 30 anos, são, em grande parte, indivíduos de pele escura, oriundos de famílias menos favorecidas, com
baixa formação educacional e sem empregos estáveis. As estrangeiras, por sua vez, acumulam capital financeiro
e cultural, são de pele clara e têm idade que varia dos 25 aos 45 anos.
29
Alguns nomes de interlocutores, que aparecerão, ao longo do texto, foram substituídos por pseudônimos,
enquanto outros foram mantidos, mediante autorização prévia desses colaboradores.
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você sai desse clima... a gente chama chapa três, posição
papai-mamãe, cheio de respeito, mas que não tem nada a ver
com respeito, né? [...] A minha experiência aqui, a primeira
vez... Eu lembro d'eu pensar: 'Onde é que esse menino
aprendeu tudo isso?!' Eu lembro perfeitamente bem de
pensar nisso (Maria, gerente de restaurante, 42, portuguesa).

Apesar de não haver uma propaganda oficial que explore a sexualidade
do brasileiro, parece existir um circuito informal composto principalmente pela
propaganda boca a boca, que reforça o imaginário, construído pelo carnaval, de
que o Brasil é um país onde as pessoas possuem uma sensualidade à flor da
pele e que não sofrem muito com os valores morais cristãos. E, portanto,
contrariamente ao que diz Dennis Altman (2001), não estamos
testemunhando uma padronização sexual, mas sim a sua diversificação, não
havendo um centro emissor de modelos, mas trocas de experiências. Um
interlocutor pipense revela que cada cultura tem sua peculiaridade no
intercurso sexual:
Cada lugar tem uma cultura diferente e da cultura diferente,
você aprende com a cultura e você aprende mais ou menos
como é que é, você aprende como deve ser e como deve
mais ou menos agir. [Mas há diferença em termos de
relacionamento?] Tem, em termos de cultura. A portuguesa
e as israelitas são as mulheres mais fechadas que tem no
mundo. São as que eu indicaria você a não tentar ficar. [...]
[E no sexo tem diferença entre as estrangeiras?] Tem! As
espanholas são as mais quentes. As italianas são mais
ainda. As holandesas são as que sabem fazer o melhor
boquete (Bento, 24, fotógrafo).

As estrangeiras que ingressam nessas trocas afetivo-sexuais também
fazem constantemente um paralelo entre a brasilidade e o clima tropical do
país, como se esse homem fosse mero produto de seu meio e que, por se tratar
de um país subdesenvolvido, estaria ainda muito atrelado aos mandos e
desmandos da natureza. Isso se mostra na fala de Marta (31, espanhola) em
relação ao homem latino-americano:
É uma questão de desculpa o que vou dizer... De cultura,
isto é, a cultura, o conhecimento afasta da essência, do
natural, do homem mais primitivo, movido pelo instinto e
30
Como Outro, homens locais são vistos como seres possuidores de uma poderosa e indiscriminada sexualidade
sobre a qual eles não têm controle [...] Novamente, o Outro não está vendendo sexo, apenas “fazendo o que lhes é
natural” (tradução livre).
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isso ainda é evidente lá, o que não quer dizer que seja geral.
É a idéia estereotipada de cada cultura.

Como Davidson e Taylor (1999, p. 49) afirmam, “As Other, local men
are viewed as beings possessed of a powerful and indiscriminate sexuality that
they cannot control [...] Again, the Other is not selling sex, just 'doing what
comes naturally'”.30 Esses são argumentos usados pelas estrangeiras para tentar
anular a idéia que os homens com quem elas se envolveram sejam profissionais
do sexo e que elas sejam turistas sexuais, mesmo atuando como provedoras de
presentes, bebidas, refeições, viagens e mesmo dinheiro em espécie.
Eu sempre paguei tudo porque ele me dizia que não tinha
dinheiro, que tinha filho em Itália, e a verdade não me
importava. Minhas amigas disseram-me 'Então não
pagues!' Ele aproveitava muito. Se íamos jantar, ele
escolhia o lugar mais caro e eu pagava. [...] Pra mim é
natural. [Mas você pagou outras coisas?] Nada, jantares,
bebidas e já... Ah, espera, deixei-lhe dinheiro quando fui. É
verdade. Porque senti pena (Marta, 31, espanhola).

Vê-se uma tentativa de mascarar o caráter comercial-transacional por
meio de um discurso que considera natural tanto a disponibilidade sexual
desses homens quanto o provimento material por parte da mulher. Outra
estratégia que objetiva desvincular as mulheres do turismo sexual é classificálas como turistas de romance. Kamalla Kempadoo (2004, p. 129) critica essa
diferenciação sexista:
The definition by the women of these relationships as
primarily ‘friendship’ or ‘romance’ serves to keep alive the
myth that women are interested in sex only when it is
attached to notions of love and intimacy, confirming
hegemonic notions of gender difference, while it absolves
women from the global North for any responsibility for
global inequalities).31

Considero essa diferenciação sexista, porque mesmo ao utilizar
argumentos semelhantes, ou seja, dizer que seus relacionamentos com a
população local não são comerciais e sim românticos, que suas parceiras não
31
A definição das mulheres de que esses relacionamentos são primeiramente de “amizade” ou de “romance”
serve para manter o mito de que as mulheres são interessadas em sexo somente quando ele está atrelado a
noções de amor e intimidade, confirmando noções hegemônicas de diferença de gênero, enquanto isso, absolve
as mulheres do Norte global de qualquer responsabilidade pelas desigualdades globais (tradução livre).
32
Categoria autóctone formada por outras duas categorias êmicas, nativos e locais. Este último termo refere-se
aos adventícios radicados em Pipa há mais de 5 (cinco) anos. O termo caça-gringa é uma categoria usada, em
termos amplos, para designar aqueles homens que costumam empreender relacionamentos afetivo-sexuais com
mulheres estrangeiras, sendo movidos por interesses materiais e simbólicos.
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são prostitutas, apenas mulheres que gostam de sexo, e não se reconhecerem
como turistas sexuais, os homens são frequentemente alvo desse rótulo e de
perseguições motivadas pelo que Nelson Motta (2005 apud GRUPO DAVIDA,
2005) chama de xenofobia genital.
Os caça-gringas,32 por sua vez, como as mulheres que participam de
trocas econômico-sexuais, assumem os estereótipos atribuídos à latinidade e à
brasilidade, ressignificando-os e positivando-os, como medida tática para
facilitar a conquista:
Os nativos, por sua vez, destacando suas diferenças com os
homens “ocidentais”, enfatizam os traços de
masculinidade que atraem as estrangeiras, particularmente
a combinação entre uma produção corporal que acentua o
exotismo, a sexualidade exacerbada, um intenso discurso
amoroso e uma dependência associada a certos estilos de
feminilidade (PISCITELLI, 2000, p.8)

De fato, esses homens armam-se com um discurso romântico que
cativa as estrangeiras. Essa atmosfera de cortejo, às vezes, é de tal modo
hiperbolizada que pode causar desconfiança e rememorar artimanhas sacadas
em outras paragens.
Em espanhol há uma palavra que é camelar, significa que
usa táticas mais carinhosas, adula, diz coisas bonitas para
conseguir um objetivo. Eles sabem disso. E cá, onde todas
(nós) arrastamos uma desgraça do amor, é bom receber
essas atenções, embora saibamos que é só bocas. Claro! E
nós sabemos. Claro que quem não sabe é porque se
autoengana. Eu, quando saí de Pipa, chorei ao me despedir
do Bento. Mas sabia tudo conscientemente (Marta,
doutoranda em Letras e professora de português, 31,
espanhola).

Contudo, outras vezes pode funcionar e levar a um desdobramento
mais sério do relacionamento, como aconteceu com Thomaz (29, caseiro), que
conheceu Melina (32, médica visitante), uma argentina que passava férias em
Pipa, e atualmente está casado e morando com ela em Buenos Aires. Melina
revela como ficou surpresa com o precoce envolvimento de Thomaz:
33
A mim, o que me chamou muita atenção era que ele [...] como ele me falava como se já nos conhecêssemos ou
tivéssemos uma relação de muito mais tempo e como pensava que tínhamos de nos casar em menos de três
dias... Como era muito rápido. Isso me pareceu muito rápido. [A paixão?] Dele, sim. Da parte dele, como se
houvesse muito mais. Isso era o que ele falava, não sei. [Ele estava mais encantado que você?] Não que estava
mais apaixonado, mas falava como quem estivesse mais apaixonado (tradução livre).
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A mí, lo que me llamó mucha l'atención era que él [...]
como él me hablava como que ya nos conocessemos o
teníamos una relación de mucho más tiempo y como
piensava que teníamos que casar en menos de tres dias...
Como que era muy rápido. Esto me pareció muy rápido. [La
pasión?] De él, sí. De parte de él, como que havíamos
mucho más. Eso era o que él hablava, no sé. [Él estava más
encantado que usted?] No que estava más encantado, pero
hablava como quien estava más encantado. Sí! (Melina,
argentina, 32, visitadora médica).33

É esse discurso romântico atrelado à não-existência de uma explícita
intermediação monetária (a atenção e o carinho por eles ofertados é retribuído
com o pagamento de bebidas, refeições, roupas etc.)34 que camufla esses
relacionamentos de trivialidade. Além disso, não são apenas os aspectos
materiais que movem os caça-gringas. Relacionar-se com mulheres
estrangeiras confere status ao nativo/local, assim como exibir-se com roupas de
grife, frequentar os mais badalados bares e restaurantes, pernoitar nos
melhores hotéis e pousadas, viajar para outros estados e países e, acima de
tudo, casar-se com uma estrangeira e ir morar no exterior, o que localmente
representa uma elevação da qualidade de vida e alimenta o imaginário coletivo,
reconfigurando, assim, a escala valorativa do seu mercado matrimonial. Em
suma, há de se considerar também os aspectos simbólicos.
A produção corporal, também destacada por Piscitelli (2000), no caso de
Pipa, ocorre na própria praia, que é também seu local de exibição, por meio de
esportes como o surf, a capoeira, o frescobol, o cooper, além do próprio
bronzeamento. Dessa forma, as práticas corporais dos caça-gringas e a exibição
pública de seus corpos são maneiras de se diferenciar não apenas dos outros
homens que estão presentes naquele mesmo contexto, mas também, e sobretudo,
dos homens dos países de origens dessas mulheres, sabendo que elas anseiam
encontrar tipos de masculinidades que já são raros entre seus compatriotas.
Thomaz – entrevistado em julho de 2007, num período que classifico como précampo – tentou detalhar as motivações que levam as estrangeiras a desejarem
vivenciar relacionamentos afetivo-sexuais com os caça-gringas:
Lá [nos seus países de origem] as pessoas são muito
fechadas [...] vai do trabalho pra casa... são muito
capitalistas. Só querem ter dinheiro. É do trabalho pra casa.

34
Em outros trabalhos, dialoguei com a teoria da reciprocidade de Marcel Mauss (2003) e o conceito de moeda de
Maurice Godelier (1981) para pensar o funcionamento desse mercado transacional de sexo.
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A maioria dos brasileiros aqui, num tem essa vida assim
não! [...] Eles procuram praticar um esporte, alguma
coisa... Aí aparece... e o que elas 'vê'? Geralmente o esporte
não faz o cara ficar gordo. Num faz, nunca faz. Faz o cara
ficar sarado, com mais saúde. Aí quando elas vêm pro lado
do litoral, vai pra praia, que vê o cara sarado, essas coisas...
Aí o cara diz porra... Ficam empolgada! (29, caseiro).

A proposital corporificação do exotismo fica evidente também nessa fala:
Os caras quando vão azarar as brasileiras, ajeitam o cabelo,
bota uma roupa bonita, todo cheio de pápápá... bem
cheiroso... Tênis, isso e aquilo, uma camisa massa, uma
bermuda legal... Não precisa disso tudo, não. Pode ir com
os cabelos jogados mesmo, uma camisa simples, uma
sandalinha havaiana, uma bermudinha de surfista. Quanto
mais simples, elas [as gringas] gostam mais. Gostam da
simplicidade. Em momento algum, elas gostam de um cara
que não seja simples, que gosta de aparecer (Sandro, 26,
professor de surf e jiu-jitsu).

A partir disso, podemos interpretar o comportamento desses homens
através da noção de performance cínica (GOFFMAN, 1985), pois eles
conscientemente performatizam um ethos masculino local em resposta aos
anseios de suas parceiras. Dessa maneira, abrem-se possibilidades de agência,
que consistem na capacidade de influenciar os poderes exercidos pelos outros
(GIDDENS, 1993), nesse caso, os poderes exercidos pelas gringas no âmbito
da relação do casal. Astuciosamente, os caça-gringas elaboram táticas de
movimentação cotidiana (DE CERTEAU, 2007) que lhes conferem certas
vantagens nesse jogo de sedução, revelando, nos termos certeaunianos, a
engenhosidade do fraco sobre o forte.
Em contrapartida, existe também uma idealização dessa mulher
estrangeira por parte dos caça-gringas, que o fazem a partir da comparação
com seu referente feminino local:
Aí, depois fui conhecendo as gringas e eu num quis saber de
negócio de brasileira, não! Tu é doido, é? É porque brasileira
é complicada... assim... pro cara namorar. É porque as
gringa pô, vêm pra ficar mesmo, quer o cara mesmo! E as
brasileira é mais por interesse, a maioria, a maioria mesmo.
Visa o que o cara tem, visa onde é que o cara tá, o que é que
o cara faz. As gringas quando elas vêem, muito mal ela
procura saber quem é o cara, pode prestar atenção. Ela
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num procura saber não. Ela vem pra curtir, vem pra
conhecer... turista, né? Aí, pá, se envolve mesmo, se
entrega, né? (Thomaz, 29, caseiro).
As nativas são muito simples, têm a cabeça muito... é tipo
chata, tipo monótona, normal demais, entendeu? [...]
Rapaz, já fiquei com argentina, uruguaia, semana passada
fiquei com uma. Mas geralmente esses países muito... por
exemplo Suécia, Suíça, que você vê a galera em relação
assim de relacionamento, a galera tem a cabeça muito mais
aberta, tá ligado? Não é uma coisa muito, não é uma coisa
assim tipo de... muito mais aberto, pra tipo tá com você e tá
com outro e liberar. É uma galera mais aberta, coisa mais
liberada. Aqui no Brasil, tanto aqui no Nordeste, aqui no
Nordeste é pior ainda, parece que quando fica a primeira vez
a pessoa já diz que tá namorando, as nativas daqui já quer
apresentar pro pai, não sei o quê. As de outro estado não, as
de outro estado já é pouco um meio termo, tá ligado? Assim,
as mais fogosas, vamos dizer assim, as mais... as que você
pode ter um relacionamento muito mais aberto são as
estrangeiras. Até pelo país, pela cultura delas, é muito além
das brasileiras (Ronaldinho, 25, recepcionista de hotel).

Há também uma valorização da branquitude, dentre as possibilidades
de conúbio, revestida por certo exotismo:
Pô, velho, é porque é diferente... Coisa nova... assim, que o
Brasil não tem e pá... [E qual é o tipo de mulher que o Brasil
não tem?] Tipo lourona, dos olhos azuis, assim bem...
[Brancona?] Não, brancona não! Brancona também não.
Eu gosto é quando tá bem bronzeadinha... assim...
camarãozinho, tá ligado? [risos] Aí é que tá o ouro!
[gargalhadas] Mermão, a maioria que eu peguei aqui foi
loira, porque eu gosto muito... loirinha, assim... (Renato,
22, instrutor de surf).

Aqui, já podemos traçar, portanto, um paralelo entre os encontros
binacionais forjados pelos pares nativa-gringo e nativo-gringa, pois ao
cruzarmos os relatos percebemos as similaridades a partir dos contrastes entre
os argumentos alçados, por meio das identidades nacionais e de gênero, para
justificar suas preferências afetivo-sexuais. Tendo como base as falas dos
informantes presentes nos textos de Adriana Piscitelli (2000, 2001, 2002) e
dos interlocutores do meu trabalho de campo, percebemos que os homens
(tanto nativos quanto gringos) ao falarem de suas conterrâneas destacam
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aspectos negativos de sua personalidade (elas são monótonas, interesseiras,
recatadas, exigentes e limitadas sexualmente). Para as mulheres (gringas e
nativas), os estrangeiros e nativos são, respectivamente, rudes, frios e
workahoolics e machistas, desocupados e mulherengos. Dessa maneira,
quando nos voltamos para as representações das identidades nacionais,
notamos que os(as) estrangeiros(as) destacam os aspectos positivos de
seus(suas) parceiros(as) brasileiros(as): são carinhosos(as), sensuais, gentis,
atraentes, românticos(as), sexualmente criativos(as) e dispostos(as). E viceversa. As mulheres brasileiras que se envolvem afetivo-sexualmente com
gringos descrevem-nos, geralmente, como românticos, provedores, corteses e
ingênuos. Já os brasileiros vêem as gringas como inteligentes, liberais, solícitas
e independentes. Indubitavelmente, a esses fatores somam-se outros
relacionados mais a questões de estética (códigos corporais).
Considerações finais
Após essa análise, obviamente parcial e que não se propõe a esgotar o
tema da diversidade do mercado de sexo e dos relacionamentos afetivo-sexuais
em contextos turísticos, tornou-se evidente que para uma verdadeira
compreensão da dinâmica dessas instituições sociais é necessário que as
identidades e representações de gênero sejam correlacionadas com outras, tais
como: a nacional, a étnico-racial, a cultural, os códigos corporais e daí por
diante. Essas interações, passíveis de serem perpetradas tanto por homens
quanto por mulheres (na posição de turista ou autóctone, de turista sexual ou
turista de romance, de profissional do sexo ou não), revelam-se como
responsáveis pela atualização de desigualdades e preconceitos, através do
exotismo, e pela aquisição ou ratificação de uma posição dominante seja de
gênero, seja racial, seja econômica.
The demand for sex tourism is inextricably linked to
discourses that naturalize and celebrate inequalities
structured along lines of class, gender, and race/Otherness;
in other words, discourses that reflect and help to reproduce
a profoundly hierarchical model of human sociality
(DAVIDSON; TAYLOR, 1999, p. 52).35

Os(as) turistas, por seu turno, apesar de estarem, na maioria das
vezes, alinhados(as) às posições dominantes desses eixos de poder devido
principalmente ao acúmulo de capital financeiro e cultural, estão vulneráveis a
35
A demanda por turismo sexual está inextricavelmente ligada a discursos que naturalizam e celebram
desigualdades estruturadas ao longo de linhas de classe, gênero e raça/Outridade. Em outras palavras, discursos
que refletem e ajudam a reproduzir um modelo profundamente hierárquico de socialidade humana (tradução livre).
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temporárias inversões, em que esses referenciais perdem força e são
ressignificados astuciosamente através dos mecanismos de reformulações
simbólicas, encontrados por essas comunidades receptoras, de teor
combinatório, em que são agenciadas e articuladas novas formas de relações
sociais que visam privilegiar os fracos em detrimento dos fortes e que também
são capazes de transformar outros em Outros.
A grande contribuição desse campo e sua consequente pesquisa é a
revelação da necessidade de uma reanálise das teorias, principalmente de
orientação feminista, relativas ao mercado de sexo que estavam até o momento
em voga, mostrando o quanto elas, por mais que dissessem ou quisessem
transparecer o contrário, são impregnadas de puritanismos e moralismos
disfarçados por um discurso que se pretende político e protecionista, assim
como são responsáveis pela manutenção do sexismo que intentavam
denunciar. Faz-se mister, então, como coloca o Grupo da vida (2005), separar
temas de denúncia de categorias analíticas, dados contraditórios de fatos e
militância política de pesquisa cientifica. Assim, como afirma Dolores Juliano
(2005), é necessário encarar o trabalho sexual também como voluntário, não
confundir prostituição adulta com infanto-juvenil, perceber que as migrações
por razões sexuais não são sinônimas de tráfico para prostituição forçada e que
esses sujeitos são agentes ativos de suas opções e portadores de projetos de
vida específicos.
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Resumo
Este artigo é uma parte do relatório de pesquisa apresentado à Universidade do Vale do
Rio dos Sinos (UNISINOS) como requisito parcial para obtenção do título de doutor em
Ciências da Comunicação. O título da pesquisa é Jornal do Nuances: a prática
midiática de uma Ong de Porto Alegre (RS) para o confronto político entre o “gay
classe média” e a “bicha bafona”. A tese tem como objetivo analisar o Jornal do
Nuances, um meio de comunicação produzido, desde 1998, por uma Ong da cidade de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, com o interesse principal de levantar e explicar
os temas recorrentes e as posições políticas e ideológicas sustentadas pelo jornal. No
presente texto, busca-se apresentar o processo de construção do referido jornal pela
Nuances a partir da interpretação de seus militantes a respeito dos desafios postos ao
movimento homossexual brasileiro na década de 1990.
Palavras-chave: Imprensa homossexual. Imprensa alternativa. Movimento
homossexual brasileiro.

Abstract
This article is part of a research report presented to the Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (UNISINOS) as partial requirement for obtaining a doctorate degree in
Communication Sciences. The title of the research is Jornal do Nuances: the media
practice of an NGO from Porto Alegre (RS) for a political comparison between the
“middle class gay” and the “bicha bafona” (the queer people). The objective of the
thesis was to explain the Jornal do Nuances, a means of communication produced since
1998 by an NGO from the city of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Our main
interest consisted of raising and explaining recurring themes and the political and
ideological positions supported by the newspaper regarding those themes. In the
present text, we tried to present the construction process of the referred to newspaper by
the Nuances NGO from the perspective of its supporters in respect to the challenges
faced by the Brazilian homosexual movement in the decade of 1990.
Keywords: Homosexual Press. Alternative Press. Brazilian Homosexual Movement.
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O Jornal do Nuances é uma publicação gay, com periodicidade
irregular, em formato tablóide, que circula desde janeiro de 1998. Editado pelo
Nuances – grupo pela livre expressão sexual, organização não governamental
de Porto Alegre (RS) voltada para a defesa dos direitos humanos dos
homossexuais. Até o número 32, de março de 2005, o Jornal do Nuances
circulou com 12 páginas.1 As edições 33, 34 e 35 foram publicadas com 16
páginas e as subsequentes, com as 12 páginas do projeto original. Sua
distribuição é gratuita e ocorre em lugares de sociabilidade homossexual, como
também em universidades, centros culturais, sindicatos, etc. O jornal também
é distribuído em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul.
Tomamos como ponto de partida a idéia de que o Jornal do Nuances é
gerado no ambiente do movimento homossexual brasileiro e, em particular, na
cidade de Porto Alegre. Portanto, existe em função dos (ou é contaminado
pelos) desafios, das dinâmicas, das divisões internas e dos processos inerentes
a esse movimento. Deve-se levar em conta sua condição de instrumento (ou
ferramenta) para atender a objetivos e a estratégias na luta contra a homofobia.
O Jornal do Nuances reflete (e existe para refletir) sobre essas divisões, esses
desafios e processos e para sugerir trilhas no seu enfrentamento.
Um estudo sobre um jornal com as características do Jornal do
Nuances permite um número considerável de questões para serem tomadas
como ponto de partida. Um aspecto a ser levado em conta, por exemplo, é o
fato de que esse periódico não é um jornal “grande”, produzido a partir de uma
estrutura organizativa complexa. Um jornal “maior”, mais ambicioso na
disputa com os demais órgãos da mídia pela influência na (e/ou formação da)
“opinião pública” (mesmo mantendo-se sob as exigências políticas e culturais
do que Downing (2002) chama de “mídia radical alternativa” como, por
exemplo, o República, de Portugal, ou o Il Manifesto, da Itália), tende a ter uma
estrutura organizativa burocratizada e hierarquizada.2 As organizações
editoriais daqueles jornais europeus mantinham departamentos
administrativos (o diretor financeiro, os editores, etc.), redação e gráfica com
funções claramente definidas. Segundo Downing (2002, p. 352), o Il
Manifesto chegou a ter 160 profissionais envolvidos em sua produção e uma
divisão de trabalho complexa.
Em relação a tais estruturas, pode-se dizer que o Jornal do Nuances é
um jornal “pequeno”, “modesto” e “simples” em vários sentidos. A estrutura
1

À exceção das demais edições, a de número 7, sem data, circulou com apenas 8 páginas.

2

O autor discute as experiências dos jornais República e Il Manifesto na terceira parte, dedicada aos estudos de
caso de sua obra, chamando atenção para os aspectos das estruturas organizativas que produziram esses
periódicos (Cf. DOWNING, John D. H., 2002).
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organizacional, o número de pessoas envolvidas, o processo de produção e a
divisão do trabalho definida internamente para tal processo, os recursos
materiais disponíveis, os métodos de produção e o perfil profissional dos seus
editores dão a medida do contraste entre os referidos periódicos. Nesse sentido,
para lançar mão de termos já amplamente incorporados ao léxico do senso
comum, pode-se dizer que o Jornal do Nuances é um “jornalzinho”, um
“jornaleco”, quase insignificante, do ponto de vista do seu “tamanho” e da sua
“importância relativa”.
No entanto, assim como os jornais europeus referidos, pode ser
definido como uma mídia radical alternativa. A variável cuja presença efetiva
permite essa definição é a postura política e cultural que move seus fazedores, o
processo de edição e o perfil editorial geral dos três jornais. No Jornal do
Nuances, essa postura consiste no combate ao que os nuanceiros reconhecem
como estratégias de silenciamento, apagamento, estereotipização ou ainda de
normalização e domesticação que a mídia comercial e alguns setores do
movimento homossexual promovem a respeito dos homossexuais. Dessa
forma, contribui com a visibilidade transgressora dos homossexuais como meio
de conquistar o respeito e a cidadania.
Seffner (2006, p. 30) chama a atenção para os “impasses políticos” que
vêm sendo gerados em decorrência do crescimento da visibilidade de orientações
sexuais dissociadas do padrão heterossexual. Um dos procedimentos geradores
desses impasses é as tentativas provenientes de diferentes “agências da
sociedade” no sentido de normalizar gays, lésbicas e travestis.3 O autor lembra
que tais impasses são gerados também no interior das próprias organizações do
movimento homossexual e, em Porto Alegre, em afinidade (continuidade) com
certas “particularidades gaúchas”, exprimem-se pela bipolaridade entre as
principais organizações constitutivas desse movimento.
Com base nesse argumento, acreditamos que o Jornal do Nuances
representa uma tentativa do grupo Nuances de reagir a certos impasses
gerados dentro do movimento homossexual brasileiro e local. Nesse grupo,
essa tentativa consiste basicamente na crítica e na rejeição da
normalização/domesticação dos homossexuais que o Nuances vê como
prevalentes nas políticas das entidades do movimento e na proposição da
3
Referindo-se às estratégias normalizadoras acionadas por essas agências, afirma Seffner (2006, p. 30): “a
sociedade busca normalizar (grifo do autor) gays, lésbicas e travestis, insistindo na inclusão daqueles que são
monogâmicos, daqueles que mantêm uniões estáveis, daqueles que revelam possuir boa condição econômica,
enfim, dos que se esforçam por parecer normais e são bem comportados. [...] Entre as lésbicas, a situação não é
diferente, com o claro prestígio daquelas que são discretas, bem-sucedidas, decididas e empreendedoras sem
perder a feminilidade”.
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visibilidade transgressora como alternativa política “verdadeiramente
transformadora” das relações de poder vigentes.
Assim, podemos analisar esse jornal como um veículo de comunicação
voltado para a proposição, por uma Ong do movimento homossexual brasileiro,
da visibilidade transgressora dos gays, as lésbicas, as travestis e as transexuais
como alternativa ao silenciamento, à estereotipização, à normalização e à
domesticação daqueles grupos sociais, promovidas pela mídia comercial e pelo
movimento homossexual como caminho apropriado para a consolidação de sua
cidadania e para a transformação da sociedade.
Neste texto, nosso interesse é discutir a experiência do Jornal do
Nuances a partir de sua origem institucional, da concepção de mídia que
orienta sua produção, de seus objetivos políticos, de sua sustentabilidade
financeira, de sua estrutura organizativa, de seu processo de produção e, ainda,
das definições internas a respeito do conteúdo e/ou das posições políticoideológicas defendidas.
O Jornal do Nuances surge num momento (o final dos anos 1990)
muito específico do movimento homossexual brasileiro e do grupo Nuances. Os
desafios particulares daquele momento (ou a interpretação que a entidade fazia
daqueles desafios) dão a conformação das condições geradoras desse jornal.
Certamente, a emergência da epidemia da Aids no Brasil, nos anos 1980, e o
fato de os homossexuais masculinos terem sido um grupo social fortemente
atingido na fase inicial dessa epidemia e de diferentes instituições (a mídia
informativa hegemônica, por exemplo) favoreceram a difusão do imaginário
sobre a Aids como “peste gay” ou “câncer gay”. Isso foi decisivo para a revisão
dos desafios do movimento homossexual brasileiro, sendo o grupo Nuances
uma das organizações que punham para si as tarefas de reflexão e de
enfrentamento desses desafios.
Naquele período, as organizações do movimento homossexual
brasileiro vinham assumindo perfis institucionais diferenciados em relação às
organizações pioneiras e estavam redirecionando seus objetivos e práticas
políticas. Enquanto as organizações da primeira fase assumiam um caráter
“alternativo”, “antiautoritário”, “libertário”, “comunitarista” e visavam a
superação da sociedade capitalista em última instância, as entidades dos anos
1990 priorizavam sua institucionalização (inclusive com a instalação de sedes
para as diferentes entidades) e restringiam suas bandeiras de luta a questões
específicas dos homossexuais.
Assim, deve-se considerar que o período era marcado pela emergência
da epidemia da Aids e das respostas coletivas em favor de seu
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controle/prevenção. Dentre as respostas mais significativas, pode-se destacar a
formação das ONGs/Aids, sua pressão junto ao Estado em favor de políticas
públicas para o controle da epidemia e o tratamento dos portadores do vírus
HIV, a criação da Coordenação Nacional de HIV/Aids do Ministério da Saúde, a
criação dos Projetos Aids I e II pelo Ministério e o estabelecimento de parcerias
entre ONGs e Estado para o desenvolvimento de projetos de intervenção entre
os então chamados “grupos de risco”.
O Nuances insere-se nesse processo e, a partir de 1995, começa a
desenvolver projetos de intervenção para a prevenção do HIV/Aids em Porto Alegre
com recursos do Ministério da Saúde. O Jornal do Nuances emerge em 1998 na
esteira desses projetos e, por meio das posições que sustenta, busca expressar a
reflexão do grupo que o produz sobre os desdobramentos institucionais e políticos
do movimento homossexual brasileiro na década de 1990.
Na conjuntura em que o jornal surgiu, a entidade estava envolvida com
o desenvolvimento dos projetos “Poa noite homens”, “Fortalecimento das
ações preventivas” e “Pegação segura”.4 Tomados em conjunto, esses projetos
voltavam-se para o estímulo à adoção de “práticas sexuais seguras” pelos
homossexuais masculinos como meio para a redução dos índices de infecção
pelo HIV entre os indivíduos identificados como tal e também para o reforço de
sua visibilidade (para além dos limites do gueto, rompendo com a
clandestinidade), autoestima e direitos humanos. Um entendimento mais
rigoroso do significado institucional e político do Jornal do Nuances requer a
recuperação da visão nuanceira sobre aqueles projetos.
Num histórico do projeto “Poa noite homens”, publicado em um
documento produzido pela entidade em 2003, afirma-se que:
O projeto “Poa Noite Homens” surgiu em decorrência da
participação de alguns militantes do nuances que faziam
parte do Gapa/RS em 1994. O nuances estava em
formação e os participantes tinham a idéia de que era
preciso desenvolver algum trabalho direcionado aos gueis,
em Porto Alegre. Naquele momento a epidemia de aids
estava com uma incidência grande entre os homossexuais e
Porto Alegre era uma das cidades com maior incidência de
infecção do HIV junto a esta população. Isto motivou o
grupo a participar de uma concorrência em nível nacional,
4
No documento intitulado Nuances: trajetória de um grupo guei e lésbico em Porto Alegre, publicado pelo grupo
em janeiro de 2005 tre os anos de 1995 e 2000, para divulgação no Fórum Social Mundial, o grupo informa que
o “Poa noite homens” durou en o “Fortalecimento das ações preventivas” teve início em 1998 e estava em
andamento até aquela data e o “Pegação segura” tinha iniciado em 2000 e também ainda estava em andamento.
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com o incentivo principalmente de Adelmo Turra, então
militante do Gapa/RS (2003, p. 8).

Sobre a estratégia adotada para o desenvolvimento do projeto, esse
mesmo documento informa que:
No início do projeto, o nuances não tinha uma inserção com
os estabelecimentos gueis da cidade e isto motivou a
elaboração de um diálogo com os proprietários, no sentido
de apresentar os objetivos do trabalho a ser desenvolvido.
Percebemos que a questão da AIDS causava resistência em
alguns proprietários, bem como nos gueis frequentadores
destes lugares. O nuances não era muito conhecido, o que
também fez-se desafiador. A clandestinidade dos gueis e
dos próprios lugares era muito maior. Com o passar do
tempo fomos mostrando que o trabalho era sério. As
intervenções com preservativos e materiais instrucionais
foram abrindo caminho e quebrando barreiras. [...] O
projeto proporcionou que o nuances tenha uma
credibilidade em estabelecer parcerias com muitas destas
casas, sendo possível a confecção de materiais com apoio
de seus proprietários (2003, p. 11).

E acrescenta que:
A proposta aproximou o grupo à população, fazendo com que
a organização tivesse contato maior com a realidade e, por
consequência, produzindo interação que a legitimasse a
atingir seus objetivos e tornar o trabalho efetivo. Ganhando
credibilidade, pois o grupo se fazia presente junto ao universo
do projeto, provocou visibilidade em torno das
homossexualidades e da própria atuação de um coletivo
organizado que para muitos, no início, eram incômodas e
que, com o passar do tempo, foram compondo o cenário das
homossexualidades em Porto Alegre. O impacto sobre a
população alvo foi imediato, pois ela não estava acostumada
com este tipo de intervenção e de interlocução. Para o
Nuances, isto se tornou fundamental, na medida em que era
sabido que para ter sucesso no projeto e no trabalho do grupo
seria necessário tal aproximação. Esta experiência trouxe
uma valorização da autoestima da população alvo, que com o
passar do tempo foi se aproximando cada vez mais do grupo.
O projeto ampliou-se no momento em que tomou caráter
político, estendendo-se a outras esferas da sociedade. O
maior ganho, certamente, foi a credibilidade que o projeto
deu à organização, possibilitando que se estabelecessem
outras parcerias e outros objetivos (2003, p. 7).
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Os aspectos principais da reflexão interna sobre o sentido dessa prática
podem ser percebidos na afirmação de que:
Durante este processo previu-se uma importante discussão
e definição política das funções que o grupo iria assumir,
durante os próximos anos. Afinal, seríamos uma “ONG
AIDS” ou uma “ONG que desenvolveria, junto a outras
ações, atividades contra o HIV/Aids”? Esse questionamento
proporcionou um amadurecimento ideológico frente aos
desafios que se colocaram na atuação anterior do grupo,
principalmente devido à imaturidade presente, em algumas
entidades, quando apenas fazem o papel que deveria ser
exercido pelo Estado, perdendo, destarte, o potencial de
transformação social; impedindo que o público alvo seja,
na medida da execução das atividades, protagonista e
responsável nas ações implementadas (2003, p. 8).

A primeira dessas citações indica que alguns nuanceiros (editores do
jornal) são egressos da experiência (prática) anterior no GAPA/RS e têm
(trazem) uma avaliação a respeito dos princípios ordenadores e dos métodos
empregados nesse tipo de atividade pelo Ministério da Saúde e por aquela
entidade. Conforme os termos das citações seguintes, é possível apreender o
teor político de sua avaliação. Na verdade, a emergência da Aids, sua letalidade
e incidência devastadora sobre o público alvo visado pelo grupo representaram
uma porta de entrada para o desenvolvimento de sua atuação externa e para se
fazer “conhecido” entre os homossexuais e a sociedade mais ampla. Assim,
para os nuanceiros, a Aids representou uma “infeliz”, “chocante”, “oportuna” e
“imperdível” ocasião para o grupo fazer sua inserção social e alcançar seus
objetivos (políticos) fundamentais.
A prevalência da perspectiva política na reflexão e na prática
nuanceiras decorre da imagem que os ativistas do grupo desenvolvem sobre a
entidade que constituem. Em entrevista para esta pesquisa, um dos
coordenadores afirma:
Nós somos um grupo político. Não teria porque, pra nós do
Nuances, as pessoas que estão aqui, estar fazendo
militância do jeito que a gente faz... A gente gasta tantas
horas por dia, sem ganhar muito. É porque nós
acreditamos. Nós somos meio idealistas. Eu acho que a
diferença do Nuances é que nós somos idealistas. Então,
prá nós, essas questões de política têm um peso
extremamente significativo. Então nós não perdemos a
oportunidade de estar nos posicionando. Seja numa nota
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simples ou num editorial. Se pegar os editoriais, lá a gente
fala umas bobagens, mas fala coisas políticas. E em alguns
artigos. Então, pra nós, politicamente, é fundamental, é
prioritário, a gente mexer com essa coisa toda que está aí.
Essa relação política. Seja do movimento social. A relação
com o Estado, com o partido. Nós achamos que essa é uma
coisa fundamental pra nós. Nós não estamos numa ong
simplesmente pra ser mais umas bichas close. Pra
aparecer. Ou pra ter aquele poderzinho bobo. De estar
aparecendo. Nós estamos numa ong para mexer com a
moral da sociedade. Com a moral de todo mundo. Da
direita, da esquerda, do centro. De tudo. Pra mexer. Pra
provocar. Provocar o desequilíbrio. Para que as pessoas
caiam a ficha. As bichas que se virem. Os héteros. Os
homofóbicos também. A gente não está nem aí pra eles.
Nem temos a preocupação de convencê-los de nada. Eles
que continuem homofóbicos. Não é a nossa proposta. A
questão é fazer um debate político sobre o que é
democracia na sociedade, o que é direito do indivíduo, o
que é direito do uso do corpo.

A autodefinição como “grupo político” e os princípios que pautam a
reflexão e a prática nuanceiras resultam em definições programáticas mais
concretas. Sobre essas definições, nosso entrevistado afirma:
A gente defende, por exemplo, temas que ninguém defende.
Nem as próprias pessoas que estão dentro do campo. Por
exemplo, a prostituição. Nós defendemos a promiscuidade.
A liberdade de trepar com quantos parceiros ele quiser por
dia. Trepar com um, com dez, com vinte. Nós defendemos
isso. Achamos que isso não é desvio de conduta. Ou a
pessoa sem personalidade. Não tem nada a ver uma coisa
com a outra. Nós defendemos esses temas. [...] O direito
das travestis ficarem na batalha, dando o close. Essas
coisas morais da sociedade. Então nós temos realmente
uma questão de fundo que é política mesmo.

E acrescenta:
Nós questionamos a normalidade da família heterossexual.
Nenhum outro grupo tem coragem. Porque são covardes.
Porque querem ser assimilados. Nós questionamos a idéia
da naturalidade da família heterossexual. Que não tem
nada de natural. É tudo artificial. Uma invenção totalmente
ridícula. Nós questionamos isso. E questionamos todos
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esses valores, essas coisas. Coisas que realmente mexem
com essa moral. E, claro, isso nos isola politicamente. [...]
Agora nós não queremos fazer militância pra passar por
mais umas outras bichinhas quaisquer. Umas idiotas.
Como muita gente passa. E acha que está sendo altamente
revolucionária. Não é isso que a gente quer. Isso já está
claro pra nós.

Assim, é através das lentes da (dos valores inerentes à) política que o
Nuances estabelece seus objetivos, traça suas estratégias, define os desafios
específicos daquele momento e faz sua leitura das questões e dos meios
apropriados para seu enfrentamento. As palavras e os termos utilizados no
discurso nuanceiro expressam a definição da entidade sobre os desafios
daquele período (segunda metade dos anos 1990) e os objetivos (políticos)
perseguidos no enfrentamento cotidiano dos desafios de tornar o grupo visível e
conhecido, de ganhar credibilidade, respeitabilidade e legitimidade para a
entidade entre os gays, as lésbicas, os bissexuais, as transexuais, as travestis e
também entre os proprietários das casas do chamado “mercado GLS” de Porto
Alegre e na sociedade mais ampla, aproximação à população alvo, de estimular
a adoção de posturas de protagonismo entre os GLBTTs na luta contra o
preconceito e em favor de sua cidadania, de estabelecer de parcerias, de
levantar a autoestima do público alvo etc.
Por fim, chama-se a atenção para o fato de que a oportunidade e a
urgência da intervenção em favor de “práticas sexuais seguras” não deveriam
implicar a perda de vista da questão de fundo que movia o conjunto das
atividades desenvolvidas pelo grupo, mas sim a identidade política que
alicerçaria as práticas dos ativistas e determinaria a diferença entre a entidade
e as demais organizações do movimento. O discurso de um dos coordenadores
citado acima expressa a carência interna da formulação de uma identidade
política claramente definida e traduzida em posições a respeito da sexualidade
humana, das homossexualidades, dos processos sociais e das relações de
poder que os constitui. É possível reconhecer que o apelo mesmo em favor
dessa questão já indica a existência de inquietação interna a esse respeito,
sendo o “valor político” o critério definidor. Essa inquietação expressa-se ainda
na resistência à atuação nuanceira como “braço do Estado”, ou como
“substituição do Estado” – tal como vinha sendo feito “imaturamente” por
outras organizações do movimento – e na idéia de submeter o ativismo
cotidiano do grupo a um projeto de “transformação social”.
Uma das características dos projetos “Poa noite homens”,
“Fortalecimento das ações preventivas” e “Pegação segura” era o
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desenvolvimento de campanhas e a produção/difusão de materiais gráficos
relativos a seus apelos. No discurso nuanceiro, esses materiais gráficos
seguiam na contramão do “discurso moralista” prevalente nas campanhas
promovidas/veiculadas pelo Estado e por muitas organizações do movimento
nos anos 1990. Em oposição ao discurso fundado nas noções de “grupos de
risco” e “comportamentos de risco” das campanhas oficiais, o Nuances optava
pela idéia da “pegação segura”. Um ativista do grupo afirma que os grupos
homossexuais “acabam compactuando com campanhas conservadoras, como
redução do número de parceiros e a monogamia como métodos de prevenção”
(GOLIN, 2002, p. 159). Na avaliação do projeto “Poa noite homens”, presente
no documento publicado em 2003, afirma-se:
Em que pese tais dificuldades [dificuldades detectadas ao
longo da execução do projeto], pudemos diagnosticar que as
respostas ambicionadas, bem como a continuidade dos
futuros projetos, dependem fundamentalmente da
diferenciação entre a linha ideológica e as estratégias de
intervenções das campanhas oficiais. Note-se que estas
ainda são fatalistas e imediatistas, promovendo
insegurança e ansiedade nas pessoas, e impedindo que elas
se definam pela adoção de práticas de sexo seguro. Exemplo
das linhas adotadas pelas campanhas oficiais são as que
remetem para a idéia de redução no número de parceiros
(incentivo à monogamia); para a indução, no imaginário
social, da associação da doença ao uso de preservativos;
para a associação da morte com a AIDS; e para a associação
da vergonha/medo do sexo (2003, p. 22).

Em contrapartida, a perspectiva nuanceira funda-se na idéia de que
É extremamente importante implementar ações
preventivas diretas e claras, sem acuar a população alvo,
sem constrangê-la, mas educando-a para uma postura de
vida mais segura e responsável. Tais ações, com o tempo,
revelar-se-ão como fonte de economia para os recursos
públicos, pois certamente reduzirão substancialmente os
gastos com os tratamentos para HIV/AIDS aplicados até o
momento (2003, p. 22).

No capítulo relativo às estratégias de intervenção, esclarece-se que
Os materiais gráficos produzidos pelo projeto trazem
informações técnicas, mas principalmente uma estética e
informações que não estão diretamente ligadas à epidemia,
mas sim à autoestima das pessoas e aos seus direitos
enquanto cidadãos (2003, p. 11).
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Outra preocupação interna desse período era com as questões da
violência e da discriminação praticadas contra os gays, as lésbicas, as
transexuais e as travestis. A visão nuanceira sobre tais questões tinha por base
a idéia de que as práticas de violência e discriminação comprometiam a
autoestima dos indivíduos identificados socialmente a partir dessas categorias.
Assim, fazia-se necessário um empenho em favor de sua reparação. No grupo,
essa preocupação resultou no encaminhamento de uma campanha baseada na
idéia de romper o silêncio e na produção de uma cartilha com esse título. Tratase de um informativo sobre os direitos do cidadão, inclusive sobre o artigo 150
da lei orgânica do município de Porto Alegre, e de um guia sobre “como
proceder” para encaminhar denúncia a partir de um levantamento de
diferentes situações de violência e discriminação sofridas pelos indivíduos
referidos acima.
A cartilha Rompa o silêncio foi lançada em 1998, mesmo ano em que
o Jornal do Nuances apareceu. Tomados em conjunto, o discurso nuanceiro
ilustrado nas citações acima, os projetos e as campanhas desenvolvidas com o
emprego de materiais gráficos diversificados, o lançamento de uma cartilha
voltada para o reforço da autoestima da população GLBTT e a edição de um
jornal para a difusão das posições políticas do grupo podem ser vistos como
indicadores do empenho nuanceiro em construir a imagem do Nuances na
esfera pública local e nacional a partir da segunda metade dos anos 1990.
O trabalho de prevenção ao HIV (a presença dos agentes de saúde com
o projeto “Poa noite homens” nas casas GLS) e as campanhas em favor da
“pegação segura” foram os “carros abre-alas” para os acessos da cartilha
Rompa o silêncio e do Jornal do Nuances. Em entrevista para esta pesquisa,
um dos coordenadores da entidade afirma:
Desde 1991, a gente vinha fazendo algum tipo de
comunicação com o público. Através de pequenos boletins,
a gente sempre trazia alguma mensagem, alguma frase de
efeito. Alguma idéia que representasse mais ou menos o
que a gente queria politicamente. A partir de 1995, a gente
começou a produzir materiais um pouco mais sofisticados e
com mais conteúdo. A gente foi percebendo que também
não era um veículo de comunicação mais consistente, mais
periódico. Que traduzisse o que a gente estava pensando, o
que a gente queria provocar na sociedade. E daí surgiu em
98, o jornal.

Essa afirmação indica o papel estratégico conferido à comunicação
dentro do grupo Nuances, a consciência das possibilidades e limitações
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comunicativas dos materiais gráficos e boletins produzidos para as campanhas
e a necessidade de produzir um veículo de comunicação com mais conteúdo e
mais apropriado à reflexão política. Com o trabalho em favor da prevenção ao
HIV/Aids, assim como o acesso aberto através desse trabalho, o grupo fez o
Jornal do Nuances chegar à sociedade e, por meio deste, o discurso político
que realmente interessava.
Especificamente sobre o jornal, no documento de 2003 sobre o projeto
“Poa noite homens”, afirma-se que
Desde 1998 o nuances vem produzindo o periódico Jornal
do Nuances e hoje, na sua vigésima quinta edição, o jornal
alcançou o marco de 15.000 exemplares e se consolidou na
cidade de Porto Alegre e no movimento homossexual do país
como uma mídia capaz de enfrentar a invisibilidade das
homossexualidades (grifo nosso). Ao apostar na
transversalidade política e cultural que compõe fatos e
reflexões sobre o lugar de gueis, lésbicas e travestis no
cenário social brasileiro, lançando mão de uma linguagem
própria, o Jornal do Nuances constitui-se como importante
estratégia de problematização dos direitos humanos acerca
da livre expressão sexual. Pelo grande alcance que possui e
pela sua argumentação estética e política, o impacto deste
veículo pode ser avaliado no instante em que vem
funcionando como mais um intercessor entre Sociedade
Civil e Estado, ao educar para a cidadania, formando
opinião e fomentando a participação social (2003, p. 8).

E acrescenta:
Regularmente a presença dos agentes de saúde do projeto
[“Poa noite homens”] foi estabelecendo um diálogo com os
proprietários e clientes [das casas do “mercado GLS” local]. A
presença dos materiais gráficos do projeto foi se tornando algo
comum nos locais. Quando em 1998 começou-se a produzir
o Jornal do Nuances, este contato se tornou mais efetivo e
hoje já é comum nossa presença nestes locais (2003, p. 11).

No item sobre o projeto “Fortalecimento das ações preventivas”,
presente na revista Nuances – trajetória de um grupo guei e lésbico em Porto
Alegre, de janeiro de 2005, afirma-se:
Com mesmo financiamento do POA NOITE, [o referido
projeto] visa trabalhar questões relacionadas aos direitos
humanos, visibilidade, política e assuntos culturais
visando um aumento da autoestima da população guei
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para a adoção de práticas sexuais mais seguras. [...] O
Jornal do Nuances é um veículo onde a entidade mantém
um diálogo com a sociedade, colocando suas convicções
políticas através dos mais variados assuntos de interesse
social. Além disso, o jornal escreve a história da
homossexualidade em Porto Alegre e Rio Grande do Sul,
divulga a cultura guei e lésbica e das travestis, estimula
uma socialização fora dos guetos gueis, e, entre outras
informações, divulga a agenda e atividades do grupo
(2005, p. 4).

Essas citações informam que, pelo menos, duas questões eram
decisivas para o grupo em relação ao Jornal do Nuances. Em primeiro lugar,
fazia-se necessário avançar no projeto de “tornar o grupo conhecido”. Era
necessário investir na visibilidade (do grupo e também de gays, lésbicas,
bissexuais, travestis e transexuais) e no reconhecimento social do grupo
Nuances em termos de legitimidade e credibilidade. Em segundo lugar, era
preciso consolidar no “imaginário social” a idéia de que o grupo não era mais
uma ONG/Aids que pleiteava recursos do Estado em favor da saúde de grupos
sociais discriminados. Esses foram os dois grandes desafios enfrentados no
período de lançamento do jornal.
As preocupações referidas acima indicam que o grupo concebia o
jornal como um veículo para responder a muitos e difíceis desafios e para
atender a múltiplas exigências. Nesse sentido, sua função era estratégica em
relação aos objetivos políticos que vinham sendo definidos pelo grupo desde a
sua fundação no início da década de 1990. O jornal foi concebido para inserirse em (e cumprir) metas de curto e longo prazo, devendo ser o veículo para
estabelecer um diálogo político. Na verdade, múltiplos diálogos. O Nuances
havia estabelecido seus objetivos institucionais e políticos, definido seus
interlocutores preferidos e o veículo adequado para alcançá-los. Na segunda
metade da década de 1990, deveria ganhar espaço no debate público como
uma instituição com legitimidade e credibilidade e estabelecer parcerias
estratégicas. O jornal seria, então, o veículo para o alcance dessas metas.5
5
A definição nuanceira do sentido estratégico conferido ao Jornal do Nuances pode ser percebida numa opinião
expressa por um dos coordenadores do grupo em entrevista concedida para esta pesquisa. Referindo-se ao
desafio representado pela sustentação financeira do jornal, esse informante afirmou que “a gente não tinha
condições de produzir um jornal em 1998, em Porto Alegre. A gente não tinha anunciantes que mantivessem o
jornal. Que fosse autossustentado. Aí não haveria possibilidade. E o jornal é financiado pelo Programa Nacional
de DST/Aids. Esse jornal é feito através de um financiamento público. É ainda um grande desafio produzir o jornal
por nós mesmos. Nós conseguimos produzir duas edições sem financiamento. Que nós reduzimos o número de
páginas. Eram só oito páginas. E todo em preto e branco. [...] Sem os financiamentos seria muito difícil. Eu não
saberia dizer. Porque a gente teria que ter passado por isso. A gente teria feito, com certeza. Mas em menor
número de edições. E bem mais simples. Então, o financiamento é fundamental”.
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Os múltiplos diálogos nuanceiros advêm da eleição dos interlocutores
fundamentais para os objetivos do grupo: os homossexuais (gays, lésbicas,
bissexuais, travestis e transexuais),6 os proprietários das casas do mercado GLS
(o gueto), a sociedade mais ampla (com destaque para as entidades sindicais e
políticas democráticas e populares da chamada “sociedade civil organizada”) e
o Estado.7 A pauta de discussão proposta abrangia questões como a
necessidade de enfrentar o preconceito contra as homossexualidades e sua
invisibilidade, o rompimento com a clandestinidade do gueto e a busca da
visibilidade pública, o reforço da autoestima da população GLBTT, a
problematização dos direitos humanos em favor da livre expressão sexual, a
educação para a cidadania, entre outras. Para viabilizar esse projeto, os
editores elegeram a argumentação estética e política como um dos aspectos
centrais da configuração do veículo em gestação.
Em última instância, o papel do Jornal do Nuances seria reforçar os
projetos institucionais de tornar a entidade “conhecida”, de apresentar suas
convicções políticas, de conquistar parcerias, de diluir qualquer imagem
instalada e circulante no “imaginário social” a seu respeito como ONG/Aids e de
promover a imagem do Nuances como “grupo político”. Dada essa base
programática e através de uma “linguagem própria”, o jornal seguiria
destacando as posições político-ideológicas defendidas pelo grupo que o produz.
O destaque midiático nuanceiro ao ponto de vista político é um dos
aspectos por meio do qual é possível contrastar o Jornal do Nuances em relação
a outros veículos da mídia hegemônica informativa. Sobre esse contraste, em
entrevista para esta pesquisa, um dos coordenadores do grupo afirma:
É a maior falácia dizer que não existe censura na mídia
brasileira. Todas elas são feitas de censura. Todas! Todos os
jornais. Porque os editores dizem: “eu quero mais ou menos

6
Em entrevista para esta pesquisa, um dos coordenadores do Nuances afirma: “nós queremos atingir o máximo
possível da sociedade. Porque entendemos que seria um equívoco político fazer um jornal só para os
homossexuais, por exemplo. Porque essa questão [da homofobia, da discriminação contra homossexual] não é
uma questão dos homossexuais. É uma questão da sociedade. [...] Tanto que ele é distribuído na sociedade. Não
é só no gueto. E poderia fazer um jornal mais específico, só para o interesse dos gays. Mas eu acho que,
politicamente, seria perder muito espaço. A gente nunca teve essa perspectiva de fazer um jornal só para os gays.
Que é o que todos os grupos têm. 'Pra nossa classe', que é o que eles dizem. Essa bobagem toda. Nós temos a
perspectiva de, a partir da perspectiva das homossexualidades, nos comunicar com toda a sociedade”.
7
Certamente, as organizações do movimento homossexual constituem mais um interlocutor do grupo Nuances
através de seu jornal. No entanto, sua ausência nesse mapa de interlocutores eleitos decorre do fato de que,
naquele momento (segunda metade da década de 1990), o grupo estava se movendo em busca de parceiros e do
estabelecimento de relações de parceria. Antes de voltar-se para o estabelecimento de parcerias, a interlocução
entre o grupo Nuances e as demais organizações do movimento homossexual, através do jornal, volta-se muito
mais para a crítica nuanceira do seu “conservadorismo” e, portanto, para demarcar as diferenças políticas e
culturais entre o “nós” (o próprio grupo Nuances) e o “eles” (os grupos do movimento).
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assim”, “eu quero isso, quero aquilo”, “isso eu dou mais
atenção, isso eu dou menos atenção”. Isso é uma forma de
censura. Essa coisa da imparcialidade da mídia, isso é um
discurso mentiroso. Isso é uma palhaçada, uma bobageira.
Nós assumimos isso. Nós temos muito claro o que
queremos com o nosso jornal. A gente seleciona. Nosso
jornal é parcial. Totalmente parcial. Como todos são. A
Folha, a Zero Hora. Todos são parciais. Eles dizem: “Ah, a
gente dá os dois lados da matéria!” Mas não é isso que
estou discutindo. A coisa é bem mais profunda. É uma
pessoa (ou duas) que diz na Folha de S. Paulo: “Essa
matéria, duas páginas. Essa só uma. Essa a gente não bota
nada”. Tudo censura! E isso acontece todos os dias, a toda a
hora. E está acontecendo agora em todas as mídias do
mundo inteiro. Então, é um discurso furado que existe em
nossa sociedade. [...] Então o nosso jornal é um jornal
parcial. A gente sabe quem a gente vai convidar. E mesmo
que a pessoa escreva alguma coisa que a gente não
concorde, não interessa. A gente convidou. Vai colocar, vai
respeitar. Por uma questão de ética. E essa é uma questão.
Agora o nosso jornal é um jornal parcial. E a gente sabe
muito bem o que a gente quer.

Esse destaque político favorece ainda o contraste entre o Jornal do
Nuances e os demais veículos da chamada “mídia gay”, ou, em particular, os
veículos desse segmento de mídia provenientes do mercado. Refletindo sobre
os diferentes modelos de mídia gay disponibilizados pelo mercado editorial
brasileiro e sobre os modelos com os quais o grupo não se identifica e, portanto,
tende a rejeitar, um dos coordenadores do grupo contou:
A gente acha que tem espaço para todas as mídias. Como
na sociedade como um todo. Só imagens, só artigos. Isso e
aquilo. Nós não poderíamos ser um jornal, uma mídia [pela
perspectiva política do Nuances], como foi aquela revista
OK, a Sui Generis. Tinha uma matéria lá, razoável, de
interesse assim mais político. Mas, na realidade, o resto era
só perucagem. Coisa mais da intimidade, do mercado, de
consumo, do close, do modelo, do ibope. Pra nós, na nossa
perspectiva política, não teria como. Nós não faríamos uma
mídia dessa. Não tem como. [...] Não poderia ser uma
mídia que trabalhasse só a futilidade.

Por outro lado, o Lampião da Esquina, jornal carioca da “imprensa
alternativa” voltado para o público homossexual na virada da década de 1970
para a de 1980, é a principal referência para a construção do Jornal do
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Nuances. Isso não quer dizer que os editores do periódico gaúcho não tenham
uma reflexão crítica a respeito de seu referente. Pelo contrário, conforme um
entrevistado da entidade esclarece na citação abaixo, as diferenças entre esses
jornais existem e são consideradas na produção do jornal gaúcho.
O Lampião não tinha uma comunicação de estar tão
próximo da... Ele tocava as pessoas com toda a sua
irreverência. Mas nós trazemos coisa mais do dia a dia. A
denúncia do shopping, as lésbicas que apanharam e a
gente foi lá e fez uma manifestação. Porque isso sensibiliza
as pessoas também. Nós nos aproximamos mais da
população, das pessoas homossexuais. A gente trabalha
aquela coisa do dia a dia. O Lampião trazia textos enormes,
crônicas muito interessantes. Mas crônica é crônica.
Aquelas entrevistas eram ótimas e maravilhosas.
Abusadas. Eu acho que nós não temos condições... Eles
eram muito mais capazes e qualificados do que a gente pra
fazer aquele tipo de jornalismo. Mas a diferença é que a
gente se aproxima mais da sociedade como um todo. Ele
tem essa perspectiva, né? E também essa preocupação de
ser um pouco irreverente, na medida do possível. E eu acho
que o nosso é mais formal do que o Lampião. No Lampião,
as bichas eram loucas. No bom sentido.

Em contraste às referidas experiências de revistas e do jornal, os
editores nuanceiros buscam definir sua particularidade através da adoção de
certos princípios e procedimentos tais como se verifica no trecho que segue da
entrevista realizada para esta pesquisa.
Nós teríamos que aliar. Tanto fazer alguma coisa que
atraísse as pessoas, que as pessoas olhassem... Tanto é
que a coluna É UÓ deu um grande debate no Nuances. Eu,
por exemplo, era contra que fizesse aquela perucagem. No
início. E as pessoas diziam: 'Mas as pessoas vão olhar
aquilo e vão olhar o resto do jornal. Daí vão olhar as
matérias que interessam'. Ou seja: discutimos e achamos
que tinha que ter aquela coluna social. E hoje eu estou
convencido que tudo bem, foi correto a gente ter colocado a
coluna social. Porque as pessoas vão ver aquilo e vão ver
outras coisas também, realmente. Mas a perspectiva nossa
é que o jornal teria que retratar o projeto político do
Nuances (grifo nosso).

Essa citação expressa o desafio da invenção do projeto midiático
(jornalístico) nuanceiro e mostra como, pelo debate interno, avançava-se em
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direção a uma conciliação entre duas ordens discursivas vistas internamente
como contraditórias. A fala do entrevistado permite perceber que a construção
do perfil do jornal foi feita mediante o atendimento de exigências tais como aliar
e dosar (misturar nas proporções necessárias) a “perucagem/futilidade” e a
“política”. Tal era a condição para alcançar a recepção e favorecer a consecução
dos objetivos para os quais o jornal estava sendo concebido. Desse modo,
assim como o trabalho dos agentes de saúde na prevenção ao HIV/Aids havia
sido tomado como “carro abre-alas” para o trabalho político que lhe dava
ancoragem, o discurso da “perucagem/futilidade” foi percebido como um tipo
de discurso que, sendo atraente ao interesse imediato de uma parcela
significativa de leitores e leitoras, levasse esse leitor (e essa leitora) ao discurso
político que, de fato, importava.
Um exame do expediente do Jornal do Nuances, publicado no canto
inferior esquerdo da página 02, abaixo do Editorial, permite perceber a ocorrência
de regularidades que informam sobre a estrutura organizativa e o processo de
produção desse periódico. Chama a atenção, por exemplo, a informação sobre a
existência de um “coordenador do projeto” e de colaboradores. Normalmente, por
“coordenador do projeto”, o jornal refere-se à pessoa que coordena todo o coletivo
e, em consequência, todos os projetos desenvolvidos internamente, já a
denominação “colaboradores” abrange desde os(as) ativistas
contratados/assalariados e/ou voluntários nas atividades ordinárias nuanceiras
até pessoas que colaboram com artigos, fotografias ou outras formas de
contribuição para cada edição específica. Refletindo sobre as relações pessoais
internas para a produção do jornal, um ativista entrevistado afirma:
Ele começa com o seguinte: a gente tem tantas edições
num tempo determinado. Então, a gente mais ou menos se
programa. Vai sair um daqui a um mês. Em um mês e meio
sai o outro. E aí a gente começa, com o tempo, nos
empurrando, aquela questão da pressão do tempo... Daí a
gente começa a definir. Conversa aqui, conversa ali. As
vezes as coisas são conversa informal. Nem tem reunião. As
vezes, conversa aqui na sede. Vamos fazer isso, vamos fazer
aquilo. Então, é feito de uma forma bem amadora (grifo
nosso). E aí se define uma pauta principal. Um assunto. Ou
dois. Tem coisas que é o próprio trabalho do Nuances... Na
próxima edição já tem nota demais. Notas só de atividades
que nós participamos. Palestras em universidades,
debates, isso e aquilo... Ou seja: isso já é produzido
naturalmente. Os projetos, relatórios de projetos. Mas
sempre tem uma coisa nova. Uma entrevista com alguém.
Uma matéria [...].
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O trecho acima transcrito indica que o jornal é produzido sob um
regime de autogestão e com grau elevado de informalidade. Segundo esse
entrevistado, são quatro os ativistas que se envolvem mais diretamente na
produção do jornal. Assim, essa produção resulta, portanto, do envolvimento
de poucos participantes, bem como da isenção de qualquer burocracia e
hierarquia entre eles, que não têm formação acadêmica em jornalismo.8
Certamente, a idéia de que a perspectiva do jornal deveria retratar o
projeto político do grupo impõe a explicitação de uma síntese desse projeto. A
citação abaixo permite depreender o foco principal constitui a crítica nuanceira
à construção social do “sujeito homossexual” e, portanto, à moral e à
linguagem empregadas para tal construção. Segundo nosso informante:
Mexer com a moral da sociedade (grifo nosso). Que é por
isso que eu falo da questão da linguagem. É evidente que
nós começamos isso com a questão da linguagem. Porque a
gente achou que politicamente a gente deveria ser um
pouco provocativo também. Ter uma perspectiva assim,
não de ser assimilado, de ser acomodado. De ser mais um
meio de comunicação como um jornal de bairro ou de um
sindicato. Que vai traduzir o que está querendo ali, as lutas.
Mas também provocar a moral da sociedade. Para provocar
a moral da sociedade, a linguagem é fundamental. No
nosso entendimento, tu se comunicar através de palavras
que até então eram menosprezadas dentro da sociedade.
Como bicha, veado. E outros termos que a gente usa no
jornal. Naquele debate da ressignificação dos termos, das
palavras. A gente pode estar se apropriando e travando uma
relação de poder com os setores mais conservadores da
sociedade. [...] Fazer a denúncia do que está acontecendo
em relação à homofobia. [...] E também trazer assuntos de
debates e notas que fosse modificando toda aquela idéia
construída em relação a esse sujeito homossexual. Que é a
idéia da perversão, a idéia da desconfiança, a idéia dessa
8
Num primeiro momento, o Nuances contratou uma jornalista profissional. Sua atuação ocorreu até a edição
número cinco. Segundo um militante entrevistado para esta pesquisa, o papel da jornalista foi assessorar o grupo
nas noções e nos processos básicos de produção de um jornal e, assim, compensar a ausência de militantes com
formação e experiência profissional na área. Nosso entrevistado afirmou que, a partir da contribuição dessa
jornalista, “algumas pessoas do Nuances foram se especializando em fazer entrevista, outras em tirar fotos,
outras em fazer notas. Algumas pessoas têm mais facilidade com o Português e foram se dedicando mais às
correções, às revisões. E esse processo foi se estabelecendo historicamente na medida do interesse das pessoas.
Mas, com certeza, ele [o jornal] é produzido de uma forma bem... Eu não vou dizer irresponsável. Seria uma forma
que não cabe. Ele não tem pessoas definidas pra fazer aquilo. Que seja como um jornal tradicional”. Esse relato
indica que, embora a gestação/produção do Jornal do Nuances e de seu perfil editorial tenha se dado a partir da
consultoria de uma jornalista profissional, prevaleceu o protagonismo dos ativistas nuanceiros e as exigências
próprias do campo do movimento homossexual.
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moral da normalidade da sociedade. Ou seja: mostrando
uma outra perspectiva. [...] Não a partir daquela idéia de se
justificar pra sociedade. Que nós somos normais como os
héteros. E colocando numa perspectiva política de
relações de poder. De igual pra igual. Provocando inclusive
a normalidade da heterossexualidade. [...] E tirando os
homossexuais da vitimização, né? [...] Não vamos dizer
“nós os discriminados”, “nós os injustiçados”, “nós que não
temos direito disso”... Como fazem os outros jornais. E nós
não. Nós queremos é provocar um debate em torno da
questão. [...] Por isso eu acho que, muitas vezes, ele [o
jornal] provoca muito mais os homossexuais do que os
heterossexuais. [...] Que muitos homossexuais não
gostam. Não gostam porque usamos linguagem
provocativa. E porque também nós discutimos a própria
moral dos homossexuais. O moralismo, o
conservadorismo. [...] Se tu pegares o gay que hoje está
mais em ascensão... É a questão da novela, a questão do
gay classe média, do consumo, da estética... Eles não
gostam muito. Porque a gente fala bicha. E eles não
gostam. [...] E a gente gosta mais da bicha bafona. Aquela
coisa que provoca a moral. Que cria um malestar. Por isso
a gente bota o peito de uma travesti na capa do jornal. Na
parada, a gente provoca situação da bicha de bunda de
fora, de bunda pra cima. Por que isso provoca a moral dos
homossexuais conservadores e dos heterossexuais
conservadores. E isso, politicamente, para nós, é
extremamente relevante.

Dentre os inúmeros aspectos que podem ser levantados a partir do exame
dessa síntese do projeto político do Nuances (e de suas repercussões na feitura e
nos conteúdos presentes no jornal), podemos chamar a atenção para a ausência
de referências às questões de saúde e de prevenção ao HIV/Aids (que, vale
recordar, foram os elementos centrais da atuação externa do grupo na segunda
metade da década de 1990). Sobre essa ausência, nosso informante afirma:
O Programa Nacional, quando começou a trabalhar com a
questão do HIV/Aids e tal (da epidemia), chegou a uma
conclusão que não poderia trabalhar a epidemia a partir só
da idéia de saúde. “Ah, assim pega”, “assim não pega”, “se
cuida”, “não faça isso”, “não faça aquilo”. E viam que tinha
que trabalhar a questão da autoestima, direitos humanos,
toda a vulnerabilidade que atinge os homossexuais. Nós,
quando começamos a trabalhar, a gente já sabia disso. A
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vulnerabilidade dos homossexuais é muito pela própria
invisibilidade e pela situação de marginalidade que se
construiu através das relações de poder, do discurso
religioso, do discurso moral da sociedade, do discurso da
ciência. É isso que a gente mexe. Mexia e mexe. E mexendo
nisso, automaticamente deixa o sujeito muito mais
autônomo. E com um poder de decisão sobre, ele tem muito
mais autonomia. E isso é um desafio. [...] Então está
dentro. Mas de forma muito disseminada. Muito fora. Nós
somos cobrados. Porque é um jornal financiado pela aids,
mas que fala muito pouco de aids. E é verdade. Tem
edições que não tem nem a palavra. A gente evita mesmo
(grifo nosso). Eu vou te colocar de uma forma bem clara.
Ah, a gente não vai fazer um jornal que vai ficar dizendo:
“ah, se cuide”, “use camisinha”. Não é isso. Eu acho um
desperdício. Utilizar um jornal pra ficar colocando isso. Mas
as vezes a gente coloca matéria de saúde. Como a que foi
pra capa do último jornal. É um cartaz de uma campanha
de prevenção da Aids que a gente está fazendo. Mas a gente
achou que era uma idéia interessante. E colocamos ali. Mas
não ficamos reféns dos financiamentos a partir dessa
perspectiva de saúde.

Essa síntese do projeto político do grupo Nuances (e sua tradução nas
capas, títulos, fotos, entrevistas, editoriais, reportagens, artigos e notas
publicados no Jornal do Nuances) apresenta uma série de indicadores que
confirmam a justeza da nossa hipótese de trabalho. Nossos grifos chamam a
atenção para o fato de que um aspecto central do empenho midiático
nuanceiro diz respeito à crítica que os ativistas do grupo mantêm em relação às
posturas de silenciamento e estereotipização promovidas por grande parte dos
veículos da mídia hegemônica sobre as homossexualidades, como também às
posturas de normalização/domesticação das homossexualidades expressas no
estilo de militância (e, inclusive, no discurso) da maioria das lideranças e
entidades do movimento homossexual brasileiro e no estilo de vida de uma
parcela significativa de indivíduos identificados como homossexuais.
Frente ao que é reconhecido internamente como procedimentos
moralistas e conservadores, o grupo Nuances e o Jornal do Nuances tomam
para si as tarefas de fazer a crítica daquelas estratégias, de chamar a atenção
da sociedade para suas implicações morais e, principalmente, de denunciar o
comprometimento da cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e
transexuais que elas implicam. Em alternativa a tais estratégias, a alternativa
nuanceira centra-se na proposição, para as homossexualidades, da
visibilidade transgressora.
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Essa proposta funda-se na idéia de que só a atitude transgressiva (o
malestar que ela provoca) pode contribuir efetivamente para a crítica e para a
revisão moral na sociedade e, em consequência, revolucionar as relações de
poder existentes no presente. O acolhimento da “bicha bafona” em detrimento
do “gay classe média” presente no discurso nuanceiro, o interesse em “mexer
com a moral da sociedade”, em provocar essa moral, sintetiza o pensamento e
a prática do grupo. Dito de modo esquemático, o Jornal do Nuances expressa a
promoção do embaraço político e moral do “gay classe média” e a celebração
da “bicha bafona” por uma ONG homossexual na cidade de Porto Alegre.
Segundo um ativista nuanceiro, a postura “provocativa” assumida
pelo grupo (e a decisão de tomar o jornal como um veículo para expressá-la)
tem causado respostas de diferentes origens (inclusive político-institucionais) e
de diferentes naturezas. Dentre as respostas “desfavoráveis” aos interesses do
Nuances, esse informante chama a atenção para as críticas apresentadas pelo
que chama de “gay classe média” ou “bichas conservadoras”:
As críticas das bichas, às vezes, são muito fúteis ou muito
baratas. A gente não acredita. As imagens... Muito
agressivo, por exemplo. Colocar que nós colocamos uma
foto de uma parada. Que era uma bicha com os peitos de
fora, abraçada com uma família, cheio de crianças junto.
Foi uma foto que foi tirada naturalmente! As pessoas que
tiraram a foto não se importaram. Mas as pessoas que
viram se importaram. Então existe uma crítica que a gente
exagera. Uma crítica meio de censura, dessa moral. Uma
crítica um pouco moralista.

No inventário das críticas, há ainda o discurso proveniente das
organizações do movimento homossexual brasileiro, cujas lideranças são vistas
como as “bichas reacionárias do movimento”. Segundo esse mesmo
informante, as críticas expressam
Que nós usamos uma linguagem que não é adequada para
um grupo gay. Pra gente conseguir espaço na sociedade. É
uma linguagem equivocada. Que ao invés de aumentar
nosso espaço, vai diminuir. Porque vai de encontro com os
discursos mais conservadores. Porque eles acham que a
gente tem que ter uma postura fina, politicamente correta.
Então, isso é uma crítica política dos militantes. [...] De fazer
aquela puxação de saco, botar sempre a foto do ministro, do
secretário de saúde. A gente não faz mesmo. Não é porque a
gente tem o financiamento público. O dinheiro é nosso. Essa
é a resposta. As pessoas não sabem disso. Então, ela tem
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que ficar puxando o saco. Botando a fotinha disso, a fotinha
daquilo. E usando aquela linguagem toda politicamente
correta. Que eu acho pobre, desnecessária e fútil. Acho um
lixo a linguagem politicamente correta. Tanto da mídia
tradicional. Eu acho ridículo.

Outra ordem de respostas “desfavoráveis” aos interesses do grupo diz
respeito ao distanciamento institucional e político promovido por pessoas e/ou
organizações, com o consequente isolamento político do Nuances. Conforme a
citação seguinte, para nosso informante, tem havido iniciativas de afastamento
(tentativas de isolamento) que estão diretamente associadas a uma reprovação
moral e política da (ou uma atitude ambígua em relação à/ao) prática e do
pensamento nuanceiros.
A gente vê que muitas pessoas e setores da sociedade se
afastaram um monte da gente. Literalmente se afastaram
da gente. Essas relações de poder. Bah! Pessoas que
apoiavam a gente se afastaram totalmente. Porque a gente
não usa o jornal para manter aquela relação de troca de
favor. O que é a regra da política brasileira. Então, quando
essas pessoas viram que a gente não ia ser um braço desses
setores, acabaram se afastando. E a gente perdeu
totalmente o contato. E críticas porque o nosso jornal é
financiado e tem anúncios comerciais. Que o nosso jornal
só faz política da entidade. Essas críticas não faltam. Mas
essas críticas são localizadas e são intencionais. A gente
sabe de onde vêm, como vêm e por que vêm.

Refletindo sobre as consequências desse processo para o movimento
homossexual brasileiro, um dos coordenadores do grupo Nuances afirma:
O movimento, por enquanto, não vai se isolar da mídia.
Porque há vários movimentos. Nós [o Nuances] fazemos um
movimento. Outros grupos fazem outro movimento.
Movimento de assimilação. Movimento da bicha
politicamente correta. Do casalzinho gay que consegue se
comportar na novela. Que não é bafão. Que não faz falcatrua.
Que é politicamente assimilável pelo padrão heterossexual.
Que se molda à idéia da família heterossexual. Então o
movimento gay tem essa perspectiva. Não vai se isolar como
um todo. Agora nós... Particularmente, a nossa discussão, ela
pode, com certeza, a gente está caindo num isolamento. A
gente faz essa discussão seguidamente. Em relação até ao
próprio movimento.
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Esse trecho permite perceber que, para o grupo, o processo de
isolamento e de marginalização referido não pode ser visto como proveniente
da sociedade mais ampla em relação ao movimento homossexual e à
população homossexual tomados em conjunto e de modo indiferenciado. Não
se observa, na avaliação nuanceira sobre esse processo específico, uma
atuação discriminatória da sociedade que teria na mídia um de seus canais de
expressão. Pelo contrário, o processo é desencadeado dentro do próprio
movimento e tem o grupo Nuances como alvo preciso. Em resposta à ação
discriminatória, nosso informante reconhece:
O que acontece é o seguinte. O que muda a sociedade?
Essa gente vai mudar alguma coisa? No nosso
entendimento, nada! Vão ser mais umas bichas
assimiladas. Que vão ser sempre cidadãos de segunda
categoria. Que elas não se esqueçam disso. Elas jamais vão
ser de primeira categoria. Porque elas vão ser sempre
bichas nesta concepção conservadora, preconceituosa. E
nós não queremos isso. Porque nós já sabemos que vamos
ser cidadãos de segunda categoria. Bem antes de fazer o
jornal. A gente tem noção disso.

Esse relato indica que a história do grupo Nuances e do Jornal do
Nuances pode ser vista como um processo marcado por três momentos
claramente demarcáveis. Num primeiro momento, tem-se a história da busca
por reconhecimento social e por parcerias por um determinado grupo voltado
para a defesa da “livre expressão sexual”. Num segundo momento, tem-se a
história do uso de um periódico para a difusão de uma crítica política e moral da
sociedade, dos LGBTTs e do movimento homossexual, fundada na rejeição, por
esse grupo, à proposição (pelos homossexuais e pelo movimento homossexual)
e à aceitação (por alguns setores da sociedade mais ampla) de uma visibilidade
homossexual assimilável ao padrão heterossexual. Num terceiro momento,
tem-se a história da perda de alguns parceiros conquistados e de um processo
de isolamento e marginalização do grupo dentro do movimento homossexual.
A busca de reconhecimento social e de parcerias pelo grupo Nuances
foi feita a partir da orientação geral (do princípio) de promover a saída das
homossexualidades da condição de clandestinidade, de atuar em favor de sua
visibilidade pública numa perspectiva de protagonismo e de direito ao “uso do
corpo” (perspectiva fundada na idéia de cidadania) e, ainda, a partir de uma
estratégia que valorizava noções como
“trabalho”, “seriedade”,
“legitimidade”, “credibilidade”. O processo de isolamento nuanceiro vem
ocorrendo em virtude dos conflitos morais que aqueles princípios, levados à
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prática, têm provocado em organizações que, para o Nuances, apresentavamse como “progressistas” e se revelaram “conservadoras”.
Esse processo vem se configurando como um impasse político dentro
do movimento homossexual brasileiro. Sua emergência parece ser decorrente
do confronto crescente entre visões que se vêm mostrando opositivas
(contraditórias) sobre a construção social do sujeito homossexual e sobre a
configuração de (modelo) visibilidade homossexual desejada ou requerida
pelas diferentes organizações do movimento. O processo examinado pode ser
percebido como decorrente da incompatibilidade moral e política entre uma
proposta de visibilidade homossexual demandante de “aceitação” da
população LGBTT pela sociedade “conservadora” e outra orientada para a
alternativa da transgressão como meio para provocar “mal-estar” social e para
forçar uma revisão das relações de poder vigentes. Nos termos desta pesquisa,
o cenário configurado expressa as emergências de divisões no movimento
homossexual, deste movimento como um campo de tensões e de disputas e do
Jornal do Nuances como uma peça forjada por um coletivo do movimento para
uma intervenção política e cultural determinada.
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Logo nas primeiras páginas de Paraíso das maravilhas: uma história do
crime do parque, o autor nos apresenta seu objetivo de “por meio da
apresentação de um acontecimento ocorrido em 1946 e de seus
desdobramentos, pontuar diversos elementos que confluem para uma possível
compreensão de formas de sociabilidade e de representação social homoerótica
em Belo Horizonte nas décadas de 40 e 50 do século XX” (MORANDO, 2008, p.
15). Esse acontecimento é o “crime do parque”, assim reconhecido pela imprensa
e sociedade mineira da época. O assassinato de um homossexual na madrugada
de certo dia de dezembro de 1946, no Parque Municipal Américo René Giannetti,
identificado pela população homossexual que o frequentava como “Paraíso das
Maravilhas”.
O livro segue uma determinada ordem cronológica: parte da narrativa do
assassinato de Luiz Gonçalves Delgado, em dezembro de 1946, chegando até o
também homicídio de seu suposto assassino, Décio Frota Escobar, em abril de
1969. Dentro desse corte temporal, estrutura-se a obra. Ambos os personagens,
homossexuais, tangenciam entre os extremos de uma ordeira vida heterossexual e
uma vida homossexual submersa. Esta, repleta de preconceitos, intolerâncias e
violências, mas, ao mesmo tempo, insubmissa, desestabilizadora e criativa.
Nessa história do “crime do parque”, encontramos mais do que a
narrativa acerca de um crime: há discursos capazes de reavivar memórias
silenciadas sobre as mediações sociais conflituosas entre gays, criminosos,
polícia e sociedade mineira, além de “formas de sociabilidade e de
representação homoerótica” materializadas em Belo Horizonte entre os anos
1940 e 1950. O crime sem solução reproduz muito bem o silêncio violento que
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recai sobre homossexuais do Brasil inteiro, ontem e hoje, ao tempo que serve
aos discursos e práticas heteronormativas de controle e terror sobre os gays.
A obra foi elaborada a partir de três eixos de dados: o processo criminal
a respeito do “crime do parque”, outros processos acerca de mais dois
assassinatos (do decorador Gerardwin Brandão, 21/10/1968, em Belo
Horizonte, e do principal suspeito da autoria do “crime do parque”, Décio Frota
Escobar, 19/04/1969, na cidade do Rio de Janeiro) e roubo a homossexuais,
jornais e entrevistas com familiares da vítima ou com profissionais de imprensa
que participaram da cobertura dos diversos fatos desses vinte e três anos. Com
base nos processos acerca desses crimes, são extraídos elementos que
explicam as representações sociais sobre a homossexualidade da época e como
se dava esse rico campo de sociabilidade gay.
Esses elementos são avaliados ao longo de oito capítulos, além da
introdução e da conclusão. No primeiro capítulo, há uma descrição do espaço
social onde ocorreu o crime: o Parque Municipal de Belo Horizonte. O autor
discorre sobre sua fundação ainda na última década do século XIX, avalia que
até o final da década de 1920 o parque servia ao lazer da elite belo-horizontina
e que, a partir do final dessa década, passou a atender a dois interesses: um
diurno, servindo ao passeio e locomoção de todos, e um noturno, que servia a
“encontros amorosos diversos” (MORANDO, 2008, p. 27).
Inúmeros ficcionistas da literatura mineira registram essa função
clandestina do parque no período noturno, dentre eles Pedro Nava, Cyro dos
Anjos, João Alphonsus, José Clemente, Fernando Sabino e Roberto
Drummond. Já antes de 1946, ano do “crime do parque”, o espaço era
ocupado e reinventado por homossexuais:
não tendo sido possível localizar documentação histórica
relativa à presença de grupos sexuais minoritários
ocupando o Parque Municipal e construindo ali um código
de relação social, tomei, por enquanto, essas obras para me
referir tangencialmente a uma possível história de
ocupação do Parque por homossexuais, anterior a 1946
(MORANDO, 2008, p. 32).

No segundo capítulo, avalia-se o primeiro ano de investigação do
assassinato de Luiz Delgado. Descobre-se que ele era homossexual e que o
parque atendia a encontros erótico-afetivos durante a noite. A partir do parque,
irradia-se uma teia de relações homoeróticas clandestinas: a análise do
processo do “crime do parque” e outros referentes a assaltos a homossexuais
ocorridos no mesmo período servem de base para sua compreensão. Entre os
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homossexuais, aquele parque adquiriu outras denominações: “Pátio dos
Milagres” (espaço que na obra de Victor Hugo, O corcunda de Notre Dame,
abrigava a população empobrecida junto com malfeitores e meliantes na antiga
capital francesa), “Recanto das Maravilhas” e “Paraíso das Maravilhas”.
Vão se delineando algumas construções simbólicas nas
aproximações dos frequentadores do então chamado Pátio
dos Milagres: a divisão de posições durante a relação sexual
expressa pelo exercício ou submissão à atividade –
ativo/passivo; a reversibilidade de posições em alguns
casos; a possibilidade de emitir a declaração amorosa em
acordo com a posição ocupada durante o intercurso sexual;
a hierarquia estabelecida entre ativos e passivos; o estigma
imposto àquele que sofria a submissão nos encontros
(MORANDO, 2008, p. 58).

Protegidos pela escuridão, entre 20 e 23 horas, dão-se os encontros. A
área preferencial no parque era o “bosque de eucaliptos”, por ser menos
iluminado e com menor circulação noturna. Nele, trafegavam aqueles homens
impedidos do livre exercício da sua sexualidade: os espaços públicos,
obedecendo a uma lógica inversa, transformavam-se em “zona de interação
homoerótica” (MORANDO, 2008, p. 61). Dado a esse fato e à violência
empregada no assassinato, ao final do primeiro ano de investigação,
acreditava-se que o crime fora passional com motivação homoerótica.
O terceiro capítulo discorre sobre a interação do “Paraíso das
Maravilhas” com a violência de assaltantes e agressores. Descobre-se que a
vítima do “crime do parque” mantinha relações com Paulo Gomes de Matos, um
contraventor que praticava desde assaltos a extorsões. Entre os assaltantes,
encontravam-se também soldados da Força Aérea. Tratados pelos assaltantes
como “pervertidos sexuais”, “veados”, eram vítimas indefesas frente aos riscos
de exposição pública de sua homossexualidade. Ao tempo que possuía suas
maravilhas, o parque encobria também em suas moitas violência e crueldade.
Os processos não reuniram provas substanciais para as acusações de
violência e roubo contra homossexuais: os próprios acusados mudavam seus
depoimentos alegando tortura policial e defesa da honra contra indivíduos
“anormais” que os molestavam com convites sexuais. Conclui-se que as
investigações policiais concorreram para legitimar uma punição social, não
contra os acusados, mas contra as vítimas (os homossexuais). Como já é
comum na nossa cultura machista e heteronormativa, a vítima converte-se em
réu: “errados” são os homossexuais que frequentam as praças das cidades para
satisfazerem seus desejos “pervertidos”. Nessa lógica, os assaltantes acabam
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cumprindo um bem para a sociedade pelo uso de violência, ao obrigar aqueles
“veados” a se afastarem dos espaços públicos de convivência social “saudável”.
O capítulo seguinte avalia os passos dados pela investigação policial
entre os anos de 1946 e 1951: depoimentos, boatos de um crime passional
provocado por um marido traído (Luiz Delgado seria o amante) e tantos outros
que visavam difamar a conduta social da vítima, especulações ante a
possibilidade de o crime ter ocorrido fora do parque, participação intensa da
imprensa com novas pistas sobre o crime, “burburinho sobre o assassinato de
Delgado animava diversos pontos comerciais e os populares que aí
frequentavam, elevando o grau da malícia e maledicência sobre os supostos
envolvidos no crime” (MORANDO, 2008, p. 105).
A segunda parte do capítulo avalia a probabilidade de o crime ter sido
cometido pelo irmão da ex-noiva da vítima. O rapaz, sobre o qual também
recaíam dúvidas a respeito de sua possível homossexualidade, teria
assassinado Delgado para salvar a honra de sua irmã e família. Na última parte
do capítulo, a polícia recupera a hipótese de a morte ser provocada por
assaltantes do parque. Porém, sem provas substanciais, o processo cairia no
esquecimento pela imprensa e pela polícia entre os anos de 1951 e 1953.
O quinto capítulo anuncia a inclusão do principal suspeito do crime de
Luiz Delgado, o poeta e artista plástico Décio Frota Escobar. Este seria
denunciado por sua esposa que afirma ter ouvido uma confissão dele. Entre
março e maio de 1953, conclui-se a fase policial ou de investigações. Ouvemse testemunhas, avaliam-se as relações entre Escobar e Delgado e levanta-se a
hipótese do crime: uma ação passional motivada por ciúme de um amante de
Delgado. A narrativa ganha tonalidades romanescas: tanto o perfil da esposa
desejosa de separar-se do possível assassino quanto a biografia de Escobar são
investigados pelo autor do livro. As relações de Escobar com Delgado são
levantadas; a vida “transgressora” do artista e burocrata também é apurada.
Em maio de 1953, inicia-se a fase processual, na qual são ouvidos
investigadores, delegados (foram muitos os delegados do “crime do parque”) e
testemunhas. Essa primeira etapa conclui com o aceite do juiz criminal no dia
26 de setembro da acusação apresentada pela promotoria. O processo é
enviado para o Tribunal de Justiça para ser avaliada a procedência da
constituição do Tribunal do Júri. Sua constituição se firmou no dia 17 de
novembro do mesmo ano.
O sexto capítulo, intitulado “Um julgamento de sensação”, reconta
todos os passos do “crime do parque” a partir dos depoimentos e fatos
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apontados durante o julgamento de Décio Escobar. O capítulo se detém sobre
os “fatos e ocorrências pitorescas que antecederam e sucederam o julgamento”
(MORANDO, 2008, p. 207). Em 25 de abril de 1954, Escobar era absolvido
da acusação e, em 21 de setembro de 1954, era julgada improcedente a
apelação da promotoria. O principal suspeito do “crime do parque” estava livre.
O capítulo seguinte apresenta três temáticas: “a novela em que se
transformaria a tentativa de anulação de casamento de Décio e Yedda”
(MORANDO, 2008, p. 247), o que veio realmente a se consumar; o segundo
casamento de Décio Escobar e a reabertura das investigações sobre o crime do
parque em janeiro de 1960. Essa retomada das investigações fora motivada pelo
depoimento do irmão do já citado Paulo Gomes, um “bofe” de Luiz Delgado.
Conforme o irmão de Gomes, este teria assassinado Delgado. Com a reabertura
do processo, outras possibilidades são aventadas, inclusive a de que Delgado era
amante da companheira do proprietário de um cabaré. Em 1963, encerram-se
novamente as investigações sem uma solução do “crime do parque”.
O capítulo oitavo tem como foco o assassinato de Décio Escobar. Antes,
pela semelhança, o autor faz referência ao também assassinato do decorador
Gerardwin Brandão. Morto em seu apartamento, em outubro de 1968, em Belo
Horizonte, por um grupo de jovens que na linguagem da época eram
identificados como “bofes”. Décio Escobar, o principal suspeito do “crime do
parque”, também seria assassinado em seu apartamento no Rio de Janeiro, em
abril de 1969, por um grupo de “bofes”. Depois de dois casamentos, um filho e a
alegação veemente durante o julgamento do “crime do parque” de não ser
homossexual, seria assassinado no seu apartamento por um grupo de jovens
(dois menores). Nas paredes do local do crime, entre tantas inscrições,
destacava-se a seguinte afirmação: “Este era viado e chupador” (MORANDO,
2008, p. 280).
Na conclusão, o autor retoma os principais fatos relacionados ao “crime
do parque”, que assim são avaliados: “Este livro nada mais tenta do que dar uma
visão mais integral, mediada por diversos discursos, daqueles acontecimentos.
Uma mediação que coloca em cena valores, imaginários, representações
sociais, um ethos” (MORANDO, 2008, p. 294). Este é o grande mérito de seu
trabalho: rever esses fatos e discursos embotados por nossa memória social
preconceituosa. Ele traz à luz a história de um crime que, no fundo, é a narrativa
de muitos Delgado e Escobar sufocados por uma cultura opressora e intolerante
com as diferenças.
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La acción pedagógica [da prevenção da
homofobia] deberá comenzar por denunciar el
conjunto de códigos culturales y estructuras
sociales que transmitem los valores que refuerzan
los prejuicios y la discriminación con respecto a
los gays e las lesbianas.
Borrillo (2001, p. 118)

A citação acima traz consigo os elementos usados por Daniel Borrillo,
pesquisador argentino radicado na França, para construir Homofobia, assim como
a preocupação teórica de seus estudos em uma perspectiva mais ampla. O autor
apresenta como uma das formas de prevenir a homofobia a publicização dos
elementos que constituem e reproduzem os valores que a constroem, podendo seu
livro ser considerado um recurso pedagógico em prol da desconstrução da
ideologia homofóbica. Para realizar isso, esquadrinha a construção, a legitimação
e as formas de expressão da homofobia na vida em sociedade.
O livro está dividido em quatro capítulos. O primeiro é utilizado para
fins conceituais e de definição de questões mais amplas, sendo a homofobia
subdividida em categorias e relacionada com outras formas de discriminação e
preconceito. No segundo, são expressas as origens da homofobia, com os
pressupostos greco-romanos, judaico-cristãos e atenção especial à igreja
católica contemporânea. As doutrinas heterossexistas e a ideologia
homofóbica, apresentadas nas perspectivas da clínica, da antropologia, do
liberalismo, do estalinismo e do holocausto gay, são alvo do terceiro capítulo,
que esquadrinha como todas essas ideologias auxiliam na construção e na
legitimação da homofobia.
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Já no quarto capítulo, o autor realiza um apanhado de elementos que
determinam as causas da homofobia, apresentando como se constroem a
identidade masculina, a diferenciação sexual, a personalidade homofóbica, a
internalização da homofobia e as formas como se estabelece o medo da
desintegração social (um dos símbolos máximos da “naturalização” da
homofobia). As conclusões são utilizadas para propor ações e maneiras de agir
que possam garantir outras formas de relações sociais e a superação do atual
quadro homofóbico na França.
É importante frisar que o contexto ao qual o autor se refere é o francês
do início do século XXI e que os exemplos utilizados para isso refletem esse
panorama. Porém, é possível pensarmos suas considerações teóricas quanto às
relações sociais mais amplas, incluindo aqui o contexto brasileiro (e suas
políticas de inserção da homofobia no Estado). Esta resenha irá se deter nas
reflexões de Borrillo sobre a homofobia como uma problemática que
transcende o individual e o coletivo, estando incrustada nas representações
sociais sobre a sexualidade.
O autor define homofobia como
la hostilidad general, psicológica y social, respecto a aquellos
y aquellas de quienes se supone que desean a individuos de
su propio sexo o tienen practicas sexuales con ellos. Forma
específica del sexismo, la homofobia rechaza también a
todos los que no se conforman con el papel predeterminado
por su sexo biológico. Construcción ideológica consistente en
la promoción de una forma de sexualidad (hetero) en
detrimento de otra (homo), la homofobia organiza una
jerarquización de las sexualidades y extrae de ella
consecuencias políticas (BORRILLO, 2001, p. 36).

A homofobia, segundo Borillo, agrega em sua expressão sentimentos
de repulsa ou hostilidade a pessoas que possuem um desejo por outras do
mesmo sexo (ou, ao menos, apresentam essa possibilidade). Essa repulsa é
levada a cabo quando esse ser (quase ontológico) é posto na posição de um
outro, tido nesse caso como inferior ou anormal. Essa desproporção entre um eu
falante e outro anormal, distante e praticamente irreconhecível, é um paradoxo
importante, já que alimenta a lacuna constitutiva de um ideal e de um real.
Tal lacuna é relacionada com outras formas de “infravaloração”, como
o racismo, a xenofobia, o classismo, já que todas sustentam em sua formação
uma “diferença natural” expressa através da segregação do que venha a ser o
outro. A base dessas dicotomias que são causas das discriminações está na
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diferenciação entre um eu “civilizado” e um outro “selvagem”, que seria,
conforme o autor, a raiz do binômio aceitável/inaceitável. A rigor, a homofobia
compõe o leque mantenedor desses binômios que se expressam nas ações
cotidianas de forma naturalizada por meio de uma divergência naturalizadora,
em que não apenas os dispositivos biológicos estão sendo postos em voga, mas
estão sendo chamados para compor junto com as instâncias culturais as raízes
da “naturalidade” da homofobia.
Essa naturalização da homofobia proporciona, através de dispositivos
de poder vinculados aos mecanismos legitimados pela união dos aparatos
científico-jurídico-pedagógico-políticos, uma desigualdade de acesso a
recursos econômicos, políticos, sociais, jurídicos e culturais, que deixam
lésbicas e gays em desvantagem nas relações sociais.
O autor demonstra como esse processo de naturalização da homofobia
foi sendo construído historicamente, primeiro evidenciando como o
cristianismo, herdeiro da tradição judaica, delega à heterossexualidade o único
comportamento natural conforme a lei divina, inaugurando assim uma
homofobia até então desconhecida nas populações. A heterossexualidade
enquanto normalidade para Deus e o casamento monogâmico como
responsável pela procriação, expressos na bíblia judaico-cristã, apresentam
resquícios ainda hoje levados a cabo nos discursos político-administrativos.
Para legitimar isso, a monogamia e os “papéis de gênero” são extremamente
marcados, já que cada indivíduo (o homem e a mulher) possui um papel
importante na “formulação da vida”. Além disso, é apenas na
heterossexualidade que a diferença sexual pode se concretizar com mais
clareza. Ou seja, o autor demonstra como a bíblia e as leis divinas propostas por
ela auxiliaram na construção da forma de homofobia que vivemos hoje em dia.
É interessante pensar, como aponta o autor, que a igreja católica coloca
a homossexualidade como um “crime contra a natureza”; porém, essa natureza
é ordenada para ela moralmente, de acordo com os interesses teológicos. A
medicina e as ciências sociais, por outro lado, adentram esse espectro e
inserem a sexualidade como um fato científico, passível de reconhecimento e
normatização, contrapondo, dessa forma, a normatização baseada em Deus
com a normatização baseada na ciência.
A medicina legal e a psicanálise reforçam a homofobia por meio da
inserção, com base na ciência, da homossexualidade enquanto um diferencial.
Se para os teólogos a homossexualidade era um problema da alma, para os
médicos a homossexualidade é um problema do corpo. Ambos a encaram
enquanto problema, porém deslocado do extramundo para o mundo (ou do
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abstrato para o concreto, ou da religião para a ciência). Se para a religião a
homossexualidade é um pecado passível de salvação (tornando-se
heterossexual), para a medicina e a psicanálise a homossexualidade é um
desvio passível de explicação.
A antropologia também auxiliou (e auxilia) na manutenção da
homofobia, ao afirmar que a divisão entre os sexos (homens e mulheres) é uma
das raízes da organização social. Segundo ela, esse fato, passível de
generalização, está transformando e incorporando aos pressupostos
“biológicos” requisitos sociais, construindo assim o binômio natureza-cultura,
ambos legitimadores da homofobia.
A tríade se completa com a política, quando o autor discute o
liberalismo, o estalinismo e o nazismo. O liberalismo, com a divisão
público/privado, resguarda a homossexualidade na esfera do privado e passível
de respeito, mas livre da aplicação de regras e regulamentações. No “silêncio do
privado”, ela se mantém enquanto um regime que, por ser da intimidade,
precisa ser respeitado (e está aqui a raiz de onde provêm hoje os discursos
“politicamente corretos”). Ao mesmo tempo, porém, a homossexualidade é
afastada das relações (mantendo assim seu caráter de anormalidade).
No nazismo e no estalinismo (e podemos inserir aqui o fascismo), a
esperança da boa raça (aquela que já existe e pode ser mantida) e da raça boa
(aquela que pode ser construída), respectivamente, relega a homossexualidade
também a uma posição de anormalidade, dando-lhe ainda o caráter de
“selvagem” ou “menos evoluída”, passível de extermínio e higienização.
De todas as formas, a homofobia se constitui como um regime de
subjugação social, política e cultural de corpos e desejos que não condizem com as
raízes dicotômicas estruturantes da sociedade por meio da naturalização da
sexualidade.
Igualmente autoritária, a heterossexualidade se constitui na divisão social
dos sexos, expressa através do sexismo, em que a subordinação do feminino aparece
como balizadora das relações sociais. Aludido através da pseudossuperioridade
biológica (vide medicina, psicanálise etc.) e social (vide antropologia e regimes
políticos), o sexismo instaura uma norma sexual, já que essencializa discursos em
torno do que venha a ser o homem e a mulher, fato consumado na
heterossexualidade. O machismo (assim como a violência de gênero) apareceria
aqui como uma forma direta de manutenção da hierarquia de gênero.
Para Borrillo, a homofobia também teria papel crucial na manutenção
dessa dicotomia, já que, balizando homens e mulheres a partir de estereótipos
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de gênero (e consequentemente de desejos pelo oposto), construiria uma
impossibilidade de transferência de algumas dessas fronteiras. A homofobia
engessa a transferência de desejos e comportamentos, visto que propõe
(impõe) um rechaço a toda e qualquer manifestação visível (ou imaginável) de
vivência de outra forma de relação com o outro e consigo mesmo (mediante as
relações ou da constituição de estereótipos físicos).
Com isso, é possível pensar diferentes formas de homofobia de acordo
com a realidade na qual o indivíduo está inserido. O autor salienta que a
afirmação de que não existe A Homossexualidade ou O/A Homossexual se
constitui como forma de contraposição de uma heterossexualidade compulsória
constituída através de um grupo garantido e legitimado pelos aparelhos
ideológicos disponíveis (Estado, leis, ciência). Assim, a gayfobia, utilizada
especificamente para homens homossexuais, se diferencia muito da lesbofobia,
utilizada para mulheres lésbicas, já que estas ainda espelham a homofobia e o
heterossexismo. Isso ocorre porque a mulher é vista como objeto de desejo do
homem, contrapondo não apenas os estereótipos, mas também as funções de
gênero, e, quando rompe com esse pressuposto, instaura um problema de
ordem organizacional na sociedade.
Para finalizar, creio que o livro nos ajuda a pensar na atual situação
brasileira em que a homofobia tem sido foco de políticas públicas e de um
projeto de lei que visa sua criminalização. Assim, quando as ativistas lésbicas e
travestis (FERNANDES, 2008) reivindicam uma nova nomenclatura para se
referirem às violências que sofrem, elas estão mostrando que, além de
representarem uma ameaça para as “fronteiras do sexo”, também representam
uma ameaça para as “fronteiras do gênero”. Lésbicas e travestis vivenciam, em
suas rotinas, violências que transcendem o rechaço e representam, na
perspectiva de Borrillo, uma ameaça aos padrões estabelecidos, os quais
mantêm as dicotomias homem/mulher (responsáveis pelo sexismo) e
homo/hetero (e seus estereótipos).
Seguindo o proposto por Daniel Welzer-Lang (2001), para construir-se
enquanto homem é preciso diferenciar-se das mulheres e das crianças. A
diferenciação dos homens em relação às mulheres se dá pelo reforço da
virilidade e da autonomia. O homossexual, por sua vez, é relacionado com as
mulheres, pois não tem garantida a virilidade heterossexual (atributo chave da
masculinidade). Dessa forma, a masculinidade está pautada no rechaço das
mulheres e dos homossexuais, já que estes são simbolicamente semelhantes a
elas. A heterossexualidade é mantida através de uma dupla negação,
igualmente sexualizada: mulheres e homossexuais, sendo que ambos devem
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ser “dominados”.1 Essa argumentação é corroborada por Borrillo, uma vez que
esse autor reforça a questão da masculinidade pautada pelo sexismo e pela
homofobia.
Esses dois aspectos também são engendrados nas estruturas que
regulamentam a vida civil, uma vez que os plenos direitos são inacessíveis aos
homossexuais. Estes, relegados ao diferencialismo, acionam discursos de
atenção diferenciados, que os tiram do lugar de sujeito universal de direito e os
colocam no hall dos particulares, em regime de exceção. Isso reforça e inculca a
homofobia na raiz da esfera dos direitos, além de unir o “perigo da
desintegração psicossocial da raça humana”, fazendo a repressão da
homossexualidade aparecer como uma necessidade de manutenção do social,
em sua “legítima defesa”.
Relegada ao privado (pelo liberalismo), ao corpo e ao desejo (pela
medicina e psicanálise), às normas e formas de organização sociais (pela
antropologia), ao medo ou à inferiorização (pelos indivíduos homossexuais), a
homossexualidade se constitui como um regime que necessita ser expresso de
forma discreta para em nenhum momento balançar as estruturas públicas. A
garantia de direitos civis é levar a cabo o sexismo e a homofobia, colocando em
xeque as estruturas construídas para a legitimação da dominação. Para o autor,
a educação e o sistema jurídico possuem papel fundamental na mudança de
perspectiva. Este livro pode ser considerado uma tentativa para tal mudança.

1
Welzer-Lang (2001) apresenta as “casas dos homens” de nossa sociedade, espaços masculinos por excelência,
onde se aprende, de forma pedagógica, a ser homem e o que é necessário fazer para isso.
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A multidimensionalidade das ações coletivas contemporâneas e a
insuficiência das teorias sociológicas
Nota-se que o campo de estudos dos movimentos sociais
contemporâneos tem enfrentado diversas insuficiências teóricas, sendo que
grande parte dessas fragilidades encontra seu marco na dualidade estabelecida
entre as teorias de cunho mais econômico-estrutural e as teorias de análise do
universo simbólico envolvido na construção de atores políticos. Não raro,
encontramos teorias que reduzem a complexidade dos processos políticos
contemporâneos, ora enfatizando excessivamente as formações institucionais,
ora ignorando a importância de tais formações para a constituição de
identidades coletivas.
Assim, a busca pela determinação das estruturas políticas sobre a
ação ou da ação sobre as estruturas evidenciou limites de várias teorias de
análise dos movimentos sociais, deflagrando a emergência de teorias de cunho
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psicossocial como pontes necessárias entre as extremidades duais até então
utilizadas nesse campo de pesquisa.
O livro The unfinished revolution: social movement theory and gay and
lesbian movement, de autoria de Stephen M. Engel, publicado em 2001 nos
Estados Unidos pela Cambridge University Press, vem enriquecer o arcabouço
teórico de estudo sobre os movimentos sociais e trazer à tona os mecanismos
institucionais e simbólicos que sustentam a emergência e a manutenção dos
movimentos sociais de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros (LGBT) nos Estados Unidos da América e no Reino Unido.
A pesquisa gira em torno da influência das estruturas políticas sobre as
ações desenvolvidas pelos movimentos sociais e destas sobre as estruturas
políticas, acarretando na promoção de resultados que podem ser favoráveis ou
desfavoráveis aos movimentos sociais, levando assim ao planejamento das
táticas e da agenda de reivindicações desses grupos. O foco central de análise
está na comparação entre o sistema presidencialista dos Estados Unidos e o
movimento gay e lésbico norte-americano e a relação desenvolvida entre o
sistema parlamentarista do Reino Unido e o movimento gay e lésbico britânico.
O autor analisa então as possibilidades de entrada da agenda política desses
movimentos nos diferentes contextos políticos e a consecução dos interesses e
demandas de cada um deles.
Engel, em seu estudo, parte do pressuposto de que é impossível
construirmos uma teoria universal para a compreensão dos movimentos sociais
devido à complexidade e à multidimensionalidade deles. Dessa forma, aponta
para a importância de se considerar os diversos modelos teóricos existentes sobre
movimentos sociais quando se objetiva analisar tais formas de ação coletiva,
uma vez que cada modelo responde a diferentes questões colocadas dentro do
campo dos movimentos sociais, oferecendo-nos variadas ferramentas analíticas.
Diante desse pressuposto, Engel defende e contribui para a ampliação
do modelo conhecido como Processo Político, que se popularizou nos anos
1990 como uma alternativa possível à intransponível distância entre a
produção norte-americana e européia nos estudos sobre movimentos sociais.
Mesmo que tal posição se revele contraditória, já que, por um lado, não
pressupõe uma filiação teórica para análise de fenômenos políticos na
atualidade, e, por outro lado, defende um modelo específico de análise, sinaliza
para a primazia do objeto e do contexto em que foi feita a coleta de dados e a
análise, em detrimento de teorias específicas.
O Modelo do Processo Político (PPM) é organizado por Engels como
uma alternativa possível, no que tange à análise dos movimentos sociais, para
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criticarmos e superarmos em parte o reducionismo analítico dos outros
modelos teóricos existentes, a saber: o modelo Clássico, o modelo de Escolha
Racional, o modelo de Mobilização de Recursos e o dos Novos Movimentos
Sociais. Esse esforço reflete a busca pela superação da bipolaridade teórica
desses modelos, marcada, por um lado, pela perspectiva individualista norteamericana, a qual enfatiza o indivíduo e suas respostas a crises que
desequilibram o sistema político, negligenciando as noções marxistas de
solidariedade, identidade coletiva ou consciência de classe, e, por outro lado,
pela orientação estruturalista marxista, a qual se foca na percepção dos
movimentos sociais como “necessárias superações de sistemas econômicopolíticos caracterizados pela posse de sentidos de produção” (ENGEL, 2001, p.
179, tradução nossa), tendo a ação coletiva o objetivo de conquistar o Estado,
menosprezando análises, no âmbito individual, das motivações e do universo
de volição dos sujeitos.
Segundo o autor, enquanto o modelo clássico e o modelo de Escolha
Racional focam-se no nível micro de análise (relativa aos “porquês” de os
indivíduos participarem em um determinado movimento social), o modelo de
Mobilização de Recursos concentra-se no nível meso de análise (referente ao
“como” as pessoas participam nos movimentos sociais). A teoria dos Novos
Movimentos Sociais, por sua vez, ocupa o espaço de interseção entre as esferas
analíticas micro e macro, uma vez que busca entender, através de teorias
neomarxistas, o “porquê” da participação nesses movimentos a partir da
articulação entre queixas individuais e a visão estruturalista de que a
“identidade é modelada pelas circunstâncias e dinâmicas da sociedade
industrial avançada” (ENGEL, 2001, p. 13, tradução nossa). Já o modelo do
Processo Político, perspectiva advinda da sofisticação da teoria de Estrutura de
Oportunidade Política (POS), procura se manter entre as esferas micro, meso e
macro de análise, sem enfatizar um nível em detrimento dos outros dois,
fazendo uso de componentes essenciais introduzidos pelas teorias anteriores e
potencializando uma complementaridade entre as perspectivas norteamericanas e marxistas.
O PPM é constituído, segundo Engel, por duas dinâmicas que, apesar
de distintas, encontram-se inter-relacionadas, sendo a primeira relativa à
formação dos movimentos sociais, na qual ele enfatiza três fatores cruciais: 1) a
estrutura de oportunidade de mudança, a qual cria a possibilidade de
insurreição por um grupo excluído do acesso ao poder político; 2) as
organizações pré-existentes, as quais propiciam o recrutamento de membros, a
seleção de líderes, uma facilidade de comunicação, construindo um processo
sustentável e organizado; 3) a liberação cognitiva conjunta com a formação de
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uma identidade coletiva, promovendo uma alteração psicológica no grupo
minoritário, caracterizada pela substituição da perspectiva de vitimização para
a perspectiva de empoderamento coletivo.
A segunda dinâmica se refere à manutenção do movimento social,
momento no qual “a oportunidade de mudança inicial torna-se irrelevante, a
identidade coletiva deve ser sustentada, e as organizações pré-existentes
devem dar lugar para novas atividades que respondam ao controle social”
(ENGEL, 2000, p. 16, tradução nossa). O controle social deve ser identificado
tanto pela repressão governamental quanto pelo desenvolvimento de
contramovimentos.
Dessa maneira, de acordo com Engel, o PPM constitui-se como um
modelo mais apropriado para a compreensão da complexidade dos movimentos
sociais, apresentando cinco vantagens principais sobre as outras teorias de
movimentos sociais: 1) propicia uma flexibilidade teórica e uma compreensão
mais clara dos níveis de análise necessários para se entender um movimento
social; 2) combina as perspectivas americanas e marxistas dentro de uma teoria
coerente; 3) explica a participação nos movimentos sociais através da formação
de identidade coletiva; 4) ao focar a interação entre movimentos sociais e
Estado, rompe com a perspectiva psicológica do modelo clássico e enfatiza a
natureza política originária dos movimentos sociais; 5) propicia a comparação
entre movimentos sociais similares de diferentes nações, uma vez que, ao
incluir a compreensão da teoria da Estrutura de Oportunidade Política relativa
ao fato de que os indivíduos se envolvem em movimentos sociais em resposta a
oportunidades políticas e de que através de ações coletivas eles buscam criar
novas estruturas políticas, enfatiza o papel de instituições políticas na
construção de metodologias e metas dos movimentos sociais.
No entanto, em conformidade com a tese de que nenhuma teoria pode
elucidar e explicar todos os aspectos de um movimento social, Engel explicita
que o Modelo de Processo Político apresenta um viés analítico. Tal viés, ao
enfatizar o papel das instituições políticas como ambientes determinantes das
ações dos movimentos sociais, torna o PPM incompleto, assim como os outros
modelos teóricos, promovendo menor atenção a outros fatores e a outras formas
de ações políticas, quando, com a industrialização e a modernização da
sociedade, os lugares de poder proliferam-se e tornam-se descentralizados.
Nesse sentido, Engel enfatiza as instituições culturais, as quais, segundo ele,
por alimentarem e reproduzirem desigualdades sociais, através de
procedimentos como as classificações e rotulações sociais, auxiliam na
compreensão de oportunidades e obstáculos para os movimentos sociais,
devendo, portanto, serem consideradas pelas abordagens estruturalistas.
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Após traçar o modelo de análise segundo o qual movimentos sociais
GLBT são compreendidos e comparados nos diferentes contextos, Engel inicia
sua descrição expondo as condições históricas similares para o surgimento dos
movimentos sociais de gays e lésbicas e dos movimentos contra a AIDS nos
Estados Unidos e no Reino Unido:
1) As transformações sociais acarretadas pela Segunda Guerra
Mundial como o reconhecimento, pela primeira vez, de alguns homens como
homossexuais pelos militares no momento do recrutamento para a guerra,
rompendo o silêncio até então vigente; a segregação de homossexuais durante a
guerra; a promoção da prática de amizades íntimas entre pessoas do mesmo
sexo durante a guerra. Essas transformações promoveram uma maior
visibilidade da homossexualidade e criaram “uma situação sexual onde
indivíduos com sentimentos ou tendências homossexuais podiam mais
facilmente explorá-los sem o absoluto medo da exposição” (ENGEL, 2001, p.
23, tradução nossa);
2) O desenvolvimento de uma subcultura gay durante a década de
1960 – aspecto importante encontrado em maior grau nos EUA por continuar a
fazer o movimento prosperar quando o potencial político –, encontra-se inativo
através da facilitação de uma revitalização do ativismo dada a própria
oportunidade de mudança;
3) A epidemia de AIDS, a qual ao atingir, no início, principalmente
homossexuais, possibilitou, apesar de uma forte resistência antigay (marcada
pelo estabelecimento do Helms Amendment, em 1987 nos EUA, e da Cláusula
28, em 1988 no Reino Unido), uma variedade de externalidades positivas,
como uma maior visibilidade do movimento gay e lésbico, a introdução de
novas formas de ações coletivas e de aliados não gays na luta contra a AIDS;
4) O desinteresse do governo dos dois países em responder à epidemia
de AIDS, fato que propiciou uma mobilização da comunidade gay e o
surgimento de organizações de luta contra a AIDS pelos homossexuais.
Essas condições promotoras da estrutura política de mudança foram
acompanhadas por fatores que provocaram o desenvolvimento do movimento
gay e lésbico, além do movimento contra a AIDS, tanto nos EUA quanto no
Reino Unido:
1) A preexistência de organizações homossexuais, como a Mattachine
Society e a Daughters of Bilitis, originadas em 1951 e em 1955,
respectivamente, nos EUA, e as britânicas Homossexual Law Reform Society
(HLRS) e Committe for Homosexual Equality (CHE), a primeira originada na
década de 1950 e a segunda na década de 1960;
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2) A liberação cognitiva e a construção de uma identidade política,
marcada pela redefinição da noção do Coming Out e da condição do
homossexual da posição de vítima para a de agente de poder, sendo enfatizada
uma identidade gay.
No entanto, apesar das semelhanças encontradas no desenvolvimento
dos movimentos gay e lésbico dos EUA e do Reino Unido, Engel expõe a
ocorrência de peculiaridades entre esses dois movimentos, as quais ele busca
explicar, principalmente, a partir da consideração das diferenças entre os
sistemas políticos dos dois países, a saber: o sistema presidencialista norteamericano e o sistema parlamentarista britânico.
Uma primeira diferença entre o movimento gay e lésbico dos dois
países a se ressaltar diz respeito à tática de atuação do movimento. Enquanto
nos EUA ele apresenta uma proposta bottom-up de atuação e procura combater
a homofobia e o heterossexismo nos níveis locais e estaduais, o movimento
britânico atua, principalmente, através de uma proposta top-down, priorizando
a ação sobre o executivo e concentrando suas lutas na esfera nacional. Um
importante contraste observado entre o movimento dos dois países surgido em
decorrência dessas diferentes formas de ação remete-se ao fato de que os
primeiros sinais de reforma da legislação em prol dos homossexuais no Reino
Unido partiram de dentro do próprio governo, sendo fundado em 1954 o
Committee on Homosexual Offences and Prostitution, mais conhecido como
Wolfenden Committee. Após estudar as leis existentes que se referiam à
homossexualidade, esse comitê concluiu que atos homossexuais em ambientes
privados entre pessoas com vinte e um anos ou mais deveriam ser
descriminalizados. Dessa maneira, tais distinções, segundo Engel, indicam não
apenas uma diferença quanto ao acesso a distintos níveis institucionais ou a
histórias culturais e políticas diversas, mas também devem ser percebidas
como grandes influenciadoras da capacidade do movimento de mobilizar
participantes e conquistar reformas.
Engel afirma que essa diferença entre os movimentos norte-americano
e britânico relaciona-se a dois principais fatores: 1) independência entre o
legislativo e o executivo e a inexistência de uma disciplina partidária no sistema
presidencialista: enquanto no parlamentarismo o partido majoritário no
legislativo é o partido do primeiro-ministro, o executivo e o legislativo são
dominados pelo mesmo partido, havendo uma forte disciplina partidária.
Desse modo, o sistema político norte-americano seria mais aberto do que o
regime parlamentarista britânico no que diz respeito à entrada das agendas de
interesse dos movimentos sociais, no entanto, ao mesmo tempo, seria mais
fraco do que o britânico por propiciar uma maior possibilidade de vetos que
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podem barrar ou prevenir a implantação de reformas, tornando muito mais
difícil para os movimentos sociais implementarem suas demandas. Em
contrapartida, apesar de a coesão partidária e a dependência entre executivo e
legislativo no Reino Unido dificultar a representação das agendas políticas dos
movimentos sociais, o sistema britânico pode ser benéfico para os movimentos
se o partido dominante for favorável aos interesses destes. Como é a alternância
de partidos que garante a eficácia do processo democrático nos sistemas
representativos, o Partido Trabalhador Britânico, aliado do movimento gay e
lésbico do Reino Unido, beneficiou as demandas GLBT nas ocasiões em que
teve maior representatividade; 2) a política federalista norte-americana,
inexistente no sistema político britânico, faz com que o movimento GLBT dos
EUA tente aprovar as suas propostas nos âmbitos estadual e local, promovendo
uma grande diversidade de legislações dentro do país.
Outra diferença encontrada entre os movimentos gay e lésbico dos dois
países é a possibilidade de o movimento norte-americano recorrer ao sistema
judiciário em busca da promoção de reformas, uma vez que seu sistema
judiciário é independente, podendo interferir nas decisões do legislativo. Ao
contrário, no Reino Unido, tal sistema não possui o poder de contrariar as
decisões do Parlamento Britânico. No entanto, como no federalismo norteamericano as decisões tomadas no sistema judiciário dos estados aplicam-se
somente àquele estado específico, isso acarreta uma grande desigualdade no
âmbito nacional.
Engel ainda aponta que, frente à impossibilidade da conquista de
reformas a partir dos meios litigiosos britânicos, o movimento gay e lésbico do
Reino Unido, quando encontra obstáculos no Parlamento para a aprovação de
propostas de sua agenda política, tem a possibilidade de recorrer à Corte
Européia de Direitos Humanos. As decisões tomadas nessa Corte influenciam e,
consequentemente, transformam a política nacional dos países membros do
Conselho Europeu, dentre eles a Inglaterra. Um exemplo da interferência das
decisões da Corte Européia de Direitos Humanos na política britânica remete-se
à conquista do rompimento da proibição do alistamento de gays e lésbicas nas
forças armadas britânicas, em 2001.
Uma última diferença a se ressaltar relaciona-se à força do movimento
gay e lésbico. De acordo com Engel, apesar das oportunidades políticas
existentes no Reino Unido, observa-se a escassez de um movimento gay e
lésbico britânico forte, ao contrário do movimento gay e lésbico norte-americano,
considerado o líder internacional e mantenedor de uma grande quantidade de
membros. Engel explica a falta de um movimento britânico forte pela prevalência
do confinamento da sexualidade à esfera privada e pela escassez de outros
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movimentos de direitos civis no Reino Unido. Todavia, é importante ressaltarmos
que devido, principalmente, às peculiaridades entre os sistemas políticos norteamericanos e britânicos, “o menos poderoso movimento homossexual britânico
foi capaz de alcançar a legalização formal da homossexualidade – com algumas
restrições notáveis – nacionalmente” (ENGEL, 2001, p. 96, tradução nossa)
através da aprovação do Sexual Offence Act, em 1967, fato ainda não alcançado
pelo forte movimento gay e lésbico dos EUA.
Apesar das diferenças encontradas na relação entre as instituições
políticas norte-americanas e britânicas e os movimentos gay e lésbico dos EUA e
do Reino Unido, respectivamente, Engel ressalta que não se pode falar que um
sistema político é claramente superior ao outro, pois nenhum deles é
universalmente vantajoso para a promoção de reformas de interesse do
movimento gay e lésbico.
Cabem-nos algumas considerações sobre essa obra, que se apresentam
como críticas, mas que não devem de maneira alguma diminuir a sua
importância. O modelo apresentado pelo autor em muito contribui para os
esforços que diversos teóricos vêm empreendendo para inter-relacionarmos
cada vez mais as dimensões sociológicas e psicológicas dos fenômenos sociais.
Além disso, apresenta uma rica proposta de associar perspectivas teóricas
diversas em que conceitos anteriormente antagônicos podem se recolocar como
complementares na compreensão da participação política em contextos tão
complexos quanto as sociedades contemporâneas.
Todavia, apesar de considerarmos o PPM um avanço nas teorias sobre
movimentos sociais, por ampliar a possibilidade de compreensão das diferentes
faces dos movimentos sociais, ressaltamos duas observações, as quais acabam
por reafirmar o pressuposto de Engel sobre o equívoco em buscarmos um
modelo totalizante no campo dos movimentos sociais.
Em primeiro lugar, apesar de o autor afirmar que o modelo que ele
desenvolve se estrutura sobre os níveis micro, meso e macro de análise,
considerando-os igualmente importantes e determinantes, verifica-se na
discussão sobre os movimentos gay e lésbico norte-americano e britânico uma
ênfase sobre o “como” e o “quando” os indivíduos participam e se mobilizam
politicamente, em detrimento do “porquê” dessa participação. Assim, apesar de
Engel considerar a liberação cognitiva como um dos pilares do PPM, a
construção da identidade política nos movimentos GLBT não é um fator
explicitado durante a análise com a mesma ênfase dada às estruturas de
oportunidade de mudança e às organizações preexistentes.
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Em segundo lugar, apesar de ser útil para se compreender o surgimento
e os métodos utilizados pelos movimentos sociais para alcançar suas demandas,
ao realçar as interações com os sistemas políticos, esse modelo desconsidera
outras formas possíveis de ação política, correndo-se o risco de repetir a falha de
muitos outros modelos teóricos: invisibilizar ou deslegitimar experiências sociais
alternativas, considerando-as como pré-políticas ou como antipolíticas.
Esse ponto se torna ainda mais significativo quando tomamos
consciência de que um movimento social não se mobiliza e se mantém apenas e
simplesmente pela condição de exclusão dos indivíduos envolvidos, mas pela
intenção de criar uma nova realidade, constituída de novos elementos simbólicoculturais (PRADO, 2001). Em outras palavras, o modelo de Engel não é preciso
em identificar como os significados são construídos pelos sujeitos políticos na
formulação de uma ponte semântica que leve os indivíduos a se identificarem
coletivamente e a formarem uma identidade (HONNETH, 2003). A dimensão
cultural, bastante discutida por algumas abordagens, fica relegada a um
segundo plano na arena política, sempre em detrimento de âmbitos
institucionais de participação e deliberação, influenciando apenas
secundariamente a formação das identidades coletivas. Talvez nesse ponto
disciplinas como a Psicologia Social ou a Psicossociologia poderiam mais
fortemente contribuir para uma complexificação das chaves teóricas.
Por fim, com relação à comparação entre os movimentos gay e lésbico
norte-americano e britânico através do Modelo do Processo Político, é
importante ressaltar que, apesar de tal análise propiciar a percepção dos efeitos
do sistema político sobre os movimentos sociais, alterando metas e estratégias
dos movimentos e produzindo reações políticas diversas nos diferentes âmbitos
da sociedade, deve-se ter cuidado ao se considerar essa comparação, uma vez
que não parece prudente que as observações realizadas sejam explicadas
apenas ou predominantemente pelos diferentes sistemas políticos de cada um
dos países, como o PPM nos levaria a pensar, mas por uma confluência de
fatores (sistema político, cultura, religião etc.) que influenciam a construção
social das diferentes sociedades.
Uma vez que teorias sociais deveriam cada vez mais se aproximar do
contexto no qual foram produzidas, essa sobrevalorização das dimensões
institucionais fica mais clara quando lembramos que estamos discutindo um
trabalho produzido em um país onde os jogos políticos se posicionam fortemente
em relação ao estado e demais aparatos político-institucionais, e os movimentos
sociais obedecem a essa lógica, institucionalizando-se e assimilando esse
processo legalista como condição da participação.
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Este debate se faz mais urgente quando pensamos o contexto de
globalização como um ponto chave para compreendermos diversos movimentos
políticos atuais, sendo o movimento GLBT um dos mais emblemáticos. Quando
incluímos os fluxos mundializados de valores simbólicos e materiais, assim
como as novas relações internacionais, percebemos que o Estado se torna
grande demais para tratar de questões subjetivas e simbólicas e pequeno demais
para tratar de questões estruturais, tendo de considerar uma cartilha
transnacional de deliberações. Ironicamente, as identidades coletivas que têm
conseguido mais visibilidade em diversos países do mundo vêm sendo
organizadas em torno de privacidades compartilhadas (TEJERINA, 2005), o que
nos mostra a significativa relevância e complementaridade dos estudos culturais
e daqueles estudos que se debruçam sobre as dimensões simbólicas dos
fenômenos sociais. Sinalizamos, ainda, que estudar movimentos sociais nesse
contexto remete-nos a debates sobre neocolonialismo e a epistemologias que
consideram os desníveis que posicionam de forma desiguais países do norte e do
sul (SANTOS, 2006).
Apesar das críticas, esse trabalho de Engel constitui uma excelente
contribuição, principalmente para militantes e estudiosos dos movimentos
sociais, que muitas vezes cedem à tendência de ignorar que também é
determinante uma estrutura de oportunidades políticas na formação das
identidades coletivas. Nesse sentido, a proposta discutida pelo autor contribui
para escaparmos de perspectivas deterministas ou demasiadamente
microssociais.
Finalizamos ressaltando que tais apontamentos podem contribuir muito
para uma análise do movimento LGBT brasileiro, principalmente nas escolhas
estratégicas que têm sido tomadas local e nacionalmente, em um momento
histórico em que as oportunidades políticas oferecidas pelo Estado se abriram
substancialmente para o financiamento de projetos e parcialmente para a
discussão de suas demandas no âmbito legislativo e judiciário.1
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Algumas reflexões sobre tais escolhas podem ser encontradas em Fonseca; Nascimento; Machado (2007).
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