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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Gênero e imagens 
 

Ana Caroline de Bassi PADILHA (organizadora) 

 
Esta publicação tem como objetivo discutir o estudo da imagem e sua 

relação com as questões de gênero e suas subjetividades a partir de temas que 

envolvem a construção e a veiculação de representações de identidades de 

gênero não-normativas, o questionamento de códigos hegemônicos e de 

práticas consideradas transgressoras socialmente, os estereótipos culturais e 

suas representações, as materialidades e a construção de significados na 

constituição dos sujeitos. 

Nos textos que compõem este livro, é perceptível a influência de autoras e 

autores que procuram pensar as relações entre as imagens – sejam elas 

estáticas ou em movimento – e as questões de gênero considerando a agência 

dos indivíduos, as particularidades e trocas culturais, as relações de poder e 

disputa, bem como as resistências e negociações contra hegemônicas. Teóricas 

e teóricos como Ana Maria Mauad, Georges Didi-Huberman, Laurent Gervereau, 

Lisa Cartwright e Marita Sturken, fundamentam as pesquisas sobre o estudo, o 

uso e a apropriação de imagens. Já as questões de gênero são problematizadas 

a partir de autoras e autores que buscam dar visibilidade e abrir espaço para a 

discussão a partir de olhares não-normativos como Joan Scott, Judith Butler, 

Paul Preciaado, Richard Miskolci e Teresa de Lauretis.  

Wellington Oliveira, no texto “Transgressão e subjetividade nas fotografias 

de sujeitos “travestis” nas crônicas policiais do Rio de Janeiro (1913-1937)”, 

analisa as imagens fotográficas e as histórias de personagens que viviam na 

contramão dos valores morais vigentes entre os anos de 1913 e 1937 no Rio de 

Janeiro. O autor traz uma reflexão sobre o universo dos “travestis” e de como 

esses sujeitos eram vistos como criminosos e ladrões ao frequentarem lugares 

públicos, sendo marginalizados e excluídos socialmente. 

No artigo “Sexualidade e Homoerotismo no filme Calígula de Tinto Brass e 

Bob Guccione (1979)", Renata Cerqueira Barbosa discute as relações 

homoeróticas no contexto de sua recepção, trazendo uma reflexão sobre o 
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comportamento sexual na era romana, período retratado no filme, e que o 

classificou como símbolo da liberdade e criatividade artística dos anos 1970.  

No texto “Representações de feminilidades não normativas em mostras de 

design de interiores da CASACOR®”, Cláudia Regina Hasegawa Zacar analisa 

fotografias e textos de dois ambientes expostos em mostras da CASACOR® e 

direcionados a usuárias/os imaginadas/os com identidades de gênero e/ou 

sexualidades não normativas: um ambiente idealizado para uma mulher trans e 

outro inspirado em um casal de mulheres. A autora reflete sobre como as 

feminilidades são configurações de práticas que são realizadas na ação social, 

destacando também a importância do olhar para as tecnologias e seus efeitos 

prostéticos, constitutivos de corpos e posições de sujeitos inseridos em relações 

de poder. 

Luiz Alberto do Canto Piveta, no artigo "Quem tem medo da Vertigem? A 

Jornada du Drag", busca entender quais são as características gerais e 

específicas que tornam a subversão artística de gênero uma questão importante 

de ser analisada. Dessa forma, o autor reflete sobre o tema por meio de um 

site/zine e uma cyberformance, pontuando que toda hegemonia de normas se 

torna opressora para o indivíduo divergente da normatividade padrão. 

No artigo "Que roupa é essa, menino? Uma análise sobre a performance 

de gênero do personagem Lunga em Bacurau (2019)", Alequine Silva Sampaio 

e Lívia Dias de Azevedo analisam a caracterização e atuação do personagem 

Lunga, que combina elementos do universo feminino e masculino na forma como 

apresenta sua imagem. As autoras ressaltam que, embora Bacurau veicule 

estereótipos do homem nordestino, o filme traz também novas visualidades e 

subjetividades para se repensar a região Nordeste como sendo um espaço de 

diversidade social e modos de se viver. 

Bruno Ribeiro, no texto "Pós-pornografia na internet: a produção amadora 

e a ressignificação do desejo", propõe pensar a pós-pornografia a partir da 

problematização do pornô gay comercial. Dessa forma, o autor prioriza pensar a 

potencialidade da apropriação do texto pornográfico por parte dos sujeitos 

desviantes, ampliando a compreensão acerca das práticas sexuais para além 

dos códigos estabelecidos pela heteronormatividade. 

No artigo "Pelas lentes do cinema: os discursos de gênero no sertão 

contemporâneo de boi neon (2015)", Gleice Linhares de Azevedo discute os 
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gêneros na contemporaneidade a partir de uma cultura em trânsito no sertão. A 

autora reflete sobre o discurso da figura do vaqueiro a partir de um personagem 

que, no filme, transita entre a profissão de vaqueiro e de estilista de moda. Dessa 

forma, é possível perceber que o filme descontrói o estereótipo do vaqueiro 

tradicional do sertão, colocando em voga novas experiências masculinas e 

questionando modelos heteronormativos. 

Em "Olympia desnudada", Stela Maris da Silva analisa a obra do artista 

Manet considerando Olympia como um lugar de visibilidade e de uma nova 

realidade. Ao observar "Olympia desnudada", Silva discorre sobre a importância 

de se estabelecer a relação entre o artista Manet, a obra e o espectador no que 

se refere ao modo de relacionamento com a realidade, ao modo de pensar e 

sentir, bem como ao modo de agir e cuidado de si como bíos ético e estético. 

No texto "O Midiatravismo como disruptura discursiva de ressignificação 

radical do domínio simbólico das travestis e mulheres trans de Londrina", 

Reginaldo Moreira discorre sobre Midiatravismo como dispositivo de criação de 

outras discursividades disruptivas a partir de corpos considerados abjetos. Com 

foco na produção de documentários audiovisuais das mulheres transexuais e 

travestis da cidade de Londrina, Moreira aponta questões importantes sobre as 

realidades sociais plurais e de narrativas insurgentes de resistência. 

No artigo "O design gráfico como tecnologia de gênero nos anúncios do 

periódico O Babado (Campinas, 1996-1998)", Julio Teodoro da Costa e Marilda 

Lopes Pinheiro Queluz argumentam que as imagens apresentadas no periódico 

ora questionam posicionamentos normativos, ora reforçam outros, em 

movimentos complexos que envolvem tanto questões técnicas, 

representacionais, semióticas, identitárias, comunicacionais, bem como 

políticas.  

Neste livro, apesar dos variados recortes temporais e do foco em diferentes 

objetos de estudo, é possível perceber os fios condutores que ora tangenciam, 

ora dialogam, ora circundam os diversos textos: a importância dos estudos 

envolvendo as imagens e as construções/desconstruções de gênero. Discutir o 

uso e as significações das imagens atreladas às questões de gênero pode 

contribuir na ampliação das reflexões sobre a construção social e histórica dos 

sujeitos. Também pode auxiliar no questionamento e na problematização dos 

processos de exclusão, segregação, discriminação, opressão, disputas e 
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atualizações que permeiam práticas sociais e culturais e que privilegiam a 

constituição de corpos e posições de sujeitos inseridos em relações de poder. 
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Transgressão e subjetividade nas fotografias de sujeitos 
“travestis” nas crônicas policiais do Rio de Janeiro (1913-1937) 

 
Wellington do Rosário de OLIVEIRA 1 

 

Introdução 
 

Figura 1 – Representação de um homem em travesti na imprensa carioca. 
 

Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, 14/07/1925. 

 
Na história, toda fonte pode, por definição, oferecer pistas e abrir 

caminhos, não devendo, por isso, ser descartada. Com a pretensão de oferecer 

uma narrativa sobre o passado, o historiador contrapõe a uma tarefa, apenas 

realmente mais modesta, que é a de interpretar os sinais, conferir inteligibilidade 

e dar sentidos às tramas discursivas, presente nas fontes documentais. Com 

historiadores que propõe um olhar direcionado aos grupos excluídos 

socialmente, tem-se desenvolvido nas últimas décadas, diversos trabalhos que 

se baseiam na trajetória de uma parcela empobrecida e marginalizada da 

população em diversas regiões do mundo. Ainda assim, essas orientações 

teóricas costumam indicar os caminhos possíveis de se trabalhar em sentidos 

de história, mas, cabe ao historiador delimitar as suas fontes de pesquisa, e com 

isso, escolher quais agentes sociais ele pretende trabalhar. 

Daí o interesse em perceber como os padrões sociais são redefinidos, 

valores e normas de conduta implementados à medida que discursos 

hierárquicos buscam reforçar uma estrutura familiar espelhada na burguesia e 

                                                            
1 Mestre em História pela UFPR (Universidade Federal do Paraná). Desenvolve pesquisas nas 
áreas de história do crime, imprensa, violência e gênero. E-mail: hwellingtok@gmail.com. 
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na religiosidade. Nesse sentido, os procedimentos dos órgãos policiais e 

judiciários tornaram-se uma fonte preciosa de análise no que concerne aos que 

iam à contramão desses valores morais, como os delinquentes, prostitutas e até 

sujeitos homossexuais ao longo da história. Quase todos miseráveis ou muito 

pobres, debatendo-se por um lugar num sistema de valores que não poucas 

vezes evitava a sua capacidade de adequação na sociedade. Por vezes, a 

questão da criminalidade aparece pouco mais do que um mote para redefinir a 

imagem de uma sociedade desregrada e imoral no sentido de colocar esses 

sujeitos numa tipologia definida por “criminalidade ancilar”. 

Essa criminalidade ancilar era uma forma de submeter os corpos 

marginalizados a uma pré-condição de criminosos, pois, embora não 

praticassem crimes violentos, eles ameaçavam a ordem e os “bons costumes”. 

Assim, os temas que enfocam a construção do gênero como categoria de análise 

histórica, de acordo com Scott (1992), é uma conquista recente no campo da 

história, capaz de questionar categorias estáveis e discursos universalistas 

sobre a sociedade como um todo. Essa abordagem encontrou os seus 

fundamentos nas ideias do gênero como principal articulador para compreender 

as desigualdades sociais entre as pessoas. As relações entre os gêneros, 

matéria-prima desta pesquisa, possuem agora, um espaço definido no palco da 

História, onde os corpos aparecem em papel destacado, resgatando a 

eloquência e o silêncio de histórias relegadas ao esquecimento. 

É a partir dessas noções que a historiografia nos mostra que as origens 

aparentemente morais e religiosas desta repressão escondem questões de 

poder subjacentes às mais diversas expressões da vida humana. A modernidade 

e seus “milagres” do século XIX, reverteram este silêncio em formas de 

algaravias, de sentidos eróticos pecaminosos, graças a uma batalha que 

perdurou a ser totalmente vencida que foi a construção de discursos médicos, 

higienistas e psiquiatras sobre a homossexualidade como uma “doença”. Assim, 

a homossexualidade era um sexo que não podia revisitar, mas sobre o qual se 

opera uma construção sociocultural apropriadora de sua força. Sobre isso, 

raramente encontramos referências no âmbito jurídico, pois, conforme lembra 

Priore (2016) as pessoas que amavam os seus iguais normalmente eram mais 

modestas e preservadas, devido ao potencial de repressão moral e sexual da 

época. 
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A medida em que os sujeitos travestis deixavam os espaços de 

confinamento artístico, como teatros, salões e concertos para se tornarem 

públicos, foram classificados como indivíduos perigosos, uma explosão de 

vibrações profanas contra a ordem e a moralidade. A expressão “travesti” era 

sinônimo de vestimenta, mas, tampouco aparece nos dicionários da época 

designando alguma função linguística útil. Era um termo associado aos bailes 

carnavalescos e aos artistas de teatro que se vestiam do sexo oposto, mas que 

não representavam, necessariamente, uma inversão sexual. 

Sugiro aqui uma inversão no olhar para com as fontes. A partir da 

metáfora “uma arte do disfarce” dirigirei a reflexão de narrativas impressas por 

uma ótica interna. A singularidade da investigação a que me propus centra-se 

em compreender o universo destes indivíduos através de uma problemática 

subjetiva, uma percepção dos seus mundos particulares que o discurso não 

transmite nas entrelinhas. Por se tratar de documentos de caráter policial, 

certamente devemos considerar que se trata de um discurso formulado por um 

importante mecanismo de controle social em prol das classes dominantes. Algo 

que é pouquíssimas vezes mencionado nas narrativas é que esses sujeitos 

também lutavam por mecanismos de sociabilidade e solidariedade para se 

refugiarem da exclusão social e familiar a que foram submetidos. Assim, a 

intenção desse estudo foi a de identificar os aspectos subjetivos do mundo 

privado desses indivíduos a partir das fotografias publicadas na imprensa.  

Ao abordar um documento fotográfico, visando a sua interpretação, é 

preciso seguir uma metodologia no sentido de captar os sinais e representações 

contidas nos documentos. Para o historiador Boris Kossoy (2014), os 

historiadores não costumam dar muita atenção às imagens que, por vezes, são 

utilizadas sem que se considere o seu conteúdo ideológico. É preciso mergulhar 

no momento histórico, fragmentariamente congelado no conteúdo da imagem e 

globalmente circunscrito ao ato da tomada do registro. Dessa forma, o autor 

argumenta que a fotografia é uma manifestação cultural que permite ver, ler, 

criticar e participar, inclusive ideologicamente, de um confronto multidisciplinar. 

Mais do que informações, elas transmitem interpretações numa leitura muito 

plural e, mais que reproduzir, criam realidades. 
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O valor e alcance dos documentos, bem como sua viável interpretação, 
está na razão direta de quem consegue, em função de sua bagagem 
cultural, sensibilidade, experiencia e profissional, formular perguntas 
adequadas e inteligentes. (KOSSOY, 2014, P. 45. 

 
Nos documentos periódicos e revistas policiais do período abordado, os 

travestis aparecem, mas sempre como criminosos, invertidos ou como uma 

ameaça à sociedade e aos bons costumes. Em síntese apurada, analisaremos 

fotografias em dois contextos distintos: a primeira, trata-se de travestis que 

aparecem em crônicas jornalísticas e que se identificavam como mulher, seguido 

de uma discussão sobre sujeitos que usavam do travesti unicamente para 

alguma finalidade ocasional, como um disfarce. Todos os documentos, bem 

como fotografias, foram extraídos de revistas e jornais do Rio de Janeiro e 

podem ser inteiramente localizados via Hemeroteca Digital, no site da Biblioteca 

Nacional, a partir do mecanismo de busca e pesquisa. 

 

 

2. Um breve estudo sobre os homossexuais 
Magnus Hirschfeld, médico e sexólogo durante o período da Alemanha 

nazista, foi considerado o pioneiro na defesa dos direitos homossexuais. Entre 

1917 e 1920, Hirschfeld escreveu o que provavelmente é sua obra mais 

importante, uma patologia sexual em três volumes. Hirschfeld também fez 

história quando ele e o médico Ludwig Levy-Lenz realizaram a primeira operação 

de redesignação de sexo em 1930. Outra importante referência do estudioso foi 

o conceito de “transvestiten”, onde ele desenvolveu uma categoria totalmente 

nova de interpretação e compreensão da não conformidade de gênero "travesti". 

O médico, que era judeu, chegou a promover um Instituto de Sexologia 

na Alemanha, com o intuito de promover estudos sobre a sexualidade humana 

e abrigar sujeitos homossexuais. Contudo, em maio de 1933, devido à ascensão 

do regime Nazista, a polícia invadiu o seu instituto e queimou mais de 12 mil 

livros de sua biblioteca, além de demarcar uma série de perseguições contra 

sujeitos homossexuais naquele território. De acordo com a pesquisadora e 

historiadora alemã Schoppmann (1996), é difícil estipular o número de homens 

e mulheres que foram perseguidos no período. Muitas mulheres lésbicas eram 

poupadas de um destino nos campos de concentração se estivessem dispostas 

a agir de acordo com as leis, o que não aconteceu igualmente entre os homens. 
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O século XIX marcou um importante período nos estudos e ensaios sobre 

os homossexuais. Karl Heinrich Ulrichs (1870), por exemplo, era advogado e 

jornalista, ajudou a forjar o conceito de identidade sexual como uma 

característica humana inata em panfletos que escreveu de 1864 a 1879. Ulrichs 

se tornou o primeiro homossexual a falar publicamente em defesa da 

homossexualidade quando discursou no Congresso de Juristas Alemães em 

Munique. Ainda no século XIX, Karl Kertbeny (1869) cunhou os termos 

“homossexual”, “heterossexual e “monossexual”, enquanto Richard von Krafft-

Ebing usou o termo “bissexual” pela primeira vez para se referir à atração sexual 

por homens, tradução do livro Psychopathia Sexualis, de 1892. 

Esses e outros pesquisadores, médicos e psiquiatras do final do XIX e 

começo do XX buscavam desmistificar os estereótipos de um conjunto de 

normas e regras sobre a sexualidade como um todo. No Brasil, era comum 

encontrar na imprensa, propagandas de medicamentos e médicos especialistas 

contra o “homossexualismo”, considerado uma doença. Em alguns dicionários 

de língua portuguesa, como, por exemplo, o “etymologico, prosodico e 

orthographico da lingua portuguesa” de 1912, os homossexuais eram 

associados a verbetes como “sodomita”, “pederastia” e “invertido”, todos 

sinônimos de perversões sexuais. 

Sabemos que o final do século XIX e o começo do XX tenha-se tornado 

um importante marco para os estudos pioneiros em torno da condição de sujeitos 

homossexuais e para a formulação de conceitos que foram sofrendo diversas 

alterações. Além desses principais expoentes do ativismo homossexual do 

século XIX, apenas nas últimas décadas, historiadores como Philippe Ariès, 

Georges Duby, Paul Veyne, Jacques Le Gof e Alain Corbin, entre outros, 

abordam temas como a homossexualidade na Grécia antiga. Recentemente o 

historiador Dominique Kalifa (2017) na sua obra sobre a topografia dos bas-

fonds2 europeus contou que no século XIX era comum encontrar lugares em que 

se reuniam grupos de sujeitos homossexuais. A sociedade via esses sujeitos 

como uma “verdadeira parada monstruosa, composta de travestis, de lésbicas, 

de mendigos, crianças débeis e degeneradas” (KALIFA, 2017, p.47). 

 

                                                            
2 Termo em francês que significa lugares frequentados pelas classes populares.  
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Quanto à homossexualidade ela permanece pouco visível. Apenas os 
banhos, as prisões e mais tarde os reformatórios autorizam longos 
discursos sobre a corrupção que o ‘vicio vergonhoso’ suscita. Eis, a 
título de exemplo, o calabouço de Saint-Denis em 1834: ‘a hedionda 
mistura da infância, da decrepitude e da virilidade’. Existia, contudo, 
em Londres, como nas outras capitais da Europa, inúmeros bordeis 
homossexuais, como o White Swan de Oxford Street ou o Rose 
Tavern. Mas é preciso esperar o início do século XX para que a 
homossexualidade dos bas-fonds se exprima mais livremente. Um 
universo sujo, marginal, queer em todos os sentidos do termo (KALIFA, 
2017, p. 46-47). 

 
No Brasil a historiadora Priore (2011) explica que desde o período 

colonial, a medicina legal começava a desenhar o perfil do “antifísico”, 

relacionado a determinadas formas de animalidade, dentre as quais as relações 

homoeróticas”. A autora explica ainda que com o passar dos anos, o 

homossexual deixou de ser considerado um sujeito pecador para se tornar, no 

século XIX um “doente”. Além disso, começou assim a afinidade entre 

homossexualidade e a criminalidade no sentido de coibir paixões entre 

“invertidos”. Até o começo do século XX, é muito comum encontrar em periódicos 

do país todo, anúncios de remédios e especialistas para o tratamento do 

“homossexualismo”. Esse termo consiste numa inadequação linguística e 

preconceituosa, pois, o sufixo “ismo” poderia conotar doença psíquica, distúrbio 

ou anormalidade. 

Uma das principais referências para o estudo é Green (2019) sobre a 

homossexualidade masculina no Brasil do século XX, em que analisa as 

sociabilidades, resistências e opressões desde o final do século XIX até a 

década de 1980. Na sua obra o autor revê a história dos homossexuais no Rio 

de Janeiro e em São Paulo desde a virada do século até a eclosão do movimento 

homossexual das últimas décadas. Green defende que há uma parcela da 

população que sofre o preconceito, e conhecer a realidade das pessoas que 

vieram antes delas e tem uma história invisível, faz com que elas saiam do 

isolamento em que se sentem. Ainda nas premissas de Green, ele argumenta 

que a medida em que esses sujeitos saíam dos seus espaços de confinamento 

artístico, como os teatros e salões para conviver em sociedade, se tornaram 

alvos de discursos, preconceituoso por diferentes mecanismos de controle 

social. Dessa forma, um dos principais aspectos abordados pelo historiador é a 

questão dos homossexuais no carnaval, mas sugerindo, como o próprio título, 

um olhar para além do carnaval, das práticas cotidianas. 
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Os carnavais cariocas na passagem do XIX e XX sempre tiveram entre as 

suas características a crítica aos costumes, aos políticos e ao próprio modo de 

vida da sociedade, como lembra Soihet (1998). Segundo a autora, o carnaval 

carioca evoluiu, e apenas na década de 1930 com o governo de Getúlio Vargas 

o comportamento da imprensa em relação aos desfiles mudou drasticamente. O 

que interessa, é que a figura dos “travestis” era algo predominantemente 

associado ao carnaval, ou seja, nos períodos festivos era comum encontrar 

homens vestidos de mulher, vice e versa para irem às ruas comemorarem. 

Contudo, a sociedade não estava pronta para aceitá-los fora desses espaços de 

“libertinagem”, como é o caso das fontes examinadas. Enquanto a imprensa 

publicava fotografias de travestis performáticos, os condenava quando eram 

flagrados em períodos comuns, e para evitar isso era preciso que as autoridades 

policiais se mobilizassem contra possíveis crimes de ultraje ao pudor e 

vadiagem. 

Ainda de acordo com Green (2019), a sodomia3 deixou de ser crime no 

Brasil já em 1830, mas a partir daí, surgiram várias iniciativas policiais, locais de 

“limpeza da sociedade” que incluía, além dos homossexuais, os estrangeiros, 

prostitutas e ociosos, de modo geral. Uma das percepções interessantes desse 

período é pensar nas possibilidades com que esses sujeitos criaram diferentes 

espaços que lhes permitissem gozar a vida, já que eram recusados pelas 

próprias famílias e pela sociedade. 

Em um momento marcado por transformações bruscas, simultaneamente, 

espaço de conflitos e tensões, o começo do século XX no Rio de Janeiro ficou 

marcado por uma série de reformas no âmbito da polícia. Com isso, diferentes 

estudos foram sendo incorporados pelas autoridades no sentido de conter e 

diagnosticar a criminalidade, como processos de identificação baseados nas 

teorias de Lombroso (1876), onde eram avaliadas tendências criminosas com 

base nas medidas corporais. Dois importantes métodos foram incorporados 

através de teorias como a de Alphonse Bertillon, com os seus estudos sobre 

medições corporais e o de Juan Vucetich que reformulou um antigo método 

oriental capaz de identificar pessoas por meio das impressões digitais, a 

datiloscopia. Dessa maneira, como veremos, dificilmente algum criminoso 

                                                            
3 Relação sexual anal entre um homem e outro. 
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reincidente e adepto do disfarce, conseguia passar despercebido em casos 

envolvendo desordem ou crimes mais graves. Outrossim, muitos sujeitos 

travestis tinham as suas identidades reveladas pelos impressos porque já 

vinham de antecedentes criminais por vadiagem e outros tantos 

delitos/comportamentos que feriam diretamente a sociedade. 

Por vez, os documentos e fotografias analisadas fazem parte de 

narrativas sobre homens considerados “perigosos” à sociedade, por não 

seguirem determinados valores e padrões da época. O termo “travesti” no 

começo do século XX, não era sinônimo de sexualidade, tampouco a sociedade 

estava preparada para aceitá-los junto ao espaço urbano. Por isso eram 

considerados “estranhos”, “perigosos”, pois, num período onde não se discutia 

gênero, os homens “travestis” eram apenas uma das diversas figuras “insólitas” 

com a qual a imprensa fazia questão de divulgar no sentido de prevenir e 

remediar possíveis outras manifestações fora dos padrões no cotidiano. 

 

 

3. Entre o verso e o reverso 
O primeiro personagem que norteia essa pesquisa é José Keller. O que 

se sabe sobre ele com base em documentos da imprensa é que ele era de 

origem suíça, e que trabalhou por um período na Estrada de Ferro de 

Sorocabana. Durante a década de 1920 José se dedicou a uma série de crimes 

como furtos, se tornando uma figura muito popular no meio policial, pois, insistia 

em vestir-se de mulher para praticar os seus delitos. Em maio de 1925, a revista 

Vida Policial publicou 5 fotografias de José numa seção intitulada “elles”, que 

basicamente era uma coluna dedicada para divulgar fotografias de sujeitos 

delinquentes que passavam pelas delegacias da cidade. Segundo a revista, 

Keller era “perfeito no disfarce”, era ainda “sínico, deslavado e de uma formidável 

audácia”, e quando vestido de mulher, era capaz de conseguir vantajosas 

conquistas, tal a sua prática e treno de mudar a voz, e caminhar como se fosse 

uma elegante e “autentica” mulher4. 

 

 

                                                            
4 Vida Policial, Rio de Janeiro, 16/04/1925. 
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Figura 2 – Fotografia de José Keller na Delegacia após ter sido denunciado por 

uma modista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, 16/04/1925. 

O primeiro indício que o travesti de José fosse um estilo de vida se deu a 

partir da própria reportagem. O evento “curioso” teria acontecido quando o sujeito 

teria contratado uma modista à casa 55 da rua Ubaldino do Amaral para prestar 

serviços de costuras. Ao chegar no local a senhora se deparou com um “homem 

em trajes menores e roupas de senhora por todos os lados”. A modista retirou-

se apavorada da propriedade e denunciou o sujeito para a polícia, que 

rapidamente encontrou vários e ricos chapéus femininos, sapatos, cintas, calças, 

“corpinhos”, vestidos e outros adornos como brincos, pulseiras, bolsas e uma 

quantia em dinheiro. Ele precisou ser conduzido à Delegacia, onde fora 

constatado que o “homem-mulher” era um conhecido ladrão, autor de vários 

desfalques, inclusive um grande assalto numa propriedade na Avenida Rio 

Branco. 

Aparentemente, as autoridades teriam recolhido todos os seus pertences, 

principalmente os de valor, com a intenção de que o indivíduo não voltasse a se 

vestir como mulher, já que naquela ocasião em questão ele não havia cometido 

nenhum delito grave que justificasse a sua permanência na prisão. Entre os 

pertences recolhidos, parece que as autoridades se apropriaram de algumas 

fotografias pessoais de José, pois, não há explicações de como elas foram parar, 

sem motivo aparente, nas páginas de um dos mais importantes impressos 
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daquele período. A única mensagem em anexo com as suas fotografias eram o 

de; “cuidado com ele”. 

 

Figura 3 e 4 – Duas fotografias pessoais de José Keller em épocas diferentes. 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, 16/04/1925. 
 

Para a polícia, a única justificativa visível para justificar o travestismo de 

José era o disfarce. Contudo, se analisarmos o contexto da denúncia e as 

fotografias, podemos perceber algumas interrogações. Na figura 2, há duas 

fotografias, visivelmente fotografadas em épocas diferentes. A primeira, remete 

a José ainda mais novo, em trajes elegantes, tipicamente femininos, um pequeno 

leque e adornos pelo corpo. As suas roupas lembram o período da chamada 

“Belle Époque” parisiense, com peças de vestuário de alta-costura, lembrando 

ainda a figura de uma mulher tipicamente burguesa, tendo em vista que nem 

todas as mulheres em condição de pobreza gozavam de tais vestimentas. Não 

se sabe exatamente quando e por quem essas fotografias foram tiradas, já que 

o propósito da revista era o de unicamente divulgá-las como um aviso à 

sociedade sobre a figura perigosa e controversa de Keller, segundo Oliveira 

(2021). Outro elemento que indica um significativo intervalo entre essas e outras 

fotografias estão no seu rosto, através de uma pinta, abaixo do seu olho direito. 

É bem provável que ele usasse maquiagem com a tonalidade da sua pele para 

esconder o sinal de nascença. 
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Figuras 5 e 6 – Outras duas fotografias de José Keller, provavelmente na 

mesma época. 

 
Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, 16/04/1925. 

 
Dando continuidade às imagens, elas podem fornecer algumas 

informações importantes a respeito de um personagem que fora marginalizado 

e sem direito à fala: o que essas fotografias representavam, o lugar, o contexto, 

a situação e a periodização? As imagens 4 e 5, possivelmente foram tiradas no 

mesmo contexto, em lugares diferentes, com a mesma finalidade e periodização. 

As imagens são bem distintas uma da outra, enquanto a primeira remete a uma 

produção visual mais sofisticada, com brincos, colares, um chapéu e um guarda-

chuva, na segunda fotografia, José aparece numa situação mais despojada, 

como uma fotografia de colegial, sem muitos ornamentos, mas com o mesmo 

colar em comum. 

A partir das vestimentas, podemos perceber diversas narrativas que vão 

ganhando forma, sugerindo caminhos e problemáticas para potencializar uma 

análise fotográfica. A moda não é só vestimenta, ela deve ser pensada como um 

conjunto de sentidos como cabelos, maquiagens, acessórios, dentre outros, 

podendo servir tanto para marcar identidades étnicas e de gênero quanto para 

subvertê-las. Nesse sentido, discussões estéticas, como os comportamentos e 

percepções de determinada sociedade para com o fascínio dos novos efeitos da 

modernidade, pareciam se alterar significativamente à medida em que as 

fotografias se tornavam cada vez mais populares. A fotografia é uma maneira de 

contar a história, a permanência, a memória e a linguagem definitiva de um certo 
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imaginário social, outrossim, “toda a imagem fotográfica tem, atrás de si, oculta, 

uma história a ser desvendada" (KOSSOY, 2014), p. 45). 

Em síntese, José Keller, de fato, parecia se aventurar no mundo da 

criminalidade carioca como travesti, mas não como um disfarce, mas sim como 

um estilo de vida, algo subjetivo e que não era considerado, tampouco 

compreendido pela sociedade daquela época. Dois anos depois, em 1927, José 

Keller voltou a ser preso após ter sido identificado por dois guardas municipais 

que faziam uma ronda na madrugada do dia 13 de setembro de 1927, após 

suspeitarem de uma “mulher” muito bem arrumada, com vestido cor-de-rosa, 

chapéu de abas, maquiagem e um colar de pérolas. Os guardas suspeitaram de 

que se tratasse de uma prostituta, mas quando se aproximaram logo 

estranharam, constatando que “a dama era um homem”. Na Delegacia, José 

disse que trabalhava como guarda livro e que vivia de forma honesta. 

Curiosamente, nenhuma referência encontrada de José indica necessariamente 

que ele tivesse cometido algum crime, embora a imprensa o diagnosticasse 

como um “ladrão”, o que reforça que o seu crime, na verdade, era o de querer 

ser uma mulher, já que ele mesmo afirmou em depoimento, que desde menino 

estava habituado a andar vestido de mulher. 

Outro personagem com uma história parecida foi Armando Arriati. A sua 

trajetória pelo Rio de Janeiro começou em 1913, quando tentou desembarcar na 

cidade e fora identificado pela Polícia Marítima como sendo um “perigoso ladrão 

argentino”. Ele chegou a ser enviado de um lugar para o outro, pois, nem as 

autoridades sabiam como proceder com o indivíduo, que confessou na delegacia 

que já havia desembarcado no Rio de Janeiro outras vezes, ainda como travesti. 

Assim como todo estrangeiro “indesejável” que buscava circular na capital 

federal, as autoridades rapidamente se mobilizaram para “expurgar” o indivíduo 

novamente para a Argentina. Como no caso anterior, Armando foi acusado de 

ladrão, mas em nenhum momento foi possível localizar outras narrativas sobre 

o seu passado no mundo do crime, então, a sua prisão teria acontecido, 

provavelmente, por ser uma ameaça à moral. 

A título de curiosidade, em 1908 foi publicada na Argentina a obra “La 

mala Vida en Buenos Aires”, de Eusébio Gómez. O estudo reúne uma série de 

investigações a respeito de sujeitos que preenchiam as tipologias do crime e da 

vadiagem naquele contexto, como ladrões, assassinos, estupradores, viciados, 
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prostitutas, dentre outros, além da figura dos “invertidos sexuais”, desde os 

aristocratas até a plebe. A tese se refere à homossexualidade como uma 

“impugnante aberração”, defendendo, a partir da sodomia e da pederastia, a sua 

designação “anormal” em contraponto com a heteronormatividade. Outros 

pontos abordados estão a questão da “homossexualidade congênita”, o 

hermafroditismo e as anomalias típicas do sexo invertido. Em síntese, o número 

de homossexuais em Buenos Aires era numeroso, e boa parte deles dependia 

exclusivamente da prostituição, pois, conseguiam satisfazer os seus instintos em 

benefício de algo próprio, o dinheiro. 

Como podemos ver em anexo, a primeira imagem tem como legenda; “la 

bela Otero, pederasta passivo”, a segunda imagem segue a legenda: “invertido 

sexual” e a terceira imagem “Sarah, invertido sexual”. No documento os sujeitos 

em travesti são descritos como sujeitos sem “ocupación honesta”, ladrões do 

gênero punguista, que nada mais era do que o delinquente “batedor de 

carteiras”, larápio habituado aos grandes e pequenos furtos. 

 

Figuras 7, 8 e 9 – Os “invertidos sexuais” de Buenos Aires. 

 
Fonte: La mala Vida en Buenos Aires, Argentina, 1908. 

 
Armando Arriati parecia fazer parte desse universo preconceituoso e 

distópico descrito pelo cientista Eusébio Gómez, pois, além de travesti, era 

considerado também um sujeito perigoso, um ladrão. O historiador Diego 

Galeano (2012) explica que no começo do século XX, era comum a circulação 
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transnacional de criminosos e delinquentes entre Buenos Aires e o Rio de 

Janeiro, conhecidos como os “gatunos internacionais”, como a imprensa 

costumava denunciar. Na época em que fora identificado em 1913, diversos 

jornais repercutiram o caso. Num deles, o periódico afirmou que Armando teria 

enviado uma carta para o Delegado de Polícia do Rio avisando que voltaria em 

breve para dar-lhe um abraço. Dessa forma, a primeira fotografia identificada de 

Armando Arriati é datada de 1912, que segundo o Correio da Manhã fora feita 

entre fevereiro e março daquele ano, período carnavalesco. Arriati fora descrito 

como uma “elegante criatura, olhos grandes, muito pretos, seios admiráveis, que 

um decote longo deixava ver por completo, um chapéu que lhe dava 

extraordinária graça”, conforme a imagem em anexo. 

 

Figura 10 – Armando Arriati vestido de mulher em 1912, quando viajou para o 

Rio de Janeiro pela primeira vez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 28/04/1913. 
 
Anos depois, em 1925 a revista Vida Policial publicou 3 fotografias de 

Armando Arriati, que pertence à mesma matéria do caso de José Keller, sobre 

perigosos delinquentes em travesti. As fotografias, no entanto, não acompanham 

legendas, nem descrições ou autor. A única pessoa creditada é Barreto, que 

pertencia ao corpo editorial da revista, embora pareça que as imagens tenham 
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sido creditadas a favor dele. Em comparação com a figura 6, percebemos uma 

mudança estética significativa em Armando, mais magro, sendo bem diferente 

da descrição realizada pela imprensa em 1913. As figuras 10, 11 e 12, 

possivelmente também têm feito parte de um acervo pessoal, pois, as fotografias 

são diferentes, o que dá a entender que foram tiradas em contextos separados. 

Além da vestimenta, outra característica que chama a atenção são os sapatos 

utilizados por Armando, tipicamente masculinos. O que se sabe sobre esses 

documentos é que na época a polícia estava fazendo uma “perseguição 

sistemática” contra criminosos perigosos, que se disfarçavam de mulher. A 

preocupação era de que os meios de disfarce, muitas vezes, dificultavam o 

trabalho da polícia em identificar esses indivíduos espertos. Além disso, “não 

raro conseguiam receber dos mais papalvos, tontas e grosseiras declarações de 

amor”. 

 

Figuras 11, 12 e 13 – Três fotografias de Armando Arriati em lugares 
diferentes, e possivelmente em épocas diferentes, mas todas de sapatos  

masculinos. 

Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, 09/05/1925. 
 
Em ambos os casos, tanto José Keller quanto Armando Arriati não tiveram 

nomes femininos divulgados, então, não se sabe exatamente se eles se 

identificavam pelos seus nomes de batismo ou alternativos, mas no caso de 

Armando, a polícia em 1913 constatou que ele também se apresentava 

publicamente por “Pedro Peres”. Numa passagem do livro “Escritos Policiais” de 

Galeano e Oliveira (2017) sobre a figura de Elísio de Carvalho, um importante 
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nome da criminologia brasileira no começo do século XX, é possível encontrar a 

fotografia 8 em meio a uma discussão sobre os “eterômanos”. Na ocasião em 

questão, Armando é identificado apenas como “Princesa de Bourbon”, conhecido 

gatuno viciado em tóxicos que costumava apresentar-se vestido de mulher. 

Talvez isso explique a mudança na aparência durante o intervalo das 

publicações, 1913 – 1925, já que como menciona o próprio Elísio, “essas são 

histórias dolorosas e tristes” (GALEANO; OLIVEIRA, 2017, p. 105). 

A partir dessas narrativas, podemos concluir que se trata de subjetividade 

ou transgressão? Não cabe a nós, historiadores, afirmar ou reproduzir tal 

discurso, afinal, naquele período, a imprensa, conforme Chartier (1998), a 

imprensa sempre esteve acostumada a lidar com espaços de disputa, ditando, 

com isso, padrões sociais e comportamentais que resultassem em narrativas 

tradicionais. Michel Foucault (1975), importante referência para se pensar as 

relações de poder e os mecanismos de controle social argumenta que através 

da hipótese repressiva a sociedade ocidental se tornou cada vez mais aberta 

para os discursos sobre a sexualidade. Outrossim, fora a partir dessa 

proliferação nos estudos sobre a sexualidade que sugiram diferentes afirmativas 

para o controle social, não no sentido de silenciar o discurso ou as práticas, mas 

de distinguir a sexualidade sadia dos comportamentos considerados 

transgressivos. 

Essa ideia considera que a sociedade ocidental teria suprimido a 

sexualidade desde o século XVII até meados do século XX, colocando a 

sociedade a negar a sua própria subjetividade. Os estudos de Foucault 

contribuem diretamente no sentido de articular discurso, poder e subjetividade, 

quando problematizada a sociedade moderna. Em síntese apurada, o discurso 

sobre os travestis, esteve amarrado por uma linguagem tecnicista e dominante 

do século XIX que ditava comportamentos e classificava sujeitos alternativos a 

partir de tipologias como “invertidos”, “anormais”, “degenerados”, dentre outros 

discursos fundamentados por teorias degenerativas. Embora fossem taxados de 

“criminosos”, não há nenhuma narrativa sobre tais crimes, visto que em todos os 

casos esses sujeitos foram barrados justamente por não seguirem um padrão de 

comportamento imposto pela sociedade. Dessa forma, através dessas 

fotografias pessoais publicadas por diferentes impressos, concluímos, mais no 

sentido de contribuir para uma narrativa sobre esses sujeitos, que eles até 
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poderiam ser criminosos, mas que não usavam do travestismo como um 

disfarce, mas sim como um estilo de vida, pois, as fotografias, as datas, as 

experiências, todas as representações falam por si. 

 

 

4. Outras narrativas sobre travestismo no Rio de Janeiro 
Nas narrativas da imprensa do começo do século XX é comum encontrar 

todo o tipo de personagem, desde homens que se vestiam de mulheres ou vice 

e versa, até pessoas com anomalias físicas, considerados “anormais”. Quase 

sempre que esses sujeitos se tornavam alvos da polícia tinham as suas imagens 

divulgadas pela imprensa em tom sensacionalista e preconceituoso. Contudo, 

como já mencionamos, o tratamento para os artistas performáticos era 

diferenciado, até porque raras vezes eles apareciam nas páginas dos jornais. Foi 

possível encontrar, em meio a narrativas diversas, a figura de alguns artistas do 

período, como Edgard Costa, popular por liderar o “bloco das teteias”, em épocas 

carnavalescas, além de Lyziane de Monceau, um artista performático bastante 

conhecido nas salas de teatro carioca dos anos de 1920. 

 

Figura 14 – Um renomado artista de teatro que se apresentava em travesti na 
sociedade carioca. 

 
Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, 04/11/1926. 
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As crônicas jornalísticas denunciavam que bandos de homens se 

mobilizavam para praticar crimes, outros aproveitavam as épocas de carnaval 

para promoverem desordem e atentados violentos, algumas vezes, até mesmo 

jornalistas da imprensa se vestiam de mulher para penetrar nos submundos 

cariocas. Foi o que aconteceu com Paulo Cabrita, em maio de 1914, após se 

fingir de mulher para cobrir uma reportagem sobre a condição insalubre em que 

muitas mulheres prostitutas passavam em alguns bordéis do Rio de Janeiro. 

Contudo, o que ele não esperava é que no dia em questão as autoridades 

policiais fiscalizariam o local onde ele estava disfarçado, sendo recolhido para a 

delegacia na companhia de outras mulheres. O mesmo chegou a ser fotografado 

na Delegacia após explicar o ocorrido, sorridente, alegou que tudo não passava 

de um disfarce, e que ele costumava aderir disfarces para não ser identificado 

em meio aos grupos alternativos, já que o seu objetivo era um jornalismo 

investigativo, de campo. O título da matéria do jornal foi: “Correio da Noite, em 

travesti, visita os antros do Rio”. 

 

Figuras 15 e 16 – Duas imagens de Paulo Cabrita em trajes femininos após 
ser identificado na Delegacia de Costumes da cidade. 

 

 
Fonte: Correio da Noite, Rio de Janeiro, 29/04/1914. 

 
Homens que saíam em travesti, embriagados, relatos de prostituição, 

disfarces usados em roubo e até assassinato são algumas das narrativas 
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encontradas no período sobre homens em travesti. Em especial, gostaria de 

dedicar atenção a um caso específico, que foi o de Arminda Ferreira, uma jovem 

adolescente de 17 anos que decidiu fugir de casa em razão do seu irmão viciado 

em álcool e que a maltratava muito. A intenção de Arminda era fugir para São 

Paulo, mas por alguma razão ela acabou desmaiando num lugar não 

identificado, sendo levada posteriormente à Assistência, onde foi medicada e 

levada para a delegacia. Quando interrogada, explicou o motivo de tal plano, 

cansada de tanto sofrimento, invejando a sorte dos rapazes em gozar a vida 

“adoidado” e que andam livremente e vão a toda a parte sem a permissão da 

família, vestindo-se de homem para poder gozar de tal liberdade. As fotografias 

em anexo mostram Arminda ainda em trajes masculinos, provavelmente tiradas 

na Delegacia, vestindo um chapéu, usado para esconder os longos cabelos, um 

blazer, calças e um par de botas, visivelmente incompatíveis com o seu tamanho. 

 

Figuras 17 e 18 – Arminda Ferreira ao ser identificada na Delegacia com e 
sem o chapéu que escondia o seu cabelo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, 21/11/1925. 

 
Outras narrativas de mulheres que apareceram em público, vestidas de 

homem se tornaram notícias ao longo das décadas de 1910 – 1930. Ainda assim, 
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é possível diagnosticar um tratamento diferenciado para com as mulheres em 

comparação aos homens. Na maioria das vezes, as mulheres são colocadas 

como vítimas, da sociedade, dos homens, da família, de tudo. De modo geral, 

então, elas buscavam meios alternativos de sobreviver em meio a uma 

sociedade propriamente masculina. 

Por fim, gostaria de mencionar o caso de Euclydes da Silva, um garoto de 

apenas 13 anos que foi humilhado verbalmente após ter sido identificado por 

populares enquanto andava em via pública, vestido de mulher em 1920. O caso 

começou com um pequeno tumulto ocasionado por um grupo de homens que ao 

ver Euclydes vestido de mulher, logo começaram a chamar a mulher com piadas 

e cantadas com o objetivo de chamar a atenção da mulher que transitava pelo 

Largo do Rocio. Ao serem ignorados, foram até a mulher e embora ela 

aparentasse ser uma mulher muito elegante e feminina, conforme descreveu a 

imprensa, as atitudes de Euclydes para com o evento deixaram nítido que o seu 

comportamento não era “típico de uma donzela”. Como em todas as ocorrências 

semelhantes, o menino foi encaminhado para a Delegacia, onde teve a 

oportunidade de explicar o ocorrido para a polícia. Ele explicou que morava com 

a sua madrinha, que se vestia muito mal, então, decidiu ele mesmo sair para 

comprar roupas, voltando com um uniforme, sapatos, meias e um vestido xadrez, 

além de um relógio no pulso e uma carteira de prata. 

Cansado de dar tantos depoimentos para algo que, segundo ele não fazia 

sentido, tirou da cabeça um lindo gorro de seda que prendia as suas madeixas, 

afirmou que gostaria de ser chamado por “Mme. Odette”, o seu nome feminino. 

Antes de ser liberado, ele afirmou em firme e bom-tom que se vestia de mulher, 

pois, queria era ter nascido uma. Nas fotografias divulgadas pela imprensa é 

possível identificar todos os elementos descritos, desde o gorro, o vestido xadrez 

e os “sapatos de anjos” da dita “melindrosa”. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Figuras 19 e 20 – Duas fotografias de Mme. Odette, ou Euclydes ainda na 
Delegacia. É possível perceber na primeira imagem um olhar tímido, 

assustado, enquanto que na segunda mantem uma postura mais formal, um 
pouco confiante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Imparcial, Rio de Janeiro, 02/09/1920. 
 

5. Conclusão 

Percebemos, por meio dessas narrativas, que as relações entre discurso 

e poder apresentavam uma infinidade de situações que davam fluxo a uma 

parcela da população esquecida e excluída socialmente. À medida em que os 

sujeitos travestis tomam os lugares públicos, são tratados como criminosos, 

ladrões, gente perigosa. Certamente não havia espaço na sociedade para esses 

sujeitos além das salas de teatro e nos blocos de carnaval. É difícil e delicado ao 

mesmo tempo, trabalhar com narrativas que emanam de grupos dominantes, e 

nesse sentido, de documentos policiais. Isso porque pouquíssimas vezes esses 

sujeitos marginalizados, de modo geral, conseguiam exprimir as suas trajetórias 

de vidas numa perspectiva própria, mas sim narradas por outrem. Para a 

pesquisadora Mauad, “a fotografia deve ser concebida como forma de olhar o 

mundo pelos olhos da modernidade – um meio técnico de dar forma ao mundo 

por meio de imagens – é uma imagem ato – uma reserva de memória – o arquivo 

do mundo”. 
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Sexualidade e Homoerotismo no filme  
Calígula de Tinto Brass e Bob Guccione (1979) 

 
Renata Cerqueira BARBOSA1 

 
A História no Cinema 

Sabemos que a reutilização do passado no que se refere à Antiguidade 

Clássica em contextos posteriores, fato recorrente, tem por fim, sua utilização 

determinada pelas diferentes culturas em diversos momentos. Nesse sentido, 

entre cinema e história, as interferências são múltiplas. 

Como afirma Marc Ferro (1992, p. 13), desde que o cinema se tornou uma 

arte, seus pioneiros passaram a intervir na história com filmes, documentários 

ou filmes de ficção, que desde sua origem, sob a aparência de representação, 

doutrinam e glorificam. O autor ainda pondera que desde que os dirigentes 

perceberam o potencial do cinema, eles tentaram usá-lo a seu favor, de forma 

que o cinema passou a intervir na História, criando discursos e ideias 

hegemônicas que tem muito mais a ver com o contexto em que o filme se insere 

do que com o passado/tempo em que o filme se propõe a remontar. 

Outra questão colocada pelo autor, diz respeito à intervenção do cinema, 

que se exerce por meio de um certo número de modos de ação que o tornam 

eficaz e operatório. Essa capacidade está diretamente ligada à sociedade que a 

produz e a que a recebe. Ferro (1992) assevera que com o Cinema se 

estabelecem duas leituras quando o historiador se volta para o objeto: a leitura 

histórica do filme e a leitura cinematográfica da História. Esses dois olhares 

implicam diretamente no próprio tratamento que o historiador faz sobre o 

passado. Isso é, sendo o historiador um agente de seu tempo, é necessário que 

o trabalho de ler o passado seja feito por um determinado filtro de leitura.  

Ao pensar nesses filtros, retomamos Michel Foucault (1985), que nos traz 

o contexto do final do século XIX, em que a sexualidade passa a se mostrar cada 

vez mais central na constituição do sujeito moderno, num processo de 

valorização da intimidade que já vinha se desenvolvendo desde o romantismo. 

Essa centralidade da sexualidade na construção do sujeito moderno levou à 

proliferação de saberes que tratam dessa questão, como a psicologia, a 

                                                            
1 Professora Adjunta A-Doc-CRES - Universidade Estadual de Londrina – UEL, pós-doutoranda 
do Programa de Pós-graduação em História da UNESP/Assis.  
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psicanálise e a sexologia. Paralelamente à publicização do falar de si, que 

assumirá proporções nunca vistas na cultura de massa, a intimidade passa a ser 

politizada.  

De acordo com Denison Lopes (s/d, p. 551) é nesse sentido que devemos 

entender o surgimento dos movimentos feministas, gays, lésbicos e 

transgêneros politicamente organizados, com suas origens no Ocidente, no final 

do século XIX, e tendo seu momento de emergência, no Brasil, na segunda 

metade dos anos 1970, no contexto da abertura política pós-ditadura. A chave 

do surgimento desses grupos reside na visibilidade pública para combater 

preconceitos e formas de exclusão, muitas vezes associados aos discursos 

médico, legal e religioso, bem como na busca da igualdade de direitos em uma 

sociedade marcada pela universalização dos valores do homem euro-norte-

americano, adulto, heterossexual e branco. 

Partindo das considerações apresentadas, relacionamos a temática 

tratada aos estudos clássicos, ao ressaltar que os antigos gregos e romanos têm 

sido relembrados por meio das lentes da sétima arte, sendo retratados como 

heróis, vilões ou mesmo para trazer à tona discussões que estão em voga, que 

incomodam e levantam tabus. Neste sentido, a recepção da antiguidade por 

meio do cinema, também têm sido tema de muitos debates. É o caso do filme 

Calígula produzido em 1979, pela Penthouse Films International (EUA) e pela 

Felix Cinematográfica (Itália). Dirigido pelo italiano Tinto Brass, famoso por dirigir 

filmes eróticos, teve os créditos omitidos por discordar da montagem final. O 

produtor foi Bob Guccione2, um conhecido publicitário dos anos 70. Foi escrito 

por Gore Vidal, autor, dramaturgo, ensaísta e ativista político norte‑americano de 

origem judaica, também um dos roteiristas do filme Ben‑Hur de William Wyler 

(1959). A música é de Paul Clemente e a direção artística, assim como o figurino 

de Calígula estiveram a cargo de Danilo Donati, criador premiado duas vezes 

com o Óscar da Academia, pelos figurinos desenhados para Romeu e Julieta de 

Zeffirelli (1968) e para Il Casanova de Fellini (1976).  

                                                            
2 Penthouse, uma revista pornográfica direcionada ao público masculino fundada por Bob 
Guccione, combina artigos sobre o estilo de vida urbano e ensaios fotográficos 
eróticos softcore que, nos anos 1990, evoluiu para o hardcore. Penthouse é propriedade de 
Friend Finder Network. Embora Guccione seja norte-americano, a revista foi fundada no Reino 
Unido em 1965, mas começou a ser vendida nos Estados Unidos em setembro de 1969. No auge 
do seu sucesso, Guccione foi considerado um dos homens mais ricos dos Estados Unidos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_pornogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bob_Guccione
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bob_Guccione
https://pt.wikipedia.org/wiki/Softcore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pornografia_hardcore
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Orçado em 17,5 milhões de dólares, Calígula foi filmado na Itália e no 

Reino Unido, onde foram construídos 64 cenários e confeccionados 3.592 

vestidos, dos quais, 26 foram exclusivamente feitos para a personagem de Gaio 

Calígula. Malcolm McDowell, ator britânico de formação clássica, muito 

conhecido pela sua interpretação em A Clockwork Orange (Laranja Mecânica) 

de Stanley Kubrick (1971), pela qual foi indicado para um Globo de Ouro, foi o 

ator escolhido para encenar Gaio Calígula (12 – 41 E.C.), o segundo imperador 

da dinastia júlio‑cláudia, filho de Germânico e de Agripina Maior e neto de 

Augusto. 

Na opinião de alguns críticos e estudiosos do tema, citando Nuno Simões 

Rodrigues (2014), o interesse pela figura de Gaio Calígula foi relevante durante 

o século XX. Em termos históricos, trata‑se de uma figura pouco significativa no 

sentido político, com um governo de curto período na História de Roma 

(37‑41E.C.). Nascido em 12 E.C., Gaio Júlio César Germânico, conhecido pela 

alcunha de Calígula a qual significa "botinhas" em português, foi posta pelos 

soldados das legiões comandadas pelo pai, que achavam graça em vê-lo 

mascarado de legionário, com pequenas cáligas (sandálias militares) nos pés. 

Era um dos nove filhos de Germânico (filho de Druso e Antónia) e de Agripina 

Maior (filha de Agripa e de Júlia, neta de Augusto). Calígula fazia parte de uma 

genealogia romana de primeira linha e chegou a príncipe pelas circunstâncias 

conhecidas no seio da família júlio‑cláudia (RODRIGUES, 2014).  

Nas fontes antigas, a memória de Calígula provém de Tácito (56 – 117 

E.C.) Annales, de Díon Cássio (155 – 229 E.C) História Romana, mas sobretudo 

de Suetônio (69 – 141E.C.) A vida dos Doze Césares, obra escrita sobre o 

príncipe cerca de sete décadas depois da morte de Gaio. O Calígula de Tácito 

praticamente desapareceu, com a lacuna dos livros VII a X, que se verifica no 

que nos chegou dos Annales. 

A experiência cinematográfica dos anos de 1970, não só acumulava 

casos como os de Derek Jarman, Nagisa Oshima, Pier Paolo Pasolini e Federico 

Fellini, mas também assistia à emergência do que alguns autores chamaram o 

pornô chique, em que o filme Deep Throat (1972) foi um dos exemplos mais 

paradigmáticos. O fator econômico explica o fenômeno, tendo em vista, que na 

época havia um interesse em levar o público ao cinema, em particular aos 

espetáculos mais alternativos que estavam transferindo-se para a cumplicidade 
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do lar do espectador, protegido pelos “modernos” sistemas de vídeo, o que 

trouxe problemas à indústria da pornografia e até do cinema como espetáculo 

de sala pública. Segundo Nunes Rodrigues, foi por esse motivo que o produtor 

Bob Guccione (associado à célebre revista Penthouse) decidiu intervir no filme 

e fazer a sua própria montagem, introduzindo assim as sequências 

pornográficas, rodadas sem a concordância de Tinto Brass, o que resultou na 

recusa deste em assinar o filme enquanto realizador. Desta forma explica-se o 

“mistério” da autoria do filme.  

Esse período também coincidiu com um aceso debate nos EUA sobre o 

que era “pornografia” e “obscenidade”. Além disso, aquela era a década 

pós-Vietnam e pós Maio de 1968 e, mais importante ainda, pré SIDA3, em que, 

ao nível da “moral e dos costumes” tudo parecia possível (RODRIGUES, 2014, 

p. 149). 

Na análise de Carlos Carballo (2019, p. 301):  
 

Tinto Brass hace un uso exquisito del voyerismo en el espectador 
mostrando el sexo como una forma artística para mostrar la realidad 
en la gran pantalla su obra Calígula. Por consiguiente, en el espectador 
consigue reflexionar y meditar sobre la gran diferencia entre el disfrute 
contemplativo de un desnudo o de una relación sexual con amplios 
significados dramáticos, estéticos y humanos. Con todo esto, 
finalmente Calígula se puede catalogar dentro del cine softcore. 

 

A polêmica entre o cinema erótico e o pornográfico está presente ao longo 

da história do cinema. Ambos os gêneros são mal vistos. No que se refere ao 

conceito de erótico e erotismo, é importante ter em mente que tanto sua 

descrição literária quanto artística mudaram ao longo das diferentes etapas 

históricas e sociais - não apenas em seu grau de explicitação, mas também em 

sua adaptação aos códigos morais, político ou social - prevalecente em cada 

período (MARTÍNES, 2010, p. 143). 

Ao longo da história, o cinema erótico sofreu o estigma de pornográfico, 

visto que a sociedade quase sempre rotulou o cinema erótico de pornográfico, o 

que tem sido uma marca negativa ou uma mancha que motivou a rejeição social 

                                                            
3 Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida. É um conjunto de sinais e sintomas bem 
definidos que podem surgir em indivíduos com a infecção pelo VIH. 
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do gênero em questão. Como aponta Malpartida Tirado (2012, p. 176, apud 

CARBALLO, 2019): 

 
A forma de determinar a fronteira entre o erótico e o pornográfico é 
muito diferente na literatura e no cinema. [...] Se o seu conteúdo é 
explicitamente mostrado em um filme, ele quase sempre deveria se 
tornar um cinema pornô, de forma que ou a autocensura contínua 
funcionasse, ou o filme não seria autorizado a entrar no circuito de 
exibição padrão. 
 

Rodríguez Centeno e Corredor (1997, p. 40) definem o cinema erótico 

como um fenômeno sociológico e, portanto, a publicidade desse tipo de cinema, 

oferece ao espectador um mundo de sensações ocultas há algumas décadas. 

Tudo isso nos faz ver este gênero como uma oferta de sensualidade que cativa 

a atenção do espectador em busca de sensações que até então estavam 

escondidas (CARBALLO, 2019, p. 207). 

Calígula seria um filme que enfrentaria o desafio contra a censura ainda 

existente naquela época, apresentando cenas de sexo violento e violência 

mostradas em um contexto cinematográfico tradicional que para muitos seria 

chocante quando visto. Carballo nos informa que raramente há três edições 

diferentes do mesmo filme, cada uma projetada para públicos diferentes e 

disponível para comparação entre eles. Um exemplo disso é o filme que nos traz 

a esta investigação: 

 
Calígula (Caligula – Tinto Brass, 1979). De las tres versiones existentes 
nos encontramos una con 45 escenas y de 124 minutos de duración, 
otra de 39 escenas y 102 minutos de duración, y por último tenemos la 
versión de Bob Guccione con un total de 51 escenas y 156 minutos de 
duración (CARBALLO, 2019, p. 312). 
 

Assim como Carballo, concordamos que muitas vezes a nudez em 

Calígula é avassaladora e gratuita com aqueles figurantes masculinos que atuam 

como operários ou soldados em cenas que não precisam se mostrar nus. O que 

nos faz pensar se Calígula pretendia ser realista ou, pelo contrário, fantasioso. 

É importante destacar que a nudez, não significa necessariamente sexo, o que 

podemos apreciar em diferentes cenas. 

No cálculo das cenas, Tinto Brass faz excelente uso dos diferentes tipos 

de planos para ajudar o espectador a entrar na história e vivê-la, curtindo aquelas 

cenas de corpos nus de belas mulheres que tanto gostava de mostrar em todos 
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os seus filmes. Muitas dessas tomadas convidam o espectador a percorrer a 

cena e, mesmo com a ajuda do zoom, guiam-no até o elemento que o diretor 

deseja que o espectador perceba devido à sua relevância (CARBALLO, 2019, p. 

321). 

Figura 1 – Ce nário Teatral 

 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view  

Acesso em: Julho de 2021. 
 

Para além do erótico, o filme apresenta-se de forma bem teatral, conforme 

a figura 14. Com ausência quase total de exteriores, cria‑se uma Roma 

fantasiosa e com encenações próprias do teatro. Na cena podemos observar a 

presença de artistas e cenário, como se fosse um grande espetáculo. 

Por outro lado, o tema da loucura de Gaio Calígula tem como base a 

informação histórica da doença que teria atingido o jovem príncipe (que subiu ao 

trono com 25 anos) no ano 37, e que hoje é debatida entre os historiadores. Seja 

qual for a posição que assumamos em relação a esse assunto, o fato é que os 

sintomas de megalomania, esquizofrenia e outros, que andam associados aos 

alegados comportamentos de Gaio, facilmente serão compreendidos se tivermos 

em conta que Calígula assistiu desde cedo às mortes violentas de praticamente 

toda a sua família, tendo inclusive sido implicado em algumas delas. Além do 

                                                            
4 Não se pretende fazer uma análise semiótica do filme, e sim conceitual. Todas as imagens 
foram tiradas diretamente do filme. 
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-
CwT90Qr1L/view  Acesso em: Julho de 2021. 

https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
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mais, não se deve desprezar as hipóteses relacionadas com problemas 

genéticos derivados da excessiva consanguinidade na família imperial 

(RODRIGUES, 2014, p. 145).  

A tirania de Calígula manifesta‑se na banalização do poder, quando 

associado à crueldade: o príncipe assina documentos como quem brinca até se 

fadigar, zombando do que o seu antecessor fizera, ao mesmo tempo que se 

deleita com a própria imagem no espelho, tal qual Narciso. No argumento de 

Nuno Simões Rodrigues (2014), há claros traços do que lemos, no retrato 

suetoniano de Calígula, como a adoração pela irmã Drusila e as várias 

acusações de incesto ou a promoção do seu cavalo Incitatus a cônsul. O autor 

ressalta a necessidade de levar em conta, que estes atos encontram facilmente 

explicações que podem não ficar exclusivamente dependentes do diagnóstico 

de demência, mas sim como uma forte atração pelos modelos culturais, 

religiosos e políticos do Egito (no primeiro caso) ou a rejeição dos magistrados 

e senadores que o rodeavam (no segundo). 

No que diz respeito ao rigor histórico, o filme de Tinto Brass, apresenta 

várias sequências que também podem ser apontadas como exemplo, desde a 

galeria de personagens até a pormenores visíveis no guarda‑roupa e na 

cenografia, tendo como modelo os cenários de evocação pompeiana; ou a 

questões maiores, como destaca Nuno Rodrigues (2014): a representação dos 

escravos, os rituais sociais e religiosos, tendo em vista a reação dos soldados 

apenas ao seu comandante, o corte da primeira barba, o augúrio do pássaro 

negro, a nomeação do segundo cônsul e a adoção de Gemelo, ou ainda a 

cerimónia do casamento romano protagonizado por uma noiva velada por um 

véu de cor de açafrão.  

Nesse sentido, são apresentados episódios tidos como históricos ou pelo 

menos baseados nos autores antigos, principalmente Suetônio, onde destacam-

se: a morte de Drusila, o casamento com Cesônia, a invasão da Britânia, os 

passeios de Calígula disfarçado pela urbe, a doença de Gaio, o homem que 

proclama morrer por Calígula e a morte do príncipe, da mulher e da filha5, além 

da evocação de episódios lendários de Roma, como o momento em que Macro 

                                                            
5 Suet. Cal. 24.1‑2; Suet. Cal. 25.3.; Suet. Cal. 44‑46.; Suet. Cal. 11.1.; Suet. Cal. 14.2.; Suet. 
Cal. 14.2.; Suet. Cal. 59, respectivamente. 
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coloca a mão no fogo por Calígula e em que se evoca a figura lendária de Múcio 

Cévola (figura 2) (RODRIGUES, 2014, p. 60). 

Figura 2 – O juramento 

 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view  

Acesso em: Julho de 2021 
 

No que diz respeito às cenas de nudez, algumas são de inegável beleza 

“em que o nu está particularmente presente, como aquela, além da sequência 

de abertura, em que Calígula pega no corpo morto e desnudo da irmã, evocando 

uma pietà” nas palavras de Rodrigues (figura 3). 

 
Figura 3 – Pietà 

 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view  

Acesso em: Julho de 2021 

https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
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Entretanto, o filme não poderia deixar de respeitar alguns 

lugares‑comuns, no que diz respeito às representações da Roma Antiga no 

Cinema.  

O aspecto mais evidenciado no filme é a sexualidade na antiguidade, vista 

pelo olhar contemporâneo. Desta forma, na sequência do casamento de Próculo 

e Lívia, o filme recorre ao tópico da violação hétero e homossexual, 

acompanhados pelo excesso do sadismo, cujo objetivo é mostrar como o poder 

corrompe (figura 4).  

 

Figura 4 – Casamento de Próculo e Lívia 

 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view  

Acesso em: Julho de 2021 
 

Calígula manifesta‑se como entidade divina superior aos outros, jogando 

com a vida de todos. Partindo dessas cenas, torna-se imprescindível recorrer a 

ideia que se firmou no campo historiográfico no que diz respeito ao 

comportamento sexual no mundo greco-romano. Nesse sentido, os conceitos de 

“homossexual” e “heterossexual” são categorias analíticas inapropriadas para 

compreender a experiência sexual no mundo antigo.  

No universo greco-romano, o fato de um homem fazer sexo com outro 

homem ou mulher não era suficiente para identificar a sua categoria sexual, 

como ainda é pressuposto pelo senso comum em dias atuais. Longe de fundar 

uma espécie, “o homossexual”, a relação sexual entre dois homens era 

https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
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considerada uma prática erótica, compatível com o casamento com o sexo 

oposto. Embora a ética sexual fosse exigente, complexa e múltipla, não havia 

um único código regendo o comportamento sexual (FEITOSA, 2014; 

CANTARELLA, 1999). Parte dos historiadores defendem que a posição do 

sujeito como ativo ou passivo é a grande fronteira moral que demarcava os 

indivíduos e não a preferência hétero ou homossexual, até mesmo porque o 

conceito de homossexual é próprio do século XIX e não da antiguidade clássica. 

   
Se a prática sexual ativa tanto com homens quanto com mulheres era 
aceita, a justa medida seria respeitar a norma social estabelecida para 
os aristocráticos, que indicava a não penetração de outro cidadão, 
jovem ou adulto, e de mulheres aristocráticas, casadas, solteiras ou 
viúvas. A violação a essa regra resultaria no stuprum, que não 
significava uma relação sexual forçada, imposta, como concebida em 
dias atuais, mas relações ilícitas que punham em perigo a pudicitia do 
sangue romano (FEITOSA, 2014, p. 139-140).  
 

Na análise de Rodrigues, Caligula também se explica assim: através da 

caracterização de um anti‑herói narcísico, rejeitado pelos deuses, que passa por 

ser um símbolo da liberdade e criatividade artística dos anos 70 do século XX. 

Por isso, lá encontramos o “eterno” equívoco da orgia romana, que dá motivo ao 

sexo para aparecer, sem que, ele necessite sempre de motivo para se 

manifestar. Aliás, a orgia romana em Caligula alimenta a ideia ou fantasia 

ocidental e contemporânea, errada, mas difundida, de que se tratava de homens 

e mulheres em práticas sexuais desenfreadas de todo o tipo e natureza: cópula 

hétero e homossexual, felação, parafilias6 dos mais variados tipos, sexo em 

grupo, etc (Figura 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 PSIQUIATRIA 
cada um dos distúrbios psíquicos que se caracteriza pela preferência ou obsessão por práticas 
sexuais socialmente não aceitas como a pedofilia, o sadomasoquismo, o exibicionismo etc. 
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Figura 5 – Orgia romana 

 
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view  

Acesso em: Julho de 2021. 
 

Neste sentido, a tradição transmitida por Suetônio, quiçá ainda mal 

interpretada, segundo a qual Calígula, teria transformado o Palatino num bordel 

em que as “funcionárias” eram as matronas de Roma, resulta no perfeito 

argumento que se pretende. De igual modo, e fazendo jus a uma determinada 

tradição que radica na própria Antiguidade, a da “depravação” das romanas e 

destas romanas em particular: Messalina e Agripina Menor, apenas aparecem 

no filme para dar corpo a personagens deste enquadramento, numa sequência 

de tribadismo7 e fantasia lesbiana hardcore. O mesmo é válido para o inusitado 

banho de sémen de Énia Trasila ou para os soldados que no filme combatem 

nus. “Poucas coisas seriam mais estranhas para um romano” (RODRIGUES, 

2014, p. 148-149). 

Na mesma linha interpretativa, Carballo assevera, que a versão de 

Guccione acaba com a indulgência através da excitação sexual que é claramente 

mais do que superestimada pelo produtor que deteriorou a qualidade da história 

e, portanto, do filme, com certas cenas que foram colocadas sem um sentido 

narratológico para excitar a audiência de forma gratuita e banal.  

                                                            
7 Tribadismo é uma forma de praticar o ato sexual lésbico. Termo de origem grega para designar 
frotação ou esfregação, do vocábulo tríbade. É o ato de roçar ou esfregar a genitália na genitália 
da parceira ou outra parte do corpo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribadismo 
Acesso em: Junho de 2021. 

https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ato_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Genit%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribadismo
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Os valores chocantes do caráter histórico que são preservados nesta 

versão de Calígula foram intensificados e resumidos em seu lançamento 

mundial, pelo produtor, onde, apesar da oposição de muitos críticos, 

distribuidores e censores do próprio governo que tentaram remodelar este filme, 

o futuro inevitável que o marcou é aquele que conhecemos. Em Calígula, a 

violência dominou o sexo a tal ponto que o sexo se tornou violência em si, 

portanto, eram inseparáveis dentro do filme (CARBALLO, 2019, 322). 

Podemos dizer que neste filme vemos uma tentativa de "filme histórico", 

no entanto, os detalhes cenográficos não foram trabalhados ao nível que a 

produção solicitou com o orçamento com que foi desenvolvido. Da mesma forma, 

deve-se notar que a estética prevaleceu sobre o rigor histórico, e a licença 

histórica é mais comum do que se espera de um filme desta categoria. É verdade 

que, por outro lado, o diretor de fotografia fez um ótimo trabalho com a 

iluminação artificial, com um tom algo fantástico, que em quase toda a peça 

brinca com as percepções do personagem de Calígula, suas emoções e até 

mesmo sua saúde mental lembrando-nos de Satíricon (CARBALLO, 2019, 323). 

De acordo com a análise de Carballo, podemos dizer que este filme pode 

ser classificado dentro do cinema softcore (filmes eróticos com um enredo mais 

consistente e que em muitos casos foram inspirados em originais literários de 

um certo prestígio, filmados sem atingir o sexo explícito mas com um estilo muito 

cuidado), embora neste caso o produtor tenha considerado insuficiente, e uma 

vez filmado, ele decidiu fazer algumas cenas mais explícitas e que podem ser 

consideradas como pornografia e que foram adicionadas à sua versão final. 

Porque, como dito anteriormente, o cinema pornográfico perde tudo 

(narratologicamente falando) se as cenas sexuais forem eliminadas, o que não 

acontece com o filme Calígula. 

Associado ao sexo está a violência. Esta manifesta‑se em episódios 

recuperados dos autores antigos, em particular de Suetônio, como referimos, 

mas é aqui também elevada a um grau de sofisticação, como é o caso da 

sequência em que vemos a “máquina da morte” em que todos os que não são 

condenados se divertem. Não é improvável que esta cena tenha a função de 

substituir a tradicional cena de jogos romanos, onipresente nos filmes sobre a 

Roma Antiga e que neste está de fato ausente. As coordenadas pelas quais a 

sequência se rege coincidem com as que conhecemos nas representações dos 
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ludi, (jogos romanos). A sequência final do filme (Figura 6) é, nesse sentido, 

paradigmática: vestida de branco, como se fosse totalmente inocente, a família 

imperial é massacrada nas escadarias alvas do palácio – um exercício de 

paradoxos que artisticamente resulta muito bem (RODRIGUES, 2014). 

 

Figura 5 – Massacre da família imperial 

 
 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view  
Acesso em: Julho de 2021. 

 

A evolução do cinema tem desencadeado diferentes tipos de gêneros 

cinematográficos, e entre todos os gêneros existentes, este gênero se afastou 

um pouco das principais linhas de investigação da cinematografia, e por isso não 

tem um grande volume de literatura que poderia fornecer uma base científica 

para continuar crescendo academicamente falando. A polêmica entre o cinema 

erótico e o pornográfico está presente ao longo da história do cinema, ambos os 

gêneros sendo malvistos. 

Guccione considerou o seu filme uma “paganografia”. No entanto, o filme 

é identificado pelo “senso comum” como um filme pornográfico. Esta 

classificação não é correspondente à produção, tendo em vista a falta de 

sequência e de contextualização apresentadas nos filmes pornôs. Porém, 

trata‑se, de uma representação moderna da Antiguidade que está longe do valor 

e função da sexualidade no Mundo Antigo. A cultura material, os objetos e 

artefatos próprios desse espaço mental (por exemplo, os falos) estão todos 

https://drive.google.com/file/d/1fya-Tq8LW-FFpaD8rOA3Si-CwT90Qr1L/view
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presentes. Mas no filme, apesar deste apresentar uma sequência, a sexualidade 

é dessacralizada e descontextualizada, e por isso inadequada como 

interpretação da Antiguidade. Nesse sentido, o Caligula de Tinto Brass e Bob 

Guccione não passa de uma experiência artística, mas sobretudo marcada como 

uma leitura e representação pertinentes da Antiguidade Clássica, feitas pelo e 

no século XX, dizendo mais sobre este do que sobre aquela.  

 

 

2. O cinema e os usos do passado 
Marcos Napolitano nos lembra que “o cinema descobriu a história antes 

de a História descobri-lo como fonte de pesquisa e veículo de aprendizagem 

escolar.” No início do século passado, os “filmes históricos” quase foram 

sinônimos de cinema, devido a quantidade de filmes que buscaram na história 

um argumento para seus enredos. Neste sentido, o autor enfatiza as três 

possibilidades básicas de relação entre história e cinema:  

 
O cinema na História, a História no cinema e a História do cinema. 
Cada uma das três abordagens implica uma delimitação específica: O 
cinema na História é o cinema visto como fonte primária para a 
investigação historiográfica; a história no cinema é o cinema abordado 
como produtor de “discurso histórico” e como “intérprete do passado”; 
e, finalmente, a História do cinema enfatiza o estudo dos “avanços 
técnicos”, da linguagem cinematográfica e condições sociais de 
produção e recepção de filmes (NAPOLITANO, 2005, p. 240).  

  

Partindo dessa definição, entendemos que o filme Calígula de Tinto Brass 

e Bob Guccione, se enquadra na perspectiva da história no cinema, tendo em 

vista que se produz um discurso histórico sobre o passado, representando o 

passado, sob o olhar dos anos de 1970.  

Nessa perspectiva, Eduardo Moretin (2003, p. 11-42) afirma que há quatro 

maneiras pelas quais a história se manifesta no cinema: 

• herança positivista: preocupação com a exatidão da 

reconstituição fílmica do passado ou com registro mais fiel 

possível de eventos ocorridos; 

• predomínio da ideologia dos realizadores sobre a 

historicidade, subvertendo o sentido dos personagens e 

dos fatos; 
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• apelo ao “discurso novelesco”, predominante ao discurso 

histórico, tornando mais sutil a “subversão” dos fatos e 

processos; 

• criação de uma narrativa histórica própria, que opera 

dentro do discurso histórico instituído, utilizando técnica 

de citação bibliográfica e documental, legitimada por 

pesquisadores (apud. NAPOLITANO, 2005, p. 241). 

 
Portanto, o que está em jogo são várias opções de representação 

cinematográfica da história que terão implicações não apenas estéticas, mas 

ideológicas totalmente diferentes. Muitas vezes, essas maneiras interpenetram-

se, exigindo do historiador um olhar atento que vá além da tradicional dicotomia 

entre “realismo” ou “ficção” (NAPOLITANO, 2005, p. 241). Sendo assim, dentre 

as possibilidades de análise do filme Calígula, podemos compreendê-lo como 

uma utilização do passado, o qual projeta um comportamento esperado no 

contexto histórico de sua produção. 

Para entender essas apropriações classicistas, dois termos têm sido 

usados, com frequência: recepção e usos do passado (HARDWICK; STRAY, 

2008). Recepção chama a atenção para a transmissão de algo dos produtores 

para os receptores, em uma metáfora da teoria da comunicação: recepção do 

som, de imagem, de informações. Há, portanto, uma ênfase na emissão, e isso 

explica toda a atenção com a recuperação ou reconstrução dos textos e 

monumentos originais. Recepção aponta para a verificação da distância entre a 

gênese e a recriação posterior; já os usos do passado enfatizam os contextos 

posteriores. Assim, cada momento usa o passado para sua própria época, seus 

interesses e circunstâncias (SILVA, et, al, 2020, p. 44). 

Entendemos os usos do passado como uma forma de recepção entre 

outras possíveis, na qual a mobilização/reutilização do passado assume um 

caráter pragmático e instrumental. Os usos do passado são entendidos em 

caráter científico-acadêmico, existencial, moral, ideológico e político pedagógico 

como um processo sempre mediado pela cultura. Nesse domínio, o foco reside 

no significado do uso do passado, naquilo que lhe é acrescido ou suprimido 

objetivando conferir sentido a uma finalidade (identitária, nacional, de classe, 

racial, de gênero etc.) no presente, entendida como uma “apropriação indevida”, 
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abuso. Com esse fim, os usos do passado atuam para criação e consumo de 

uma narrativa que, produzida no presente, não deixa de estabelecer 

expectativas para o futuro (SILVA, et al. 2020, p. 44). 

Partindo desses pressupostos, o filme Calígula, demonstra de forma 

perceptível, a necessidade de tratar da questão da sexualidade nos moldes 

entendidos no contexto da produção artística criativa e na busca de uma 

liberdade sexual pensada nos anos 70 do século XX e projetada na antiguidade 

clássica. No entanto, como dito anteriormente, a sexualidade é dessacralizada e 

descontextualizada no filme, o que o torna inadequado como uma interpretação 

da Antiguidade. Este fato pode estar diretamente relacionado à fonte consultada. 

Em A Vida dos Doze Césares, “A clara discrepância existente entre as três 

primeiras vidas e as restantes foi uma das razões que facilitaram o descrédito de 

Suetônio no tocante ao manejo de fontes” (PALERM, HORRILLO, 2017, p. 588).  

Na análise de Flach (1972, p. 275-279), são apontadas falhas 

cronológicas e toscas generalizações na obra de Suetônio. Os fatos tomam seu 

significado de maneira isolada, como ocorria de certo modo com os exempla na 

historiografia romana, quase convertidos em anedotas em Suetônio, 

praticamente abandonando o interesse por desenhar de maneira nítida a 

personalidade de diferentes personagens. 

 

 

3. Considerações Finais 
Considerando estas informações, infere-se que a forma de utilização da 

fonte escolhida, o contexto de produção da obra, bem como, os interesses de 

mercado influenciaram no resultado dessa produção cinematográfica 

classificada como softcore.  Retomando Marc Ferro (1992, p. 13), que confirmou 

a interferência do cinema na história, trata-se de uma grande produção, a qual, 

abordou um “silêncio” nos moldes de Michel De Certeau (2000), levando em 

conta que o gesto que liga as "ideias" aos lugares é, precisamente, um gesto de 

historiador e para este autor, compreender esse gesto é, analisar em termos de 

produções localizáveis o material que cada método instaurou inicialmente 

segundo seus métodos de pertinência. Portanto, tratar da questão sexual nos 

anos de 1970 diz respeito à necessidade do contexto abordado. O filme pode 
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ser entendido como o ponto de partida para tal discussão, entendendo o sexo 

como o lugar de silêncio existente no momento de produção da obra. 

Indicamos o filme àqueles que possuem uma “mente aberta” e que não 

se incomodam com as cenas de sexo. Estes, que assistam; assim como, 

indicamos também àqueles que possuem uma “mente fechada”, para que 

possam se chocar e trazer a curiosidade aos que não o assistiram ainda. 
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Representações de feminilidades não normativas em mostras 
de design de interiores da CASACOR® 

 
Cláudia Regina Hasegawa ZACAR1 

 
Introdução 

A CASACOR® surgiu em São Paulo, no ano de 1987, como uma 

exposição voltada a aproximar o público consumidor de ambientes projetados 

por profissionais especializados/as (CASA COR, 2006).  É apresentada como “A 

maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo 

das Américas” (GRUPO ABRIL, 2017), tendo atualmente se expandindo para 

mais de vinte cidades brasileiras, além de localidades em outros países do 

continente americano. Além das exposições anualmente organizadas nessas 

diferentes localidades a marca, hoje pertencente ao grupo Abril, tem presença 

em diversas mídias, tais como website2, publicações impressas e redes sociais 

como facebook e instagram.  

As exposições da CASACOR® abarcam propostas de design de interiores 

para ambientes comerciais e domésticos, sendo o último tipo seu principal foco. 

A partir de um estudo mais aprofundado sobre a edição paranaense da 

CASACOR® (ZACAR, 2018), argumento que nas mostras têm sido construídos 

e divulgados padrões de configuração doméstica e de relações de gênero. 

Historicamente e de forma geral, nota-se que a CASACOR® tem privilegiado um 

modelo de família nuclear heterossexual, apresentado ambientes direcionados 

a um casal com filhos/as. Isso fica explícito na designação dada a cômodos como 

"Suíte do casal" e "Quarto da menina", por exemplo (ZACAR, 2018)3. As mostras 

do grupo aderem, assim, ao padrão que permanece no imaginário de muitos 

setores da sociedade brasileira como sendo o ideal, o desejável, ou mesmo o 

“natural” (MANDELBAUM, 2009).  

                                                            
1 Docente do Departamento de Design.  
2 https://casacor.abril.com.br 
3 Cabe notar que nos últimos anos vêm crescendo a quantidade de ambientes idealizados para 
pessoas que vivem sozinhas, como studios e lofts; bem como a presença de moradas e cômodos 
em que não fica explícito o direcionamento para um usuário/a específico/a. A predominância 
desse tipo de ambiente parece variar de acordo com a edição e a localidade da mostra. 
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Dessa forma, a exposição de ambientes explicitamente direcionados a 

usuárias/os imaginadas/os4 com identidades de gênero e/ou sexualidades que 

não se adequam a esse padrão tem sido rara. Dentre as exceções, cito o 

Transtudio, exposto em São Paulo em 2018, e o Estar com elas, apresentado na 

Bahia em 2020. Neste artigo, analiso fotografias e textos referentes a esses dois 

ambientes, visando discutir como feminilidades não normativas têm sido 

constituídas por meio design de interiores exposto na CASACOR®. 

 

 

2. Abordagem metodológica  
Foram utilizados como fontes de pesquisa canais de divulgação online da 

CASACOR®, notadamente os websites de apresentação dos ambientes e 

notícias a eles relacionados. Adicionalmente, foram buscados em outros 

veículos entrevistas e depoimentos do arquiteto e da arquiteta responsáveis 

pelos projetos analisados, visando saber mais sobre suas motivações e 

objetivos, bem como acessar comentários sobre os ambientes em questão.  

As análises foram realizadas buscando construir relações de 

intertextualidade entre os discursos textuais e imagéticos. Para tanto, adoto uma 

abordagem filiada aos Estudos Culturais, dando ênfase ao contexto histórico de 

produção das imagens e textos e considerando questões políticas que 

atravessam os processos de construção e circulação de significados a eles 

associados.   

Para guiar a análise das imagens foi utilizado um roteiro, organizado a 

partir do confronto com o material empírico e com base em estudos sobre a 

imagem. Foram utilizadas como referência as obras da pesquisadora britânica 

Gillian Rose (2007), da historiadora Ana Maria Mauad (2005) e de Laurent 

Gervereau (2004), autor ligado à História Visual. Foram também consultadas 

categorias utilizadas por Vânia Carneiro de Carvalho (2008) e Marinês Ribeiro 

dos Santos (2015), autoras que discorrem sobre a configuração de interiores 

                                                            
4 O termo usuária(s)/o(s) imaginada(s)/o(s) é utilizado seguindo as reflexões de Madeleine Akrich 
(1992), Kjetil Fallan (2008) e Johan Redström (2006), que discutem como essas personagens 
são criadas por designers a partir de seus pressupostos acerca das pessoas que estão no 
mundo. Segundo suas análises, a definição de usuárias/os no processo de design é uma 
estratégia utilizada como forma de tentar adequar os artefatos a serem projetados às 
características e demandas das pessoas que os utilizarão. Resulta, porém, em um processo de 
mão dupla, no qual as pessoas também acabam tendo que se ajustar aos sistemas projetados. 
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domésticos no Brasil articulando os estudos de gênero com teorias da cultura 

material.  

O roteiro foi organizado em duas partes, designadas “Descrever” e 

“Relacionar”. A primeira parte é direcionada à descrição dos elementos 

presentes na imagem, incluindo características gerais da imagem, tais como 

formato, enquadramento e nível do olhar. Além disso, o roteiro orienta a 

descrição de características do ambiente e dos artefatos representados, em 

termos de cores, formas, volumes, materiais e acabamentos. Essa parte inclui 

ainda um campo para a descrição das ações sugeridas, possibilitadas e/ou 

inibidas pelas materialidades representadas – considerando suas relações com 

o corpo, as funções práticas dos artefatos, o espaço disponível e o arranjo de 

artefatos no espaço.  

A segunda parte do roteiro visa estimular a construção de significados 

possíveis para a imagem, a partir do estabelecimento de relações de 

intertextualidade com as outras imagens do recorte definido, com os textos e 

discursos de apresentação das imagens, e com o seu contexto de produção, 

circulação e consumo. 

  

 

3. Referencial teórico  
Tendo em vista o objetivo deste texto, é preciso esclarecer o que se quer 

dizer com "feminilidades não normativas", e a partir de que pressupostos analisar 

como elas têm se constituído por meio do design de interiores em exposição na 

CASACOR®. Para tanto, torna-se necessário primeiramente discutir o que se 

entende por gênero, e como essa categoria pode ser pensada em estudos sobre 

design de interiores. 

Recorrendo à filósofa estadunidense Judith Butler (2014), entendo que 

gênero diz respeito a um conjunto de normas socialmente estabelecidas que, ao 

serem constantemente citadas e reiteradas nas mais diversas instâncias – tais 

como os discursos científico, religioso e publicitário, a escola, a família – são 

inscritas no corpo. Esse processo de incorporação das normas por meio de sua 

constante repetição é o que Butler designa de performatividade de gênero.  
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De acordo com Paul B. Preciado5 (2014), o processo de incorporação das 

normas de gênero define seu caráter prostético. O filósofo espanhol trabalha com 

a categoria de prótese de gênero como forma de enfatizar a importância da 

tecnologia na constituição de corpos sexuados e marcados pelo gênero 

indicando, assim, que gênero não é apenas performativo. O autor não limita a 

ideia de prótese a artefatos de reabilitação, entendendo que diversas tecnologias 

que utilizamos no cotidiano atuam também como próteses – o telefone como 

prótese do ouvido, a televisão como prótese do olho e do ouvido, o cinema como 

prótese do sonho etc.      

Para Preciado (2008; 2014) o corpo, ao se conectar com esses diferentes 

órgãos prostéticos, altera a estrutura de sua sensibilidade. Isso porque as 

próteses tecnicamente produzidas operam como filtros a partir dos quais são 

construídas nossas percepções, crenças e identidades, nossos afetos, desejos 

e comportamentos. Assim a prótese, apesar de poder pertencer apenas 

temporariamente ao corpo (pode ser separada, descartada, substituída etc.), 

pode também ser incorporada de forma naturalizada.  

O autor chama a atenção para o fato de que as próteses de gênero são 

naturalizadas a partir de uma perspectiva heteronormativa e binária, que 

estabelece padrões de feminilidade e de masculinidade e institui a assimetria 

entre esses polos. A heteronormatividade baseia-se no pressuposto de que a 

heterossexualidade é “natural”, e de que há uma necessária coerência entre 

gênero, sexo, desejo e prática sexual (BUTLER, 2014). Nesse sentido, 

masculinidades e feminilidades normativas seriam aquelas ajustadas a essa 

suposta relação de coerência, enquanto que aquelas em que essa relação é 

tensionada, poderiam ser consideradas não normativas.  

Cabe notar, porém, que o uso do termo “não normativas” não implica em 

entender que essas posições de sujeito se encontram "fora" ou necessariamente 

em oposição em relação às normas de gênero. Conforme argumenta o sociólogo 

Richard Miskolci (2009), a heteronormatividade se configura como um conjunto 

de prescrições que expressam expectativas e obrigações sociais, que abrange 

tanto os sujeitos “legítimos e normalizados”, quanto aqueles considerados 

                                                            
5 Nas referências, o autor encontra-se identificado como PRECIADO, Beatriz, tendo em vista que 
os textos consultados foram publicados antes de seu processo de redesignação de gênero. No 
texto, optei por manter o nome com o qual atualmente se identifica.  
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desviantes. Assim, a partir desse dispositivo histórico são regulados corpos, 

experiências e relações amorosas e sexuais, com base no “modelo 

supostamente coerente, superior e ‘natural’ da heterossexualidade” (MISKOLCI, 

2009, p. 157).  

Dessa forma, é socialmente estabelecido um modelo considerado 

“adequado” e “aceitável” de ser homossexual e permite-se apenas a inclusão 

“daqueles que são monogâmicos, daqueles que mantém uniões estáveis, 

daqueles que revelam possuir boa condição econômica, enfim, dos que se 

esforçam para parecer normais e são bem comportados” (SEFFNER, 2006, p. 

30). Com isso, persiste a marginalização de outros modos de ser e de viver 

construídos por pessoas LGBT+6 ao longo de suas trajetórias de vida – incluindo 

diferentes conjugalidades e estruturas familiares (COLLING, 2011, p. 13). 

Da mesma forma, uma pessoa trans – que vive uma experiência 

caracterizada pelo conflito com a identidade de gênero que lhe foi atribuída ao 

nascer – é também instada a se posicionar em relação às convenções sociais 

hegemônicas. Como argumenta a socióloga Berenice Bento (2008), os padrões 

normativos relativos ao que significa ser um homem ou uma mulher “de verdade” 

se refletem, portanto, nas definições do que se considera ser uma pessoa trans 

“de verdade”7.  

Nesse sentido, cabe notar que ativistas e acadêmicas transfeministas 

adicionaram ao conceito de heteronormatividade a noção de cisgeneridade, que 

enfatiza a atribuição compulsória das identidades de gênero com base na 

suposta verdade do sexo biológico. Como desdobramento, cunharam o termo 

cisheteronormatividade (MATTOS; CIDADE, 2016).  

O caráter pervasivo da cisheteronormatividade se nota em diferentes 

representações midiáticas. Vicente William da Silva Darde (2012), por exemplo, 

                                                            
6 A sigla designa lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis. O sinal de 
mais (+) é usado para enfatizar a existência de outras identidades de gênero e orientações 
sexuais. Trata-se de uma versão possível para a sigla, que pode variar dependendo do 
movimento social ou instituição que a utiliza e das questões em jogo no contexto de seu uso. 
7 Tendo em vista os discursos postos em circulação pela CASACOR®, optei por manter a 
marcação com o radical trans no caso da usuária imaginada para a qual foi projetado um dos 
ambientes. No resto do texto utilizo os temos mulher/mulheres; homem/homens, sem marcação. 
Preciado (2008) utiliza os termos bio-mulher e bio-homem par a se referir àquelas/es que 
conservam o gênero que lhes foi designado ao nascer. Esses termos, portanto, contrastam com 
a denominação dada às pessoas trans, aquelas que utilizam tecnologias hormonais, cirúrgicas 
e/ou legais para modificar essa designação. É importante ressaltar, porém, que ambos os 
estatutos (bio e trans) devem ser entendidos como produzidos pelas tecnologias.  
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ao analisar representações de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais 

no discurso dos jornais Folha e Estadão, identificou que elas recorrentemente 

referenciavam relações conjugais monogâmicas. Assim, ele argumenta que a 

parceria civil é reforçada como norma, aparecendo como forma de legitimar 

essas identidades. 

Camila Macedo Ferreira Mikos e Jamil Cabral Sierra (2018), ao discutir 

representações LGBT+ no cinema contemporâneo, trazem contribuições e 

questionamentos relevantes para a discussão sobre políticas de representação, 

a meu ver aplicáveis a outros contextos. Em seu texto, ressaltam contradições, 

como o fato de representações não explícitas reforçarem que identidades LGBT+ 

só podem ser toleradas, e não de fato vistas; ao mesmo tempo em que permitem 

pensar que essas identidades estão em todo o lugar.  

Ambos apontam ainda que não há resposta definitiva sobre se a melhor 

estratégia é combater diretamente estereótipos depreciativos ou ressignificar a 

própria depreciação; se é mais interessante investir em representações mais 

"palatáveis" ao grande público, visando ampliar a visibilidade e o debate, ou 

apresentar representações mais subversivas, que afrontem diretamente as 

regulações que normalizam as diferenças. 

Cabe destacar ainda que o marco teórico apresentado, ao propor a 

desnaturalização das relações de gênero, permite argumentar como os padrões 

cisheteronormativos são arbitrários, ainda que culturalmente estabelecidos como 

imanentes, universais e atemporais (PRECIADO, 2014). Sob essa perspectiva, 

entende-se que as feminilidades e masculinidades não são homogêneas, fixas 

ou imutáveis e que são sempre constituídas em relação, bem como em 

articulação com a tecnologia. 

A partir desse marco teórico, entendo que por meio do design de interiores 

em exposição na CASACOR® são constituídas posições de sujeito que podem 

ser assumidas (ainda que parcialmente e provisoriamente), negadas ou 

negociadas pelas pessoas que visitam as mostras e pelo público que consome 

imagens e textos relativos aos ambientes. 

Seguindo Preciado (2010, 2014), considero os ambientes projetados 

como próteses de gênero que podem possibilitar ou impedir diferentes tipos de 

ação – “criando marcos de visibilidade, permitindo ou negando acesso, 

distribuindo espaços, criando segmentações entre público e privado...” 
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(PRECIADO, 2010, p. 128). A partir dessa perspectiva, viso contribuir para as 

discussões sobre como as normas de gênero são reiteradas e/ou tensionadas 

por meio de práticas sociais, tais como o design de interiores.  

Cabe destacar que padrões de configuração na decoração de interiores 

têm sido estabelecidos historicamente, com base na naturalização de 

características tidas como inerentes às mulheres e aos homens, 

respectivamente. Ambientes “femininos” são comumente associados ao uso de 

linhas curvas, cores claras, texturas brilhantes e lisas; enquanto que ambientes 

“masculinos” são ligados à aplicação de linhas retas, cores escuras e texturas 

rugosas (MANCUSO, 2002; GURGEL, 2013). Essas características se 

sobrepõem a concepções estereotipadas sobre o corpo, sendo o feminino 

entendido como cíclico, curvilíneo, frágil, passivo, delicado e macio; e o 

masculino tido como rígido, robusto, forte, ativo e áspero (SANT’ANNA, 2014). 

Sendo assim, nota-se que o design de interiores pode (re)produzir visões 

normativas sobre as relações de gênero. Porém, tendo em vista o caráter 

contingencial dessas relações, conforme explicitado por Butler e Preciado, pode-

se pensar também nas possibilidades de construir, por meio da prática do design 

de interiores, outras formas de morar, conviver e se relacionar; outras maneiras 

de ser e de estar no mundo.  

Ao enfocar feminilidades não normativas nos termos aqui descritos, 

procuro analisar significados a elas associados, considerando possíveis adesões 

ou tensionamentos em relação aos estereótipos de gênero e discutindo as 

relações de poder que perpassam as estratégias utilizadas para a sua 

constituição em ambientes expostos na CASACOR®.  

 

 

4. Feminilidades não normativas na CASACOR ® 
Um dos primeiros registros que pude encontrar de um ambiente idealizado 

visando explicitamente uma identidade não normativa diz respeito ao Quarto do 

Casal Gay, apresentado por Renata Dutra na CASACOR® Brasília de 2011. 

Pode-se entender que a marcação desse direcionamento no nome dado ao 

ambiente decorre do fato de os dormitórios para casais apresentados na 

CASACOR® geralmente se adequarem aos padrões normativos – o “casal” é em 
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geral assumido como sendo heterossexual, pois é essa a convenção social para 

o matrimônio (ZACAR; SANTOS, 2017).  

Já o primeiro ambiente explicitamente direcionado a uma usuária 

imaginada como transgênero, o Transtudio (Figuras 1 e 2), foi exposto em São 

Paulo no ano de 2018, com projeto do arquiteto Ricardo Abreu Borges. O 

ambiente exibido combinava, em 30 m², living, dormitório, banheiro e área de 

trabalho. Esses espaços encontravam-se integrados, aderindo à configuração 

usual de imóveis do tipo studio, usualmente associados na mostra a pessoas 

solteiras que moram sozinhas. 

 
Figura 1 – Transtudio, de Ricardo Abreu Borges para CASACOR São Paulo 

2018 
 

 
Fonte: https://casacor.abril.com.br/ambientes/transtudio-da-casacor-sp-2018-explora-a-

sensibilidade-de-uma-mulher-trans/ 
 

Segundo um material de divulgação vinculado ao grupo CASACOR®, a 

intenção do arquiteto foi de expressar por meio desse projeto "toda a 

sensibilidade, beleza e tensão de uma mulher trans" (HARADA, 2018). Chama a 

atenção, neste caso, o uso dos adjetivos "sensibilidade" e "beleza", 

historicamente associados aos estereótipos de feminilidade. O elemento de 

"tensão", por outro lado, remete possivelmente às dores e dificuldades 

comumente vividas por pessoas trans no contexto de uma sociedade pautada 

por valores cisheteronormativos (BENTO, 2008). Cabe lembrar que há anos o 

https://casacor.abril.com.br/ambientes/transtudio-da-casacor-sp-2018-explora-a-sensibilidade-de-uma-mulher-trans/
https://casacor.abril.com.br/ambientes/transtudio-da-casacor-sp-2018-explora-a-sensibilidade-de-uma-mulher-trans/
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Brasil é o país em que mais se assassinam travestis e transexuais no mundo 

(ANTRA, 2021).  

 

Figura 2 – Detalhes do Transtudio, de Ricardo Abreu Borges  
 

 
Fonte: https://casacor.abril.com.br/ambientes/transtudio-da-casacor-sp-2018-explora-a-

sensibilidade-de-uma-mulher-trans/ 
 

Na configuração do Transtudio, nota-se a utilização de uma série de 

elementos contrastantes. Nas paredes, por exemplo, observa-se a sobreposição 

de diferentes camadas (Figura 1). Uma delas é marcada pela presença de 

boiseries, molduras que caracterizam um acabamento tido como clássico e que, 

somadas à cor rosa, visaram conferir "um perfume delicado ao projeto" 

(CASACOR, 2018). A essa parede se sobrepõe um revestimento cerâmico de 

módulo hexagonal. Nas palavras do arquiteto responsável pelo projeto, esse 

formato foi escolhido para "representar a célula", sendo o conjunto associado à 

ideia de pele. 

A disposição do revestimento geométrico se dá de forma irregular, do piso 

em direção ao teto, dando a impressão de que essa camada mais externa estaria 

contaminando, invadindo, ou tomando a parede clássica abaixo. Pode-se, 

https://casacor.abril.com.br/ambientes/transtudio-da-casacor-sp-2018-explora-a-sensibilidade-de-uma-mulher-trans/
https://casacor.abril.com.br/ambientes/transtudio-da-casacor-sp-2018-explora-a-sensibilidade-de-uma-mulher-trans/


61 
 

portanto, associar essa configuração à ideia de mudança, de transformação; do 

novo sobrepujando o antigo. Essa ideia é retomada na base da cama (visível no 

canto inferior direito, na Figura 1), que se estende em uma espécie de tablado e 

é revestida com tecido que remete à pele de uma cobra. Em entrevista, o 

projetista destaca que essa escolha se deu justamente visando fazer uma 

analogia à troca de pele, a um movimento de transição (FREITAS, 2018). 

A identidade trans é materializada ainda pelo contraste entre as cores rosa 

e azul. Isso, segundo o arquiteto, também foi intencional. A ideia era fazer 

referência aos padrões de feminilidade e de masculinidade por meio de um 

"conflito de cores" (FREITAS, 2018). Cabe notar que associação azul/menino e 

rosa/menina é uma construção social relativamente recente. Segundo a 

pesquisadora Jo Paoletti (2012), esse padrão se difundiu a partir da segunda 

metade do século XX. Ela chegou a essa conclusão ao estudar vestimentas 

infantis nos Estados Unidos onde, até então, as cores eram escolhidas por outros 

critérios como a facilidade de manutenção ou a adequação ao tipo físico das 

crianças, independentemente de seu gênero.  

A pesquisadora encontrou registro, inclusive, de uma revista que em 1918 

associava o rosa a meninos, por ser uma cor mais "decidida e forte", e o azul a 

meninas, por ser mais "delicado e gracioso". Assim, os significados associados 

a essas cores podiam ser contraditórios, e variavam de acordo com o contexto. 

Ao longo das décadas, o uso de rosa para meninas e azul para meninos foi se 

tornando padrão em todo o Ocidente (PAOLETTI, 2012).  

Para Jane Gallop (1986 apud HENDERSHOT, 1996, p. 101), nessa 

padronização o rosa fica marcado não só́ como feminino, mas como a cor da 

própria diferença de gênero. Isso porque o azul, fora do domínio de produtos 

infantis, não é considerado uma cor particularmente masculina, sendo que o rosa 

permanece, em geral, caracterizado como feminino. Para a autora, esse fato é 

revelador de uma cultura que considera a masculinidade como característica do 

sujeito universal. Assim, só́ o feminino deve carregar o peso da diferença de 

gênero.  

No Transtudio, a referência às duas cores explicita como a identidade 

trans é constituída em diálogo com os padrões normativos. A predominância do 

rosa, aplicado às paredes e ao lençol que reveste a cama, sugere uma adesão 

ao estereótipo de feminilidade. O azul escuro aplicado ao teto dá a sensação de 
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redução do pé direito, e pode ser associado a um movimento de fechamento 

sobre si, interiorização ou reflexão interna. Os espelhos presentes no biombo, 

localizado no centro do cômodo, reforçam essa ideia. 

A cor escura confere ainda certa dramaticidade e, somada a outros 

elementos que contrastam com a suavidade do rosa pastel, reforçam a sensação 

de deslocamento e contradição. Um desses elementos destoantes é o crânio de 

animal preso à parede, visível à esquerda na Figura 1. A presença desse objeto 

pode remeter à morte, entendida como processo de transformação, do fim de 

algo para dar espaço ao novo. Pode fazer também alusão aos troféus de caça, 

tais como cabeças empalhadas e peles de animais, que são por vezes expostos 

como adornos em deferência a essa prática, que é historicamente marcada como 

masculina.  

Com relação à configuração geral do ambiente, Borges destaca ainda que 

considera um ponto alto do projeto o fato de o banheiro ser "completamente 

devassado, fazendo uma metáfora à completa aceitação do corpo dessa mulher 

que passou por várias transições ao longo da vida, e que hoje já não tem mais 

pudor nenhum" (FREITAS, 2018).  

Ainda discorrendo sobre o banheiro, o arquiteto diz que a instalação do 

biombo se deu para garantir a privacidade para a área da bacia sanitária. Essa 

preocupação lembra as reflexões de Preciado (2009) sobre os banheiros 

públicos. O autor conclui que neles a feminilidade é produzida, por um lado, 

mediante o controle da aparência do corpo pelo olhar, de forma a identificar e 

evitar qualquer ambiguidade de gênero em relação a quem acessa e usa o 

espaço. Por outro, a feminilidade se constitui por meio da subtração das funções 

fisiológicas do olhar público, sendo elas restritas às cabines fechadas. 

Próximo à banheira instalada no Transtudio foi disposto um letreiro de 

neon cor de rosa, no qual se lê, em letra cursiva, a frase "Be anything" (Figura 

2). A cor e a tipografia usadas no letreiro remetem ao logotipo da boneca Barbie, 

da empresa estadunidense Mattel, cujo slogan é justamente "You can be 

anything". Segundo o arquiteto, a boneca "representa o ideal de menina", motivo 

pelo qual foi referenciada no ambiente (FREITAS, 2018).  

A boneca, que foi lançada em 1959, tem sido criticada por construir um 

ideal de feminilidade passiva e dada ao olhar, reforçando um padrão de beleza 

pautado pela pele branca e por proporções corporais irrealistas. De qualquer 
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forma, a Mattel reforça a intenção de fazer com que a boneca sirva de modelo 

para inspirar meninas (ATTFIELD, 1996). Assim como a justificativa do arquiteto 

para a opção de deixar o banheiro quase totalmente devassado, o significado da 

frase no letreiro em neon ("seja qualquer coisa") reitera a ideia de aceitação do 

próprio corpo por parte da usuária imaginada.  

No discurso de Borges, nota-se a intenção de normalizar a feminilidade 

trans representada. Segundo ele, o objetivo era que o público visitante da mostra 

"pudesse entrar na casa de uma mulher transgênero e perceber que é uma casa 

como outra qualquer, uma casa também que ela pode se inspirar [sic]". Ele 

comenta ainda que notou que muitas pessoas que visitaram o ambiente não 

faziam a associação entre o que observavam e uma identidade trans, e ele não 

viu problema nisso. Inclusive, menciona que se preocupou em não fazer "nada 

literal" ou "caricato", deixando a associação de forma "subliminar”, por meio dos 

artefatos e linguagens adotados no projeto (FREITAS, 2018).  

Poder-se-ia discutir sobre se e como esses elementos de configuração 

atuam de forma “subliminar” na constituição de significados ligados à identidade 

trans. Ademais, o fato de o nome dado ao ambiente destacar o radical trans 

contradiz a discrição reivindicada pelo arquiteto, e faz pensar que a falta de 

compreensão por parte do público visitante talvez tenha acontecido por nem se 

cogitar como possível a presença de uma feminilidade trans na mostra. 

No caso do Estar com elas (Figuras 3 e 4), exposto pela arquiteta Dinah 

Lins no projeto Janelas CASACOR® 2020, em Salvador, o nome dado ao espaço 

evidencia seu direcionamento (é para "elas"), mas não deixa claro o fato de se 

tratar de um casal homoafetivo. Já no texto de apresentação do ambiente, é 

explicado que ele foi idealizado como homenagem à cantora baiana Daniela 

Mercury e sua esposa, a jornalista Malu Verçosa. Assim, é dada certa visibilidade 

a relação afetiva entre as duas mulheres sem a necessidade de uma marcação 

tão explícita (como no caso do Quarto do casal gay, anteriormente mencionado). 
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Figura 3 – Estar com elas, de Dinah Lins para o projeto Janelas CASACOR 
Bahia 2020 

 

 
Fonte: https://casacor.abril.com.br/ambientes/estar-com-elas-e-living-inspirado-em-daniela-

mercury-e-malu-vercosa 
 

Figura 4 – Exterior do contêiner de exposição do ambiente Estar com elas, de 

Dinah Lins 

 
Fonte: https://casacor.abril.com.br/ambientes/estar-com-elas-e-living-inspirado-em-daniela-

mercury-e-malu-vercosa 
 

A cantora, que possui longa carreira e reconhecimento no Brasil e no 

exterior, se relaciona com a jornalista desde 2013 e tem, nos últimos anos, 

concedido diversas entrevistas em que aborda questões de gênero e 

sexualidade, pressionado publicamente autoridades pelos direitos da 

https://casacor.abril.com.br/ambientes/estar-com-elas-e-living-inspirado-em-daniela-mercury-e-malu-vercosa
https://casacor.abril.com.br/ambientes/estar-com-elas-e-living-inspirado-em-daniela-mercury-e-malu-vercosa
https://casacor.abril.com.br/ambientes/estar-com-elas-e-living-inspirado-em-daniela-mercury-e-malu-vercosa
https://casacor.abril.com.br/ambientes/estar-com-elas-e-living-inspirado-em-daniela-mercury-e-malu-vercosa
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comunidade LGBT+. Ela também tem feito shows em paradas LGBT8, como 

forma de explicitar sua adesão a esse movimento. 

O projeto Janelas CASACOR®, do qual faz parte o ambiente Estar com 

elas, foi concebido pela impossibilidade de realização das exposições da 

maneira usual no ano de 2020, tendo em vista a pandemia de COVID-19. Esse 

projeto foi realizado em onze cidades do Brasil, nas quais foram instalados 

contêineres em locais públicos como praças e shoppings centers. Em cada 

contêiner foi apresentado um ambiente decorado por diferentes profissionais 

locais (JANELAS CASA COR, 2020c).  

O contêiner do espaço Estar com elas recebeu externamente, em sua 

parte posterior, uma pintura do rosto sorridente da artista homenageada (Figura 

4). À figura, desenhada em tons de cinza, sobrepõem-se manchas nas cores 

rosa e azul, acompanhadas de ilustrações de flores, pétalas e ramagens. 

Historicamente, esses elementos que remetem à natureza têm sido associados 

a uma decoração tida como feminina, e vinculados a significados como beleza, 

delicadeza e fragilidade (CARVALHO, 2008)9.  

O uso de imagens de mulheres é um recurso observado em outros 

ambientes expostos na CASACOR®, servindo como forma de personalização. 

Alude ainda ao ideal de beleza feminino e sua vinculação com a decoração 

(ZACAR, 2018; CARVALHO, 2008). Neste caso, a imagem da artista ressalta a 

identidade da homenageada e a fonte de inspiração para o projeto.    

Na lateral do contêiner também foi pintado, em tipografia cursiva e 

rebuscada, um trecho da música "Proibido o Carnaval", gravada por Daniela 

Mercury e Caetano Veloso em 2019 (Figura 4). A canção apresenta um protesto 

contra a censura das artes (LEAL, 2019). A música também traz trechos que 

reivindicam o direito de assumir e viver livremente a sexualidade ("Abra a porta 

desse armário/ Que não tem censura pra me segurar"), além de mencionar 

Stonewall10, um marco histórico importante para os movimentos de resistência 

da comunidade LGBT+.  

                                                            
8 Em 2017 se apresentou na parada do Rio de Janeiro, e em 2019 na de São Paulo. 
9 Para uma discussão mais aprofundada sobre como elementos que remetem à natureza têm 
sido aplicados em ambientes expostos na CASACOR Paraná, mediante a sua vinculação com 
ideais de feminilidade e de masculinidade, ver Zacar e Santos (2019). 
10 A chamada revolta de Stonewall ocorreu em Nova Iorque em junho de1969. Naquele ano, 
frequentadores/as do bar Stonewall Inn se rebelaram contra a violência policial que 
recorrentemente era direcionada ao público do lugar. 
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Na canção há ainda a frase "Vai de rosa ou vai de azul?", que aparece 

em destaque na decoração externa ao contêiner (Figura 4). Essa frase alude à 

uma fala de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do 

governo Jair Bolsonaro. Logo após assumir o cargo, em janeiro de 2019, circulou 

um vídeo da ministra falando, de forma exaltada, para um grupo de 

apoiadores/as: "Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul 

e menina veste rosa!". Essa frase reforçou, na ocasião, a intenção do governo 

de se opor à chamada "ideologia de gênero", expressão utilizada por setores 

conservadores para designar pejorativamente, de forma simplista e equivocada, 

o entendimento de gênero como construção social. 

Essas cores, rosa e azul, foram eleitas pela arquiteta para a decoração do 

Estar com elas. O rosa predomina no exterior (Figura 4) e, internamente, foi 

aplicado ao forro e ao barrado superior das paredes, bem como nas capas de 

algumas das almofadas (Figura 3). O azul recobre as paredes internas, e é 

marcante também no tapete listrado. Como visto, as cores rosa e azul vêm sendo 

utilizadas, notadamente a partir dos anos 1950 e no contexto das sociedades 

ocidentais modernas, como marcadores de gênero na configuração de artefatos.  

Assim como no caso do Transtudio, nesse ambiente a combinação das 

duas cores parece sugerir a intenção de jogar com esses estereótipos. Diferente 

do ambiente anteriormente analisado, no caso do Estar com elas as cores são 

menos saturadas, e apresentam um contraste menos dramático entre si. 

Constrói-se, dessa forma, uma ideia mais de complementaridade e harmonia do 

que de ruptura e tensão entre os polos do binômio feminino/masculino.  

Em textos de divulgação publicados sobre o espaço, é enfatizada a 

incorporação de recursos de tecnologia digital, aplicados visando permitir o 

contato das usuárias com o público no contexto da pandemia de COVID-19. Essa 

ênfase, além de forte vínculo com o momento histórico atípico, tensiona 

estereótipos de gênero, associando as mulheres ao interesse e uso da 

tecnologia. Como argumentam autoras como Ellen Van Oost (2003) e Judy 

Wajcman (2006), historicamente o domínio sobre a tecnologia tem sido 

majoritariamente relacionado aos homens.  

O uso dessas tecnologias de comunicação também coloca em xeque a 

suposta cisão entre público e privado, que caracteriza a constituição dos 

interiores domésticos modernos. A metáfora das esferas separadas remonta ao 
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século XIX e é profundamente marcada pelo gênero: a esfera pública 

relacionada à política, à produção e ao comércio, foi vinculada à masculinidade, 

enquanto a esfera privada do lar foi instituída como domínio feminino, espaço de 

reprodução e de cuidado (SPARKE, 2008; PRECIADO, 2010). Ao promover o 

contato direto com o público externo, bem como a exposição desse espaço 

supostamente íntimo, essas tecnologias permitem deslocar a ideia moderna de 

domesticidade pautada pela privacidade e pela intimidade restrita a familiares e 

pessoas próximas.  

No ambiente foram privilegiados acabamentos naturais, como tecidos de 

algodão, palha e madeira. Conforme já mencionado, a relação entre mulheres e 

elementos naturais tem sido recorrente na história da decoração, ainda que em 

geral por meio da vinculação com elementos diferentes daqueles presentes no 

interior desse espaço (como estampas de flores e ramagens). No contexto da 

pandemia, tem-se observado a tendência de inclusão de elementos naturais na 

decoração como forma de promover o conforto e o relaxamento do corpo. Isso é 

observável no caso de outros espaços expostos no projeto Janelas CASACOR®, 

tais como: o Quarto beira mar (de Bruna de Oliveira, da Bahia), a Casa raízes 

(de Barbara Nobre, de Minas Gerais), o espaço Escuta o verde (de Beatriz 

Quinelato, de São Paulo), e a Cabana ao vento (de Brenda Rolim, do Ceará) 

(JANELAS CASACOR, 2020b).  

A decoração do Estar com elas também incorpora obras de arte e 

artesanato. A arquiteta revela a intenção de valorização da produção local, e nos 

materiais de divulgação da mostra são destacadas peças como a escultura do 

artista Mário Cravo e a fotografia de Cláudio Colavolpe (JANELAS CASACOR, 

2020a), ambos artistas baianos. A fotografia em questão aparece em grande 

formato, à direita na Figura 3, e reforça o vínculo com a cultura local, 

representando uma mulher negra vestida com a indumentária tradicional que 

remete ao candomblé. Ao mesmo tempo, essa imagem nos lembra da já 

mencionada prática de usar figuras femininas como elementos de decoração.  

Outras peças que se destacam no ambiente, visíveis no extremo inferior 

direito da Figura 3, são as esculturas de figas – amuletos voltados a afastar o 

azar e o mau-olhado. Essa necessidade de proteção poderia ser relacionada 

com a polêmica gerada em torno do conteúdo da música que inspirou a 

projetista. Em menos de uma semana, o videoclipe da música "Proibido o 
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Carnaval" chegou a mais de 2,4 milhões de visualizações e foi alvo de um boicote 

por parte de grupos conservadores. Isso resultou em um elevado número de 

dislikes e comentários depreciativos na plataforma Youtube11.  

 

 

5. Considerações finais 
Neste texto, procurei analisar discursos textuais e imagéticos referentes a 

dois ambientes expostos em mostras da CASACOR®, um idealizado para uma 

mulher trans e outro inspirado em um casal de mulheres. Destaco que a 

presença dessas feminilidades em mostras da CASACOR® levanta uma questão 

que tem sido central para a pauta política das pessoas LGBT+ no Brasil, a da 

visibilidade. A atenção para essa pauta se torna especialmente urgente no país, 

onde a essas pessoas são recorrentemente direcionados atos de violência. 

Notavelmente no caso das pessoas trans, existe ainda um processo de exclusão 

sistêmica, que muitas vezes impõe a elas condições de miséria, com dificuldade 

de acesso à educação, à saúde e ao trabalho formal. Em um momento em que 

ganham espaço movimentos conservadores e LGBTfóbicos, esses processos se 

tornam ainda mais disseminados e alarmantes (BENEVIDES, NOGUEIRA, 

2020). 

Apesar de a presença de feminilidades não normativas promover sua 

visibilidade, representar um deslocamento em relação aos padrões 

cisheteronormativos e um tensionamento em relação aos ambientes em geral 

observáveis na CASACOR®, cabe notar que essa presença ainda é pequena e 

pouco plural. No caso do Estar com elas, argumento ainda que ela é legitimada 

pela adesão ao modelo de relação afetiva socialmente aceito, ou seja, 

monogâmico e estável. Além disso, o fato de o casal homenageado ser 

composto por mulheres famosas e consideradas bem-sucedidas, corrobora essa 

legitimação.  

A partir das análises, nota-se que a materialização das feminilidades em 

questão se dá mediante diferentes estratégias, que podem implicar em adesão, 

citação a contrapelo ou oposição em relação às noções associadas ao binarismo 

de gênero. 

                                                            
11  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=73Dp_gGsWOw>. Acesso em: 9 jun. 
2021. 
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 No caso do Transtudio, a adesão aos estereótipos se evidencia, por 

exemplo, na alusão à boneca Barbie como modelo de feminilidade e no uso 

extensivo da cor rosa. No caso do Estar com elas, podemos considerar o uso de 

referências à natureza e de imagens de mulheres como decoração como 

elementos que remetem aos padrões normativos.   

Destaca-se ainda o uso da combinação de cores rosa e azul em ambos 

os ambientes. Ao referenciar as duas cores que historicamente são fortemente 

marcadas pelo gênero, e ao apresentá-las de forma combinada, constrói-se uma 

ideia de trânsito entre os polos do binarismo, que em certa medida tensiona os 

estereótipos. Ao mesmo tempo, essa estratégia explicita a importância de 

códigos visuais como as cores para as articulações entre gênero e cultura 

material. 

O viés contestatório fica mais evidente em relação ao espaço Estar com 

elas, que utiliza como inspiração a letra da música "Proibido o Carnaval". 

Conforme anteriormente mencionado, essa canção explicitamente contesta o 

conservadorismo e destaca a luta do movimento LGBT+. 

Observa-se ainda que as estratégias de materialização de feminilidades 

não normativas podem também ser contraditórias, como no caso da menção à 

boneca Barbie. Como visto, se por um lado ela reforça a vinculação a um 

estereótipo de feminilidade pautado por um ideal de beleza e passividade, por 

outro remete à liberdade de ser e de viver para além dos binarismos, tendo em 

vista a ênfase no slogan "be anything".   

Essas aparentes contradições, relativas aos tensionamentos e adesões 

em relação aos padrões normativos, revelam a complexidade do tema. Como 

citado anteriormente, a partir das reflexões de Mikos e Sierra (2018), não há uma 

resposta única sobre como representar feminilidades e masculinidades não 

normativas. De qualquer forma, creio que a pluralização dessas representações 

em diferentes mídias e espaços seja um caminho para ampliar a visibilidade e o 

debate sobre essas questões. 

Como limitações deste estudo, destaco que seria importante conduzir 

análises relativas ao contexto específico de cada edição local, discutindo como 

os ambientes aqui apresentados se inserem nessas séries. Isso se torna 

relevante pois, ainda que as diferentes edições sigam parâmetros gerais do 

grupo CASACOR®, há diferenças observáveis entre elas. Por exemplo, a partir 
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de uma análise preliminar, noto que a CASACOR® Paraná tem se mostrado em 

geral mais conservadora do que a CASACOR® São Paulo, em termos de tipo de 

ambiente e usuários/as imaginados/as.  

As discussões apresentadas poderiam ainda ser ampliadas por meio da 

perspectiva dos feminismos interseccionais, o que permitiria problematizar 

questões de raça e classe, por exemplo, que não foram devidamente exploradas 

neste texto. 

Por fim, gostaria de destacar que análises como as aqui apresentadas 

permitem explicitar que a constituição de feminilidades é um projeto no qual se 

envolvem diferentes instituições, discursos e materialidades que se inter-

relacionam e se transformam ao longo do tempo. Desta forma, torna-se evidente 

que não existe uma única feminilidade fixa e homogênea encarnada no corpo ou 

no comportamento dos indivíduos.  

As feminilidades são configurações de práticas que são realizadas na 

ação social e, dessa forma, podem se diferenciar de acordo com as relações de 

gênero em um cenário social particular, sendo ainda alvo de disputas e 

atualizações. Destaca-se, portanto, a importância do olhar para as tecnologias e 

seus efeitos prostéticos, constitutivos de corpos e posições de sujeitos inseridos 

em relações de poder que são sempre contingenciais.   
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Quem tem medo da Vertigem? A Jornada du Drag 

 

Luiz Alberto do Canto PIVETTA1 
 

Introdução 

“Ele quer ser uma Drag Queen…E sabe o motivo? 
Pouca gente por aí desafiando regras estúpidas 
e ensinando algo puro, necessário… 
Precisamos de bravura e desembaraço, 
pessoas dispostas a se sacrificarem pelo bem maior 
estabelecendo exemplos para todos nós. 
Eu acredito que existem Drag Queens em todos nós 
que nos fazem fortes, criatives e nobres. 
Que nos permitem amadurecer nossa visão própria 
e daqueles que estão a nossa volta. 
É assim que podemos derrotar a vilã. 
Através do ensino… 
e um pouquinho de subversão.” 
LIVRE, Queda, 2020. Trecho da Obra Homônima publicada em 
www.quedalivre.art/vertigem 

Oi, eu me chamo Queda Livre, e sou a Persona Drag a/r/tografada2 pelo 

Artista e Ilustrador Luiz Alberto Pivetta. Juntos, nesse artigo, vamos te mostrar 

um pouco do que resultou ao longo de um Trabalho de Conclusão de Curso bem 

diferente do usual. O TCC “Quem tem medo da VERTIGEM: A Jornada du Drag” 

foi iniciado em março de 2019 e finalizado em dezembro de 2020, com muitas 

transformações, subversões e hibridizações ao longo de sua execução. Híbrido. 

Todinho Híbrido. 

Acho que é importante vocês entenderem quem eu, Queda Livre, sou 

como Persona, e de que lugar eu vim. Tomarei conta da fala ao longo deste 

artigo, suprimindo aos poucos a identidade acadêmica (e enfadonha) do Luiz. 

Nós dois somos Queer3, ele por amadurecimento, eu por nascimento. Surgi em 

um espaço de bloqueio criativo, que veio de um episódio depressivo, e meu 

nome é a sensação de largar toda a existência em prol do mergulho na tristeza. 

                                                            
1 Aluno de Graduação, orientado pela Profa. Doutora Paula Mastroberti, Professora Adjunta na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
2 Mais a frente eu explico melhor o conceito de a/r/tografia, mas adianto que é uma metodologia 
criada para uso em pesquisa artística por Dias e Irwin (2013). 
3  Termo introduzido a partir da descaracterização de gênero absoluto, como feminino e 
masculino. https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2017/10/drag-queer-o-
corpo-como-arte-e-ferramenta-de-autoconhecimento.html Acesso em: setembro de 2021 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2017/10/drag-queer-o-corpo-como-arte-e-ferramenta-de-autoconhecimento.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2017/10/drag-queer-o-corpo-como-arte-e-ferramenta-de-autoconhecimento.html
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E é do espaço de criação artístico híbrido (todinho híbrido), que eu comecei a 

cuidar d’ele, então podem me chamar de cura milagrosa (homofóbicos me 

invejem hohoho). 

O meu surgimento está intimamente ligado com a experimentação de 

meios alternativos à arte convencional, bem como o uso de técnicas que ele (o 

Luiz, não Ele a entidade que exige inicial capital) desenvolveu ao longo de muito 

tempo de formação (esta formação é geral, tsá? Pode ser acadêmica, 

profissional e até de ócio). Esse uso híbrido de conhecimentos que não foram 

inicialmente aprendidos ou aplicados desta maneira, surgiu com a subversão de 

regras, algo inerente ao estudo de artes, mas algo que eu preciso quebrar com 

muita frequência, pois ele (de novo, o Luiz, foca, menine) não se sente 

confortável com essas transgressões. Somos dois lados da mesma moeda, ele 

pende para as medidas exatas, coloca as coisas em caixinhas classificadas e 

rotuladas, enquanto eu, sou o caos e a bagunça em pessoa, jogo tudo para cima 

e aguardo o acaso agir: ele artista, eu arteira, todinha arteira. 

Minha principal temática de trabalho é o (finjam surpresa) Universo Queer, 

especialmente questões du Drag e de subversão de gênero, mas abrangendo 

sexualidade e buscando a quebra, o confronto, a crítica, a derrubada, a QUEDA, 

dos papéis normativos e hegemônicos que a sociedade impõe. 

Agora que deixei claro quem está escrevendo isso aqui (Prazer! O prazer 

é todinho meu!!), eu vou falar um pouquinho sobre o Luiz, afinal de contas, ele 

pode ser uma chacota quanto às transgressões, mas ele tem suas qualidades 

(que também são minhas hihihi). 

Luiz Alberto Pivetta é um artista visual com formação pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), formação em Design Visual também 

pela UFRGS, com mestrado pelo Programa de Pós Graduação em Design da 

UFRGS. Passou anteriormente pela Escola Técnica do Comércio (atual Instituto 

Federal de Porto Alegre) em Sistemas de Informações, e possui especialização 

em Docência de Artes e está terminando uma formação continuada em 

Pedagogia pela UniBF. Já foi servidor público em informática, sócio de empresa 

de Design, Professor de Graduação e de Técnico além de Artista Visual 

Independente (exposições, performances etc). Atualmente ele trabalha como 
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ilustrador freelancer e artista independente. A gayzinha faz um monte de coisa 

mesmo. 

 

2. Arte Drag? Subversão? Normatividade? 

Bom, tu que estás lendo isso aqui já entendeu um pouquinho de quem nós 

dois somos, e agora vou falar um pouquinho sobre as questões que interessam 

para o projeto que eu propus no início de 2019 (não adianta pular etapas, essa 

é uma jornada que tu, como leitore estás destinade a tomar junto comigo <3). O 

universo Drag, nos últimos anos, se tornou parte da mídia mainstream4, graças, 

especialmente, a Drag Queen Rupaul, que conseguiu atingir índices de 

audiência inimagináveis por um programa com temática Queer (imagina o horror 

de certos públicos ao verem um programa de homens se vestindo de 

mulheres!!!). Isso trouxe a tona diversas discussões, e também um certo valor 

artístico para uma prática que a muito tempo existe, mas que nem sempre é 

entendida (ou valorizada) como parte das artes mais “tradicionais”, afinal, assim 

como na sexualidade humana e nas heteronormatividades, nas artes também 

temos normativas criadas pelas “classes” dominantes, que ditam o que é melhor 

e deve ser desenvolvido e perseverar.  

A partir do programa Rupaul’s Drag Race (que já possui mais de 15 edições 

e diversas versões em outros lugares do mundo) se criam e/ou indentificam uma 

série de normas e métodos de se fazer Drag, criando praticamente um guia do 

que fazer ou não no universo das Queens, inclusive ditando quem pode ou não 

fazer parte disso (imagine você, seria uma ditadura drag?).  

Como Drag Queer, eu busco entender quais são as características gerais e 

específicas que tornam a subversão artística de gênero algo tão precioso, apesar 

e através da popularidade dessas recentes normativas Drags. Não posso deixar 

de buscar também as questões históricas do universo Drag e Queer, 

especialmente referências nacionais, que acabam apagadas nas mãos da 

internacionalização compulsória do entretenimento midiático. 

                                                            
4 O termo mainstream aqui é utilizado como mídias que estão em voga, conforme as ideias 
discutidas por Ascott (2000) e Haraway (2009).  
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A Cena Drag e Queer brasileira já foi composta por personalidades e 

especialmente por GRUPOS que quebraram fortemente com normas de gênero 

e sexualidade, como Dzi Croquettes, Secos e Molhados, Dimmi Kier, Mamonas 

Assassinas e até mesmo a Vovó Mafalda (a véia era um HOMEM!!!), e conta 

com fortes ícones atuais: Liniker, Johnny Hooker, Jaloo, Majur e Linn da 

Quebrada, além de outros artistas que se inspiram na hegemonia drag 

internacionalizada, como Pabllo Vittar e Gloria Groove. 

Percebendo estas questões e entendendo as normas já assimiladas por 

parcelas Queer e Drag, posso pincelar rapidamente a falta de empatia que a 

população LGBTQIA+ recebe, e como as normas de sexualidade afetam 

diretamente o indivíduo Queer (como a heteronormatividade, e imagine que aqui 

eu estou dizendo isso afetadíssima!!!). É importantíssimo reconhecer o 

sofrimento que ser “diferente” traz, seja pelo entendimento dos pares (família, 

amigos, colegas) ou pelo entendimento como cidadão! Até mesmo em 

reconhecimentos simples, como já diria o escritor Queer Paul Preciado, “Quem 

defende a criança queer?” ao perceber a falta que o sistema educativo (formal e 

informal) tem com o jovem indivíduo divergente (seja divergência de gênero, de 

sexualidade, de raça, ou qualquer tipo de não padrão). 

Aqui você, leitore-pesquisadore, deve estar pensando que eu já deveria estar 

a HORAS explorando a minha bibliografia acadêmica-artística (ou d’ele?), 

usando todo o meu arsenal de fichas bibliográficas e nomes complexos que 

explicam e rotulam os conceitos de gênero, arte, sexualidade, subversões e todo 

o resto. Mas, caro leitore, eu aqui estou contextualizando você a partir da minha 

vivência empírica, que claramente é pontuada por questões acadêmicas e 

bibliográficas, mas que são apenas pano de fundo para este trabalho. Quando 

estas experiências deixarem de ser motivação e passarem a ser este trabalho 

em si, elas estarão claramente com a notação padronizada que a academia 

exige. 

Um conceito que eu sempre achei muito complicado de definir foi o de 

“Arte”, pois além de ser muito complexo, tem um status de “atividade divina” 

dentro de váááárias camadas da sociedade. Mas, arriscando ser pretensiosa e 

falar sobre algo que eu não sei, com o conhecimento emprestado do Luiz (já que 

a gay estudou e viveu isso), eu acredito que a Arte está sempre mudando e se 
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reinventando, de certa forma evoluindo. Assim como todos os nossos valores 

como seres humanos, como sociedade, e também o conhecimento (tan dan dan, 

sentiu a grandiosidade da coisa toda?). 

Ou seja, é tudo uma enorme bagunça complexa e cheia de camadas que 

a gente não consegue controlar. Porém, o que eu consigo fazer, é tentar mudar 

um pouquinho, puxar uma pequena pontinha daquilo que eu vejo como 

“aniquilação” de algo super precioso e delicado, por algo que é um produto 

enlatado que visa exclusivamente lucro monetário. A minha pesquisa (e a minha 

luta) se dá justamente na subversão do que apaga a existência de outro algo, 

tentando manter viva e inteira a presença de algo que é negado por entidades 

que se colocam no lugar do divino. 

O fracasso é basicamente a única alternativa para o indivíduo Queer, já 

que uma sociedade padronizada e hegemônica acaba por deixar a margem todo 

aquele diferente, só nos resta, fazer do nosso fracasso quem nós autenticamente 

somos (HALBERSTAM, 2020). Acredito não ser necessário usar dados sobre a 

violência que a população LGBTQIA+ sofre, porém, isso também é uma 

justificativa, então, tomem umas estatísticas aí: 

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), o 

Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. “O Brasil naturalizou um 

projeto de marginalização das travestis. A maior parte da população trans no 

país vive em condições de miséria e exclusão social”, em dossiê feito pela 

Associação (BENEVIDES & NOGUEIRA, 2021). 

De acordo com relatório feito pelo Grupo Gay da Bahia, em 2019, 35,55% 

das mortes de pessoas LGBTQIA+ ocorreram na residência da vítima, enquanto 

21,58% ocorreram em vias públicas. O relatório também aponta que 329 LGBTs 

tiveram mortes violentas no Brasil, vítimas da homotransfobia: 297 homicídios 

(90,3%) e 32 suicídios (9,7%) (OLIVEIRA, 2020). 

De acordo com o relatório “Observatório das Mortes Violentas de LGBTI+ 

No Brasil – 2020”, realizado pelo Grupo Gay da Bahia e pela Acontece Arte e 

Política LGBT+, de Florianópolis, pelo menos 237 pessoas morreram por conta 

da violência LGBTfóbica no ano passado. Sendo que 224 foram homicídios 

(94,5%) e 13 suicídios (5,5%) (GASTALDI ET AL, 2021). 
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Agora que nós também já aprendemos um pouquinho sobre como a 

comunidade LGBTQIA+ é extremamente vulnerável, e que a cultura Queer corre 

o risco de, caso não se manifeste com convicção, ser apagada e esquecida pelas 

normas e hegemonias da sociedade “padrão”, nós podemos começar a falar 

sobre como esse trabalho funcionou. 

 

3. Que comece a Vertigem 

O Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) se estrutura em duas disciplinas de dois semestres diferentes, 

em que o aluno ajusta seu projeto, base teórica e metodologia em uma primeira 

etapa, e numa segunda, aplica este projeto. Aqui não foi diferente, porém com 

um hiato de um semestre entre as duas disciplinas, e mais alguns meses em que 

a Universidade não funcionou devido à Pandemia de COVID-19. Acredito que 

diversos fatores burocráticos que envolveram o fazer deste trabalho acabaram 

afetando diretamente seu resultado (não adianta, eu, odeeeeeio as burocracias 

em que o Luiz se firma). Uma disciplina obrigatória e simultânea ao trabalho de 

conclusão de curso também ensina a metodologia científica mais clássica, com 

todas as suas regras e normas, e isso não deixou de afetar uma certa confusão, 

mas também pela intenção de subversão. 

Afetada por essas normas e regras, a proposição inicial deste trabalho foi a 

de um documento fundamentado no modelo de Zines, conforme Sno (2015), que 

se retro-alimentasse em um ciclo virtuoso de auto-criação e evolução a partir de 

performances drag. O resultado físico desta primeira etapa, apesar de aprovado 

com nota máxima, foi criticado, pois era uma formatação subversiva em cima de 

um conteúdo extremamente clássico, que fugia muito pouco às normas, 

conforme pode ser visto na Imagem 1, porém, a apresentação performática, 

comigo presente, ao invés d’ele (como pode ser visto na imagem 2), foi muito 

mais significativa como processo de pesquisa, não apenas encaixando com a 

proposta do projeto, mas também subvertendo diversas regras, conforme as 

professoras avaliadoras, Profa. Dra. Lilian Maus Junqueira e Profa. Dra. Nara 

Amélia Melo da Silva, e também a diva máxima Profa. Dra. Paula Mastroberti 

(ela é incrível, menines). 
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Imagem 1 – Fotografias do documento entregue a banca: Capa; Tema, Objeto 

de Estudo e Conceitos Operacionais; Figura 06 (imagens todas impressas em 

papel vegetal); Cronograma. O Projeto Editorial possuía intervenções em 

aquarela feitas depois da impressão. 

 

Fonte: Registro do Autor 

 

Imagem 2 – Registro da banca de apresentação, da esquerda para a direita: 

Profa. Nara Amélia, Euzinha Queda Livre, Profa. Paula Mastroberti e Profa 

Lílian Maus. 

 

Fonte: Registro do Autor 



82 
 

Durante a avaliação do projeto, algumas questões foram trazidas à tona, 

que acabaram por se tornar norteadoras para a execução deste trabalho: a 

subversão presente em todo o trabalho, da apresentação através de uma 

persona, até o objeto de estudos ser um espaço marginalizado da arte (u Drag); 

a questão da vertigem que eu mesma trago, pela minha humilde altura, que em 

salto fica por volta de 2 metros, mas também pela minha visualidade, que dá um 

tom ligeiramente debochado e transgressor a temas que exigem uma visão 

drasticamente fora do padrão; a enorme hibridez que existe na arte drag (híbrida, 

todinha híbrida), que anda por áreas de pintura, performance, figurino, roteiro, 

maquiagem, audiovisual etc; uma desconstrução do modelo padrão de trabalho 

de conclusão de curso, pois ficou evidente que o projeto gráfico do trabalho 

estava sendo muito mais subversivo que a maneira como o trabalho era 

abordado. 

Estes pontos foram levados a cabo ao longo de 2020, durante a retomada do 

trabalho, mas não sem ter tido diversas influências que mudaram drasticamente 

a visão d’ele em relação a mim e a quem eu sou. 

 

4. Como o nascimento de Athena 

Não é difícil de imaginar que uma arte desenvolvida em um espaço de 

existência não-hegemônico (ou periférico, né mores?) seja muito difícil de se 

transmitir ao longo do tempo, especialmente por não ter meios canônicos ou 

formais de execução. As normas da arte drag são todas feitas em cima da moda, 

dos desejos de seus autores e a partir de contatos casuais. 

Não é a toa que a minha primeira experiência saindo da cabeça d’ele foi em 

um curso não-formal dado por uma das Drag Queens mais conhecidas na cena 

Queer de Porto Alegre, a hilária Cassandra Calabouço, persona de Nilton 

Graffree Jr. e idealizadora do Pimp My Drag, que no segundo semestre de 2019 

oferecia sua 6ª edição. 

O meu contato com outras personas, algumas já muito bem constituídas, 

outras ainda por serem postas ao mundo, trouxe novas perspectivas do que era 

ser eu. Descontaminando-me da visão “rupaulesca” da performance de gênero, 

eu comecei a entender pequenos aspectos da minha personalidade e o que eu 
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fazia melhor, entendendo minhas habilidades artísticas como um espaço mais 

“versátil” do que eu havia visto na academia. 

Ao longo do Pimp, fui posta em contato com diversas questões muito 

diferentes do que eu já havia experimentado como expectador de reality show, 

especialmente compreendendo que, assim como a sexualidade, o nascimento 

de uma Drag é individual e único para cada uma. Assim, entendi que minhas 

experimentações com maquiagem e figurinos podiam ir além dessas áreas, 

serem muito mais do que eram usualmente, e utilizar elementos não usuais para 

constituir coisas cotidianas, algo que já aparecia anteriormente: meus cabelos 

não são cabelos, são pano. Meus cílios não são pêlos, são papel. E neste 

momento, aquilo passa a ser parte de quem eu sou, assim como eu sou aquilo: 

uma espécie de ciborgue (HARAWAY, KUNZRU, TADEU, 2009). 

As experimentações a que as nove ou dez Drag Queens presentes no Pimp 

My Drag 6ª edição se sujeitaram, atingiram diversas esferas, mas focadas em 

um plano específico: a mostra de resultados final, o Baile de Perucas 6ª edição. 

A partir de experimentações em performance, em dança, em dublagem, em 

interpretação e em diversas outras áreas comuns à Arte Drag, a Teacher 

Cassandra começou a gerar os números que deram origem à uma mostra de 

resultados: estava se constituindo o Baile das Drags. 

Assim como fica explícito no documentário Paris is Burning (PETRÓPOLIS, 

1996), as famílias não usuais que se formam em ambientes queer acontecem 

pelo afastamento que as famílias tradicionais forçam em relação ao indivíduo 

LGBTQIA+, que acaba formando laços com outras pessoas que fazem parte da 

mesma periferia social. Estes laços, que podem ser chamados de familiares, 

acontecem em diversas complexidades e modelos, e não foi diferente comigo, a 

medida em que eu passei a existir, alguns vínculos se interessaram em ter suas 

próprias experiências com a performance artística de gênero. A continuidade da 

cultura queer não depende de uma entidade formal que vai passar adiante 

parâmetros, rótulos e normas, mas sim deste espaço familiar, que acaba por dar 

familiaridade com questões não abordadas no sistema formal de ensino (alô 

Preciado, 2013, e também conforme a LDB, ou LEI Nº 9.394, 1996, que não 

possui qualquer tipo de direcionamento para o ensino de sexualidade e gênero). 
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Assim nasceu minha família Drag. O entendimento de como é ser apoiado 

por um grupo de pessoas que vivenciam e experimentam com aquele mesmo 

assunto que deixa a mim mesma tão confusa é libertador, e teve papel 

fundamental na minha compreensão de que o sistema hegemônico formal de 

construção das noções de sociedade não nos permite sermos autenticamente 

nós. Pela noção de que as diretivas hegemônicas intendem acabar com qualquer 

tipo de diferença, principalmente na figura daquele que é diferente, eu 

compreendi que este sistema deve ser combatido. 

Com uma família queer constituída e com um grupo informal de 

profissionalização Drag, eu acabei por experimentar uma aplicação de 

habilidades externas à minha área drag de existência, e com as habilidades não 

usuais que o Luiz possui, eu acabei ajudando Cassandra Calabouço a nos inserir 

no sistema de artes cênicas de Porto Alegre, com um espetáculo teatral baseado 

no “Baile de Perucas 6ª edição”, entramos para a programação de um dos 

maiores eventos de teatro de Porto Alegre, o Porto Verão Alegre. O Baile de 

Perucas: O Show foi aprovado para uma temporada de duas semanas no Teatro 

CHC da Santa Casa, em fevereiro de 2020. Em março de 2020 recebemos a 

notícia de que o Baile de Perucas: O Show também foi aprovado para estreia 

solo com temporada de dois meses, que está em hiato desde o início da 

Pandemia. 

 

5. Metodologia... Científica? 

Dias e Irwin (2013) acreditam que a arte, quando exposta a modelos 

hegemônicos de pesquisa, perde muito da sua riqueza, e, enquanto propõe 

modelos alternativos de pesquisa em arte, muito mais livres de travas, 

burocracias e normas, ainda pregam que o rigor se dá de maneiras autênticas e 

comprometidas. Este trabalho foi todo construído em cima desta proposta de 

a/r/tografia, metodologia que procura quebrar com regras de maneiras a tornar 

seu resultado significativo em aspectos sensíveis e inovadores. 

O processo prático de construção da Vertigem tem origem nesse 

entendimento, abstrato, apesar de concreto, acadêmico, mas também empírico, 

da comunidade Queer, e também das minhas vivências como artista e performer 
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Drag, que culminaram na escolha de um formato inusitado de apresentação: 

verso livre. A partir de textos iniciais, construí uma estrutura de história ao redor 

das etapas da Jornada do herói de Campbell (1997), e influenciada por leituras 

como Ilíadas, A Epopeia de Gilgamesh, Troianas, entre outros escritos 

históricos, o formato de um épico Drag foi aos poucos sendo delineado. Diferente 

da minha contraparte, eu não quero agradar a todes, e junto das questões 

heróicas eu critico fortemente a sociedade (que é a grande vilã desta jornada), a 

cultura Drag e algumas figuras de importância do universo Queer. O uso de 

situações fortes da comunidade LGBTQIA+, incluindo mortes, suicídios, 

violência mental, psicológica e física, contrastando com grandes vitórias e 

explicações simples do funcionamento da vida queer, acabam por formar não 

apenas quem eu sou como performance e objeto vivo de arte, mas também um 

texto em que dei tudo que eu podia dar naquele momento, e que ele consegue, 

em termos técnicos, de criação visual. 

Drag, segundo Butler (2010) demonstra a fragilidade dos gêneros ao 

possibilitar a performance caricata de feminino através de Drag Queens. O uso 

de perucas, cílios e saltos enormes não é essencial, mas é característico e visto 

como símbolo por muitos. Os espaços que o universo Queer permite, como 

famílias Drag, é reconfortante e simultaneamente maldoso, pois apesar de 

minhas três filhas terem espaços suficientemente saudáveis, tanto 

psicologicamente, quanto financeira, social e intelectualmente, não refletem a 

vida de todes es Drags, que às vezes não possuem dinheiro, ou um ambiente 

adequado para se fazerem ouvides e compreendides. 

Ao longo da construção deste trabalho (já em um novo formato digital, depois 

do projeto) houve a influência da pandemia, e também das questões gráficas 

que desenvolvi como Drag Queer Performer, e tanto o uso dos textos como o de 

multimídias (fotografias, ilustrações, vídeos e texturas) foram ampliados, criando 

uma espécie de ecossistema Gráfico em Queda Livre, que perpassa os espaços 

físicos para espaços digitais, e as linhas que formam o meu rosto, também são 

utilizadas para ligar versos, desenhar letras e compor degradês. A Queda, aliás, 

agora é controlada, ainda Livre, porém não é mais caótica e sem propósito. 

As questões visuais úmidas (tanto físicas quanto digitais/tecnológicas, 

segundo ASCOTT, 2000) são tentativas de subverter os meios e os modelos 
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padrões, e tanto o formato do trabalho quanto sua apresentação, se misturam 

em um espaço que culmina em motivação educacional. Úmido, todinho úmido! 

Este conceito de umidez é aplicado nas mais diversas formas, e o que antes eu 

chamei de híbrido, se torna um modelo de existência, tanto artístico como de 

subversão. 

 

6. Livre para aterrissar 

E assim, chegamos à parte final, em que apresento não somente o resultado 

do trabalho em si, mas as diversas variações que foram sendo lentamente 

inseridas no escopo do trabalho. O resultado final é entendido como dois 

elementos principais, um site/zine (que pode ser acessado em 

www.quedalivre.art/vertigem) e uma cyberformance (como entendida por 

Schechner, 1988) digital, que serviu como apresentação para a banca. Além 

destas obras principais, ainda podemos apontar a Live de preparação, 

maquiagem e ensaio que precedeu a apresentação, podendo ser acessada tanto 

pela banca, quanto pelo público em geral, e também o trabalho como foi 

finalizado para apresentação em acervo da Biblioteca Digital (Lume) 5  da 

Universidade. 

Agora, eu apresento um pouquinho das questões imagéticas deste trabalho, 

que por possuir múltiplas mídias digitais, teria como formato ideal a tela, porém, 

teremos que nos contentar com imagens da tela. Lembram como ao final da 

primeira disciplina uma das principais ênfases foi na maneira subversiva de se 

apresentar este trabalho? Ele foi entregue em um formato totalmente diferente 

do usual, em um site, conforme mostrado na Imagem 3. 

 

 

 

 

 

                                                            
5  O acesso ao Lume (e especificamente a públicação citada), pode ser feito no link: 
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/217616  

http://www.quedalivre.art/vertigem
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/217616


87 
 

Imagem 3 – Capa do Site Quem Tem Medo da Vertigem? A Jornada du Drag. 

 

Fonte: www.quedalivre.art/vertigem 

Mas, a subversão do site como entrega de TCC também vem em forma 

midiática, pois diferente de um documento padronizado, o site permite múltiplos 

tipos de linguagem, assim como múltiplas formas de organização dessas 

linguagens. E aí entra a formação híbrida (todinha híbrida) entre artes, design e 

informática que ele tem. A captação de vídeo, a elaboração de animações, a 

organização destas informações de forma hierarquizada e linear - apesar de não 

seguir uma linearidade rígida, o tratamento de fotografias, a criação de texturas 

e ilustrações que se comportam como parte fundamental da ambientação, que 

define o tom. 

Parte essencial deste trabalho é a maneira como as diversas linguagens 

se encaixam, a umidade de Ascott (2000) se dá em todos os momentos, me 

tornando um ser dragficado muito mais do que híbrido, com uma presença 

muitas vezes mais potente, com uma voz muito mais significativa do que a voz 

falada, ela é uma voz híbrida, como eu mostro na Imagem 4.  

 

 

http://www.quedalivre.art/vertigem
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Imagem 4 – Queda Livre de Lingerie gritando ao público “Calcinha é 

Feminino?” 

 

Fonte: Imagem retirada do site Quem tem medo da Vertigem? A Jornada du Drag. Fotografia 

do Baile de Perucas 6ª edição. 

A utilização de conhecimentos práticos como aplicação da semiótica e 

contextos de cor levaram à criação de cenas/quadros bem significativos e 

impactantes, que juntamente com os versos que os acompanham passam muito 

do sentimento que eu vivo ou vivi e utilizo em formato de manifesto neste 

trabalho, como demonstrado pela Imagem 5. 
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Imagem 5 – Furiosos Olhos animados me vêem e me julgam. 

 

Fonte: Imagem retirada do site Quem tem medo da Vertigem? A Jornada du Drag. 

A utilização das etapas de transformação e criação de uma persona drag 

através de maquiagens, figurinos e processos pessoais que eu mesma tenho 

dificuldade de definir tentaram ser expressadas através de imagens, fotos, 

vídeos que se espalham ao longo dos versos, organizados de maneira a 

impactar tanto quanto possível, ao mesmo tempo em que se demonstra um 

pouco do processo “dragficador”, como na Imagem 6. 
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Imagem 6 – Diversos momentos de transformação da Queda Livre, utilizando 

especialmente maquiagem. 

 

Fonte: Imagem retirada do site Quem tem medo da Vertigem? A Jornada du Drag. Fotografias 

do acervo do autor. 
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Esta obra na íntegra pode ser conferido no Lume da UFRGS6 em versão 

adaptada para pdf ou diretamente no site7. E enquanto este foi o documento 

resultante do processo de TCC, a cyberformance que funcionou como 

apresentação do trabalho também pode ser conferida em duas versões: a versão 

que foi apresentada ao vivo em vídeo conferência com as professoras 

avaliadoras8 e em releitura gravada e editada9, e algumas capturas de telas de 

ambos podem ser apreciados respectivamente nas imagens 7 e 8. 

Imagem 7 – Capturas de tela da cyberformance ao vivo para a banca 

avaliadora. 

Fonte: Registros do Autor. 

Imagem 8 – Capturas de tela da releitura gravada e editada da cyberformance 

Quem tem medo da Vertigem? A Jornada du Drag. 

                                                            
6 Pode ser acessado em www.lume.ufrgs.br  
7 Pode ser acessado em www.quedalivre.art/vertigem  
8 Pode ser acessado em https://youtu.be/FhEM75U__8w  
9 Pde ser acessado em https://youtu.be/OtRiw7S3164  

http://www.lume.ufrgs.br/
http://www.quedalivre.art/vertigem
https://youtu.be/FhEM75U__8w
https://youtu.be/OtRiw7S3164


92 
 

 

Fonte: Registros do Autor. 

Os preparativos para a cyberformance envolveram uma espiadinha no 

processo da minha recepção, e uma live que teve duração de 9 horas foi exibida 

no youtube 10  disponível para as professoras avaliadoras entrarem e 

acompanharem o processo de maquiagem e preparações para a apresentação 

indicado na Imagem 9. 

 

 

 

 

                                                            
10 Acesso em: https://youtu.be/FaXOkeYnkh0  

https://youtu.be/FaXOkeYnkh0
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Imagem 9 – Capturas de Tela da Live pré-cyberformance, com 

participação da filha drag Alma Livre, e uma câmera alternativa à apresentação 

avaliativa. 

 

Fonte: Registros do Autor. 

 

7. Considerações Finais 

Toda hegemonia de normas se torna opressora para o indivíduo divergente, 

e é a partir da compreensão da comunidade LGBTQIA+ como indivíduos 

divergentes da normatividade padrão, que eu, Queda Livre, acredito ser de 

máxima importância a subversão de normas constituídas a partir de tradição. 

Mas, veja bem, eu não sou contra as tradições, mas, sou contra aquelas 

tradições que não me permitem ser autêntica com a minha identidade. E a minha 

identidade faz parte da identidade do Luiz. 
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Eu não sou um mero fantoche nas mãos de um artista esquizofrênico, eu sou 

um fragmento construído pela falta de espaço social que uma criança queer teve 

em se expressar. Eu sou a compensação que o Luiz espera trazer a um mundo 

que ainda mata mais indivíduos LGBTQIA+ do que os aceita. 

Eu existo para discutir e subverter normas, especialmente as de gênero e 

sexualidade, mas também todo tipo de regra que possa entrar no meu escopo 

de trabalho. Com este trabalho, eu o fiz, utilizando recursos dentro das minhas 

habilidades de designer, artista, pesquisador e educador. 
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Que roupa é essa, menino? 1 – Uma análise sobre a 
performance de gênero do personagem Lunga em Bacurau 

(2019) 
Alequine Silva SAMPAIO2  
Lívia Dias de AZEVEDO3  

 

Introdução 
Os estudos de gênero, que, por muitos anos foram postos às margens 

dos interesses nas universidades, tem ganhado notável relevância nas últimas 

décadas. Em linhas gerais, esses estudos não veem a constituição do gênero e 

nem do sexo como algo essencialista, inato do ser humano, mas sim, uma 

construção fundamentalmente social e, por conseguinte, relacionada com as 

estruturas de poder dentro da sociedade (CITELI, 2001). 

Na seara dessas discussões e levando em conta que a constituição de 

gênero se dá de acordo com a inserção do indivíduo nos arranjos sociais, 

políticos, econômicos e culturais, faz-se necessário que pensemos como se 

modelam as várias masculinidades, incluindo aquelas que não se encontram no 

espectro hegemônico. Isso significa dizer, como explica Kimmel (1998, p. 106), 

que não podemos  

 
falar de masculinidade como se fosse uma essência constante e 
universal, mas sim como um conjunto de significados e 
comportamentos fluidos e em constante mudança. 
 

A respeito da constituição da identidade do homem nordestino, o 

historiador Durval Muniz Albuquerque Júnior quando discorre em seu livro 

Nordestino: Uma invenção do falo, história do gênero masculino (2013) afirma 

que ela é masculina, ou seja, a identidade de gênero foi e ainda é crucial na 

definição que homogeneíza os habitantes dessa região, mesmo sendo apenas 

uma dimensão dos diversos constitutivos da identidade regional. 

O nordestino, sendo considerado aqui uma construção discursivo-

imagética, foi ligado, dentre outros discursos, ao pensamento de base 

                                                            
1 Fala proferida por uma personagem no filme Bacurau (2019) a Lunga, quando este se apresenta 
na comunidade. 
2 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Desenho, Cultura e Interatividade (PPGDCI) 
da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
3 Professora doutora do Programa de Pós-graduação em Desenho, Cultura e Interatividade 
(PPGDCI) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
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determinista, que o associou às características geográficas do local que o 

delimita. “A violência tornou-se um forte constituinte da sua subjetividade, forjada 

diante de uma situação sociopolítica específica, baseada e perpetuada pelos 

princípios do patriarcado” (BRILLHANTE et al. 2018, p. 14). Discurso que 

corrobora para a construção de uma identidade masculina para esta região. 

As artes foram fundamentais para a construção, disseminação, circulação 

e manutenção desse imaginário sobre o Nordeste e o homem nordestino. Em 

um primeiro momento, nas décadas iniciais do século XX, a literatura regionalista 

foi a responsável por desenhar e difundir as primeiras impressões sobre essa 

região (ALBUQUERQUE JR., 2009); e, em um momento posterior, coube ao 

cinema retroalimentar e manter os estigmas e estereótipos já enraizados. 

Sandra Jatahy Pesavento (2008, p. 39) vai dizer que “as representações 

construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste mundo, como 

fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua existência”. 

Atento as implicações das artes em naturalizar certas ficções sociais, será 

tomado como objeto de análise a representação do personagem Lunga, criado 

para o filme Bacurau (2019), de Kleber Mendonça filho e Juliano Dornelles.  

A escolha do filme se justifica pelo sucesso de crítica e alcance público, 

além de sua complexidade por apresentar um campo de disputas imagético-

discursivas que, ao mesmo tempo que retoma alguns estereótipos do Nordeste, 

também não deixa de atualizar e problematizar sua imagem. Ou seja, é um filme 

complexo, que permite novas visualidades e diferentes gestos de leitura e 

interpretação. 

Dentro dessa narrativa fílmica, o bandido foragido Lunga, interpretado 

pelo ator Silvero Pereira é um dos personagens com maior destaque. Sua 

caracterização combina elementos do universo feminino e masculino, tanto na 

forma como apresenta sua imagem, como no gênero linguístico usado por alguns 

outros personagens para se referir a ele4. Com vestes estilizadas, cabelo com 

penteado andrógino e uma expressão dura, Lunga pega em facões e decapita 

cabeças sem hesitar. 

Albuquerque Jr. (2009) diz que quando se toma o Nordeste como objeto 

de análise, esse objeto nunca é neutro, pois já traria em si  

                                                            
4 Para esta análise, optou-se por utilizar o pronome no masculino para se referir ao personagem. 
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imagens e enunciados que foram fruto de várias estratégias de poder 
que se cruzaram; de várias convenções que estão dadas, de uma 
ordenação consagrada historicamente” (2009, p. 217).  

 

Nesse sentido, este artigo expõe e analisa a complexidade do gênero do 

personagem Lunga considerando esses possíveis agenciamentos para entender 

como sua construção cruza com o imaginário coletivo discursivo do Nordeste.  

O artigo toma como referencial-metodológico os estudos de Albuquerque 

Jr. (2013), além do conceito sobre performatividade de gênero proposto pela 

teórica Judith Butler (2003). Tal conceito diz, em linhas gerais, que o gênero é 

uma repetição de normas reguladoras heterossexuais que busca enquadrar os 

sujeitos em padrões binários5 e coerentes (2003). Essa noção é de suma 

importância para analisar em que medida Lunga rompe ou não com os 

impositivos do gênero masculino tão característico do Nordeste. 

Com a propósito de expor didaticamente o texto fílmico para a descrição 

e discussão das imagens neste artigo, elegi alguns fotogramas do filme em que 

Lunga está presente, considerando como critério aqueles fotogramas que 

sintetizam mais fortemente elementos sígnicos para a análise. 

 

 

2. Algumas palavras iniciais sobre gênero 
Desde que gênero foi pensado como produto de uma construção histórico 

cultural, muitas foram as teorias feministas nascidas a partir da década de 70 

que tomaram como premissa essa desnaturalização.  Essas teorias viam o 

gênero não mais como um atributo do corpo, mas sim, como um produto social. 

Joan Scott, em seu célebre texto intitulado Gênero: Uma Categoria Útil de 

Análise (1995) definiu o gênero como “um elemento constitutivo de relações 

sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é 

um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (1995, p. 86). Essas 

proposições demarcaram as pesquisas em torno de explicações sociais a 

respeito da hegemonia masculina em diferentes temporalidades históricas. A 

esse respeito, Natalie Davis (1975), citada por Joan Scott (1995) vai dizer:  

                                                            
5 Gênero binário se refere a classificação em que vê o sexo e o gênero dividido em apenas duas 
formas e opostas: masculino e feminino. 
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[...] Nosso objetivo é compreender a importância dos sexos, isto é, dos 
grupos de gênero no passado histórico. Nosso objetivo é descobrir o 
leque de papéis e de simbolismos sexuais nas diferentes sociedades e 
períodos, é encontrar qual era o seu sentido e como eles funcionavam 
para manter a ordem social ou para mudá-la (DAVIS apud SCOTT, 
1995, p. 72) 

 

Scott (1995, p. 72) discorre a respeito do termo “gênero” ter sido usado 

inicialmente para se referir às mulheres, marcando assim, a relação o entre 

feminino e o masculino. O gênero atenderia, então, a função de adequar 

delimitados papéis aos homens e mulheres. Todavia, essa dicotomia sexual não 

é questionada, não se promove uma busca das causas dessa construção binária 

dos gêneros.  

Albuquerque Jr. (2013) também questiona o fato de as hierarquias 

colocadas pela divisão binária serem pensadas como ponto de partida para 

apontar as desigualdades entre os gêneros, mas que o próprio binarismo, como 

tal, não seja criticado.  Para ele, a divisão de gênero entre homem e mulher 

apagaria as multiplicidades desses seres que, inclusive, estariam “sujeitas a 

transversalidades, ambiguidades e indiferenciações” (ALBUQUERQUE JR., 

2013, p. 22). 

Butler (2003) vai problematizar a distinção binária para além do gênero e 

questionará, inclusive, a naturalização dos sexos. Ela discute sobre a 

arbitrariedade dessas constituições e considerará que: 

 
Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não 
faz sentido definir o gênero como uma interpretação cultural do sexo. 
O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural 
de significado num sexo previamente dado [...]; tem que designar 
também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios 
sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a 
cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio 
discursivo/cultural [...] (BUTLER, 2003, p. 25). 

 

Para Butler (2003), aceitar o gênero como algo determinado 

culturalmente e o sexo como algo natural, seria aceitar que o gênero expressaria 

uma essência do indivíduo. Se o gênero for dado como uma construção que 

remete a um “certo determinismo de significados do gênero, inscritos em corpos 

anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como 
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recipientes passivos de uma lei cultural inexorável” (BUTLER, 2003, p. 26) então 

seria o gênero que se tornaria um inevitável destino para os corpos. 

A autora americana busca desvincular essa ideia de que o sexo, tido 

como natural, determinaria os impositivos culturais sobre ele, e afirma que “talvez 

o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e 

gênero revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER, 2003, p. 25). Sendo 

assim, o sexo, que era visto pelas feministas dos anos 70 como uma realidade 

biológica, vai ser posto por Butler da mesma forma que essas feministas viam o 

gênero: como uma construção discursiva. Portanto, o sexo também não existiria 

pré-discursivamente e a assimilação naturalizada que temos em associá-lo a um 

determinado gênero, nada mais é que um efeito deste para passá-lo por uma 

verdade que é produzida pelo discurso. 

 

 

3. Masculinidades  
Na crista dos estudos de gênero, debates sobre o conceito de 

masculinidade começavam a crescer e a noção de um homem como um tipo 

universal e essencialista vai se desnaturalizando, dando lugar para pensar o 

sujeito masculino em suas múltiplas formas de ser e se relacionar com o mundo. 

Antes disso, nos anos 70, como vai dizer Robert Connell (1995), o homem 

era visto dentro dos estudos de gênero naquilo que chamavam de “papel do sexo 

masculino”, que significava basicamente “um conjunto de atitudes e expectativas 

que definiam a masculinidade apropriada” (CONNELL, 1995, p. 187). Connell 

aponta que esse conceito é muito limitado por não dar conta de compreender 

questões relacionadas “ao poder, à violência ou a desigualdade material [...] que 

não nos permite ver as complexidades no interior da masculinidade e as 

múltiplas formas de masculinidade” (CONNELL, 1995, p. 188). 

Michael S. Kimmel, em seu texto A produção simultânea de 

masculinidades hegemônicas e subalternas (1998) traz uma série de postulados 

para se pensar as masculinidades, partindo, primeiramente, do entendimento de 

que elas são socialmente construídas e que variam a partir da cultura numa 

relação espaço/tempo. Pode-se pensar, a partir desse primeiro postulado, a 

respeito do nordestino que, como se verá, está inserido em uma cultura na qual 
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teve como produto a constituição de um modo específico de ser homem que foi 

se consolidando historicamente. 

Kimmel (1998) diz também sobre as relações de poder que envolvem as 

masculinidades, tanto em relação às desigualdades que marcam os homens e 

as mulheres, como na relação entre os próprios homens, que segundo o autor, 

é baseada em raça, etnia, sexualidade, idade, dentre outros. Podemos perceber 

que o poder não está distribuído igualmente nem mesmo entre os homens. 

Connell e Messerschmidt (2003) propõem pensar o conceito de 

masculinidades hegemônicas que seriam, para eles, o modelo máximo de ideal 

de masculinidade definida em um determinado espaço/tempo. Esses modelos 

“se articulam livremente com a constituição prática das masculinidades como 

formas de viver as circunstâncias locais cotidianas. Na medida em que fazem 

isso, contribuem para a hegemonia na ordem de gênero societal” (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2003, p. 253). Os autores dirão ainda que essas 

masculinidades hegemônicas não precisam, necessariamente corresponder a 

um modelo realístico de homem, desde que sirvam para difundir e expressar 

ideias que sirvam de inspiração para outros homens. 

Dessa forma, Connell (1995), entende a masculinidade como um projeto 

coletivo e individual passível de construção e reconstrução. Iremos ver a seguir 

como uma identidade regional, a do nordestino, partiu de uma construção que 

tem como modelo uma masculinidade hegemônica delimitada em um espaço e 

tempo e sustentada por interesses econômicos, políticos e sociais. 

 

 

4. Terra e sangue na constituição do homem nordestino 
Para analisar a construção da performance de gênero de Lunga em 

Bacurau, é necessário entender como ela se relaciona na realidade diegética6 

retratada na narrativa do filme, cujo cenário é o sertão nordestino.  

O Nordeste é um espaço geográfico delimitado historicamente e fruto, 

como vai dizer Albuquerque Jr. (2009; 2013) de uma invenção discursiva e 

imagética. Em Nordestino: invenção do “falo” (2013), o historiador afirma que 

                                                            
6 É um conceito da narrativa que se refere ao mundo ficcional retratado em uma obra, que ocorre 
dentro da ação narrativa ficcional. 
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nessa invenção do Nordeste, forjou-se também uma identidade regional para o 

ser nordestino, e este ser se constituiria como uma figura do gênero masculino, 

um típico cabra macho7. Essa concepção do nordestino vinculada ao gênero 

masculino foi resultado, como explica Albuquerque Jr. (2013), da promoção das 

elites rurais e intelectuais, ainda no começo do século XX, de práticas e 

discursos regionalistas que relacionavam o homem ao espaço, sobretudo, ao 

espaço rural. 

Inicialmente, a imagem do Nordeste vai sendo fortemente ligada à seca e 

à pobreza devido aos interesses das elites políticas e econômicas, em especial 

a de Pernambuco, que viram na promoção da calamidade regional uma forma 

de afiançar o fluxo de recursos governamentais para a localidade após a 

mudança econômica para o eixo sul (ALBUQUERQUE JR., 2013). Somado a 

esse discurso, os militantes intelectuais das artes e da cultura procuravam fundar 

uma identidade regional ao nordestino que estivesse ligada ao passado das 

sociedades rurais, numa tentativa de se contrapor às sociedades urbanas do 

Sudeste (ALBUQUERQUE JR., 2013). 

O apoio desse grupo de militantes, liderado por Gilberto Freyre, foi decisivo 

para a disseminação dessas ideias regionalistas ao longo dos anos 20 do século 

passado, sobretudo após o surgimento do movimento Regionalista e 

Tradicionalista. Esse movimento teve início no ano de 1924, em Recife, com a 

criação do Centro Regionalista do Nordeste, que tinha como objetivo “resgatar e 

preservar as tradições nordestinas” (ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 100). Nesse 

objetivo, o grupo buscou construir uma identidade para o Nordeste e o nordestino 

 
Havia uma proposta clara, portanto, do movimento regionalista e 
tradicionalista de contribuir para traçar e fixar o perfil do homem da 
região, de dar a ele uma “personalidade”, uma fisionomia. Para isto 
incentivou que este regionalismo se explicitasse em obras de arte, 
tanto no campo das artes plásticas, como na literatura, visando a “dar 
expressão ao regional. Era preciso, inclusive educar o gosto da 
população, para que, em vez de admirar tudo que era estrangeiro, 
gostasse do que era regionalmente nosso” (ALBUQUERQUE JR., 
2013, p. 145). 

 

O nordestino então é, em grande parte, construído e consolidado, no seu 

aspecto físico a psicológico, por esse movimento cultural e artístico. Ademais, 

                                                            
7 Termo de origem nordestina para se referir ao indivíduo valente, que não tem medo. 
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por acreditarem que essa região representaria um Brasil mais puro que as 

regiões do Sul, que tiveram suas culturas modificadas pelas imigrações 

estrangeiras, pode-se dizer que esse movimento procurava fixar o Nordeste em 

um tempo e espaço determinados. Sobre isso, Albuquerque Jr. (2013, p. 146) 

diz que  
o movimento se caracteriza, pois, por tentar ancorar a realidade 
regional e a definição da fisionomia de seu habitante no passado, um 
passado definido como tradicional, passado rural, quando não 
escravista e que Freyre define como patriarcal. 

 

Ainda de acordo com o historiador, o conceito de patriarcalismo deve ser 

entendido dentro da realidade do momento histórico o qual Freyre vivia e por 

isso será pensado em contraste com 

  
[...] a nova ordem social caracterizada pelas relações livres e 
progressivamente assalariadas de trabalho, pela forma republicana e 
‘democrática’ de organização, sem deixar de ser autoritária, tendências 
que considerava igualitaristas ou horizontalizadas de relação entre 
classes, etnias e gêneros, pelo declínio dos valores rurais e católicos 
[...] e o consequente declínio das formas paternalistas e pessoalizadas 
de relacionamentos substituídas pelo que chamava formas 
individualistas, particulares e utilitárias de subjetividades 
(ALBUQUERQUE JR., 2013, p. 129). 

 

A construção do nordestino se assentaria então em um passado que estava 

desaparecendo e que era preciso recuperar e preservar. Esse passado 

patriarcal, viril, estaria sendo substituído, como aponta Albuquerque Jr. (2013), 

por essa sociedade “matriarcal”, representada pelas cidades modernas, 

industrializadas e em transformação social devido à presença cada vez maior 

das mulheres disputando espaços de poder. O homem nordestino já nasceria 

como uma oposição a essas transformações, como uma “figura reacionária em 

relação a qualquer mudança que pudesse ocorrer nas identidades e nos papéis 

que eram definidos para os gêneros” (ALBUQUERQUE JR., 2013, p. 151). 

 Ao produzir esse tipo nordestino, Albuquerque Jr. (2009) aponta para a 

incorporação de diferentes discursos que se cruzam, sendo o mais presente 

aqueles com bases deterministas alemã do século XIX que consideram “as 

diferenças entre os espaços do país como reflexo imediato da natureza, do meio 

e da raça” (ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 53). Dessa forma, os aspectos 
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geográficos e a composição racial de um povo determinariam as diferenças 

culturais e até a constituição física e psicológica. 

O nordestino, nascido numa região com uma natureza caracterizada por 

solo seco, árido e castigado pelo sol quente, seria pensado como um homem 

telúrico, internalizaria os aspectos dessa terra, seriam rudes, ásperos e 

embrutecidos (ALBUQUERQUE JR., 2013). A luta constante para sobreviver 

nesse meio hostil constrói grande parte da imagem do nordestino como um ser 

viril e másculo, único tipo capaz de lidar com essa natureza.  

 
Se a violência é uma característica historicamente associada ao 
conceito de masculinidade hegemônica, no Nordeste ela é reforçada 
pela identificação, culturalmente construída, do nordestino com a 
aridez da caatinga e a agressividade atribuída ao clima da região” 
(BRILHANTE et al. 2018, p. 24). 

 

Os perigos dessa terra não se resumem apenas às suas características 

geofísicas. Segundo Albuquerque Jr. (2013), o sertão nordestino foi palco de 

inúmeras lutas sangrentas em seu processo de povoamento e “a violência, a 

luta, o derramamento de sangue teriam sido a tônica deste processo de 

colonização e constituição do homem nordestino (2013, p. 175). Ou seja, a 

violência também estaria então presente na constituição desse homem 

nordestino. 

Esse ambiente extremamente violento foi propício, como vai dizer 

Albuquerque Jr. em seu livro A feira dos mitos (2013b, p. 20) para o surgimento 

de mitologias ligadas ao masculino, ao macho, encarnada em figuras “como a 

do coronel, do cangaceiro e do jagunço”. A respeito do cangaço, Renata Lira dos 

Santos Aléssio (2004, p. 53), sintetiza dizendo que “significava violência e medo, 

para uns, e heroísmo, valentia ou justiça para outros, revelando-se, portanto, 

como um objeto polimorfo cercado de significações das mais diferentes”. 

Esses objetos sociais foram exaustivamente reproduzidos pela literatura 

e, mais tarde, pelo cinema, e ajudaram a legitimar comportamentos e valores do 

nordestino ligados à violência, embora suas representações continuem a ser 

reelaboradas, ressignificadas e interpretadas. 

 

 
 



105 
 

5. Performance de gênero em Lunga 
Lunga é um dos personagens com maior destaque no filme Bacurau 

(2019), escrito e dirigido pelos cineastas pernambucanos Kleber Mendonça Filho 

e Juliano Dornelles e com coprodução entre o Brasil e a França. As filmagens do 

filme ocorreram na região de Seridó, sertão nordestino que abrange o Rio 

Grande do Norte e a Paraíba.  

A história de Bacurau se passa em um povoado fictício e homônimo ao 

título do filme, localizado no oeste de Pernambuco. O enredo não se concentra 

em apenas um personagem, mas em um conjunto de personagens que transitam 

na narrativa com mais ou menos destaque, mas sem aprofundar em suas 

construções subjetivas ou em seus passados. São eles: Lunga, Teresa (Bárbara 

Colen), a médica Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomás Aquino), o professor 

Plínio (Wilson Rabelo), o político demagogo Tony Junior (Thardelly Lima), dentre 

outros personagens. O primeiro ato do filme nos apresenta a alguns desses 

personagens e nos informa como funciona a dinâmica da comunidade. Nessas 

primeiras cenas, chama atenção o “harmonioso” convívio entre os moradores em 

relação a sua diversidade racial, a liberdade sexual e o uso de drogas 

alucinógenas, dentre outras diferenças que a narrativa mostra ou sugere.  

Após esse primeiro ato de apresentação, a história avança mostrando 

uma sucessão de ataques que a comunidade começa a sofrer, desde bloqueio 

de sinal de internet a violentos assassinatos de seus moradores. É então que a 

população percebe que esses acontecimentos estão relacionados e que eles 

estão sendo atacados. Os inimigos são um grupo de estrangeiros que, de conluio 

com o prefeito da cidade, Tony Junior, fazem um perverso jogo de morte que, ao 

que tudo indica, tem como objetivo exterminar a população de Bacurau. 

Mencionado em vários momentos na narrativa do filme como uma figura 

que levanta ânimos e discursos contraditórios, ora de defesa, ora de reprovação 

entre a população de Bacurau, o personagem Lunga só irá aparecer na segunda 

metade da trama, quando Acácio surge em seu esconderijo para lhe pedir ajuda 

para enfrentar os inimigos que estão assassinando o povo da comunidade de 

Bacurau. Lunga então se torna uma figura construída primeiro em nossa 

imaginação para só depois se materializar na trama. 
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Antes de sua entrada em ação, a única imagem que temos da figura de 

Lunga é a de uma fotografia em preto e branco de seu rosto, com uma expressão 

séria e um olhar agressivo, enquadrado em um anúncio de “procura-se” que está 

passando em uma tela de tablet fixada no painel do caminhão-pipa no início do 

filme (imagem 1). O anúncio pede para que a população o denuncie, o que induz 

a pensar que se trata de um bandido bastante perigoso. Podemos ver na 

oportunidade que seu nome de registro é “Adailton Santos Nascimento” e que é 

um indivíduo de “alta periculosidade”, como textualmente dito no anúncio. 

 
Imagem 1 – Lunga procurado 

Fonte: Bacurau (2019)  
 

Na ocasião, o motorista do caminhão-pipa, Erivaldo, se refere a Lunga no 

feminino em dois momentos. O primeiro, logo após o anúncio, quando se virando 

para Tereza que o acompanha na viagem até Bacurau, diz: “A recompensa que 

estão pagando pela cabeça dela é boa” e logo após quando eles saem do 

caminhão: “O único que sabe onde ela está é pacote (Acácio)”.  

Notamos que há uma contradição entre o nome reconhecido socialmente 

como masculino, no caso, “Adailton Santos Nascimento”, e a maneira como se 

referem ao gênero de Lunga. Esse gênero é tratado pelos outros personagens 

ao longo da narrativa de forma inconstante, ora sendo no feminino, ora no 

masculino. Para aqueles que perceberam esses detalhes nos diálogos, a 

narrativa já nos coloca em certo estado de estranhamento.  
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A língua portuguesa, estruturada no binarismo de gênero social, carrega 

os signos culturais que diferenciam o ser homem e ser mulher. A pesquisadora 

Luísa Helena Torrano (2010, p.51) problematiza que  

 
a interpelação do gênero é fundadora: ao ser nomeado, o infante é 
trazido ao domínio da cultura, da família e da linguagem, passando do 
‘isso’ ao ‘ele’ ou ‘ela’” por consequência de que “toda a existência é 
social, e a sociedade se organiza confiando na diferença sexual de 
maneira que “ser” é, antes de tudo, ser ou homem ou mulher” 
(TORRANO, 2010, p. 51). 
 

Diante disso, Butler (2003, p. 27) explica que “não há como recorrer a um 

corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados 

culturais”. Se o bebê, ainda na barriga da mãe, é apresentado pelo enunciado “é 

um(a) menino(a)!”, uma expectativa social é criada sobre esse ser que já é 

concebido atravessado por uma rede de significações de gênero que seu sexo 

anatômico traz e que, ao mesmo tempo, significa esse próprio sexo. Como já 

vimos anteriormente, se o sexo é definido pelo o que se sabe sobre gênero, 

então o sexo é, ele mesmo, ou também, o gênero. A esse respeito Torrano 

(2010) diz: 

 
A linguagem produz como seu efeito aquilo que sua gramática indica 
estar apenas descrevendo, e que aparece como anterior e causador 
do seu processo mesmo de constituição; aparecer enquanto aquilo que 
está fora do discurso e do poder é a causa da eficiência com a qual 
age o regime do poder e do discurso, dissimulando-o e dando-lhe uma 
melhor capacidade de reiteração (TORRANO, 2010, p. 71). 

 

Dessa maneira, a linguagem faz mais que uma simples descrição dos 

corpos, ela é a própria dinâmica de poder que fixa e mantém os significados 

estabilizados. Tal efeito é perceptível ao se tentar localizar, sem sucesso, a 

imagem de um “Adailton” no universo feminino normatizado pela sociedade e 

que é trazido pela fala do motorista ao se referir a Lunga com o pronome 

feminino. Além disso, a imagem de Lunga no anúncio, sendo essa também um 

tipo de linguagem, mas agora, visual, já nos apresentaria um indivíduo 

enquadrado, tal como somos condicionados a perceber, como pertencente ao 

gênero masculino.  

Esse enquadramento não nos revelaria, porém, qualquer sujeito 

masculino, pois a maneira como Lunga nos é apresentado nos remeteria a um 
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determinado tipo de homem, construído através do arquétipo8 do fora-da-lei. O 

filme nos mostra um homem procurado devido a sua “alta periculosidade” e sua 

imagem é apresentada emoldurada e posicionada como nos cartazes de 

“procurado” vistos nos filmes de westerns9. Na cena seguinte, podemos observar 

outros indícios do caráter violento e combativo que caracterizaria Lunga, como 

o relato do motorista do caminhão-pipa que, ao explicar a situação da represa 

de água que está bloqueada sob comando armado (não sabemos exatamente 

de quem), diz: “Tá com uns quatro meses que Lunga veio aí e meteu bala. Foi 

bala pra caraí... e ainda mataram três”. 

O arquétipo da figura fora-da-lei nos filmes que retratam o sertão 

nordestino é bastante conhecido e foi explorado pelo cinema brasileiro ao longo 

de sua existência, principalmente nos filmes dos anos 50 consolidado pelo 

gênero Nordestem10. Esse arquétipo se deve muito ao controverso movimento 

do cangaço, em especial pela representação de Lampião, que foi apropriado 

pelos artistas populares que buscaram ressignificá-lo como herói 

(ALBUQUERQUE, 2013). Então, se de um lado temos a associação dessas 

figuras como sujeitos à margem da lei, do outro, temos a imagem de um 

representante combativo do povo e pelo povo e que, por isso, é apoiado, 

admirado e temido por eles. Como a personagem Tereza vai dizer, e com 

concordância do motorista em seguida: “Não conte comigo para entregar Lunga”.  

O primeiro plano de Lunga em ação (imagem 2) já traz muitos signos do 

universo feminino, como suas unhas pintadas de preto e os anéis dourados e 

grandes em quase todos os dedos. Ele, de cabelos tingidos e usando colares, 

está se mirando em frente a um espelho, com luzes ao redor como aqueles 

encontrados nos camarins de teatro. Está concentrado enquanto acerta as finas 

sobrancelhas bem desenhadas com seu dedo indicador. Uma música 

                                                            
8 Modelo ou padrão passível de ser reproduzido em simulacros ou objetos semelhantes. 
9 Cinema de westerns, ou faroeste, é um gênero cinematográfico em que seus filmes são 
ambientados nos Estados Unidos no século XIX numa região que ficou conhecida como Velho 
Oeste. Suas narrativas são centradas em personagens como pistoleiros, índios americanos, 
bandidos, caçadores de recompensa e fora-da-lei etc. 
10 Combinação das palavras “Nordeste” e “westerns” e que se tornou um gênero cinematográfico 
brasileiro conhecido por filmes que reproduziram o cangaço com características comuns e que 
se apropriou de elementos do gênero cinematográfico americano westerns. 
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instrumental extradiegética11 de uma valsa entra em cena quando um dos 

homens que acompanha Lunga em seu esconderijo avisa que Pacote (Acácio) 

está chegando. Lunga fecha a mão sobre a boca e fixa o olhar sobre seus 

próprios olhos no espelho, num gesto de reflexão, como se a vinda de Acácio 

trouxesse para ele algum tipo de lembrança ou preocupação. 

 

Imagem 2 – Lunga se olhando no espelho 

Fonte: Bacurau (2019)  
 

A imagem de Lunga, já nessa primeira aparição, mostra os signos de uma 

figura complexa e que entra em conflito com as expectativas do público que, ao 

longo da primeira metade do filme em que seu personagem é apenas 

mencionado, desenha seu corpo e comportamento de acordo com discursos e 

imagens em circulação no imaginário hegemônico popular. Para esse público, 

Lunga seria um típico homem sertanejo valente, que seria, não apenas um 

homem heterossexual e desprovido de vaidades, mas um verdadeiro cabra-

macho. O próprio plano fílmico recebe um tratamento de forma refinada, com 

ares de melodrama romântico que contrasta com os anseios de uma 

apresentação do que seria um “bandido de alta periculosidade”. 

Butler (2003) argumenta, como já dissemos, que o significado de ser 

homem ou mulher é um efeito do gênero, pois 

  

                                                            
11 Se refere a aquilo que está externo ao mundo ficcional da história, mas que ainda sim faz parte 
da obra. Como exemplo, uma música que o espectador pode ouvir, mas que não está inserida 
no contexto ficcional dos personagens do filme. 
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o gênero é uma estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 
repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a 
qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma 
substância de classe natural do ser (2003, p. 59).  

 

Dessa forma, esse efeito seria, como vai chamar a autora americana, fruto 

de uma performatividade de gênero. 

Logo, o gênero não seria a representação de uma essência de nosso ser 

expressa nos corpos, mas sim, uma construção a partir dos efeitos de nossas 

performances sobre um conjunto de elementos já dados e controlados pelos 

meios sociais, como o estilo de vestimenta, corte de cabelo, postura corporal, 

forma de movimentar, andar, expressões faciais, assuntos de interesse, 

entonação da voz, maneira de falar, dentre outros, sustentariam padrões de 

gêneros como uma categoria fixa e binária, quando na verdade é um devir12, 

“uma prática discursiva contínua [...] aberto a intervenções e re-significações” 

(BUTLER, 2003, p. 59). 

Lunga nessa cena (imagem 2) traz elementos de diversas ordens que 

rompem ou caminham numa fronteira tênue entre o masculino e o feminino, 

como adereços (anéis e colares), estilizações do corpo (sobrancelhas 

desenhadas, unhas e cabelos pintados) e comportamentos (vaidade e 

delicadeza). Essa vaidade do personagem pode ter como referencial a memória 

da imagem de Lampião. O cangaceiro, apesar de sua representação máxima na 

constituição do imaginário nordestino do homem rústico, agreste e violento, foi, 

contraditoriamente, muito preocupado com a sua imagem. Ele usava um chapéu 

meia-lua de couro, lenço de seda, perfumes importados, usava anéis de ouro em 

todos os seus dedos e ainda sabia costurar, como podemos ver na imagem a 

seguir:  

                                                            
12  Conceito filosófico que se refere às mudanças permanentes ou progressivas pelas quais as 
coisas se transformam. Disponível em: < https://dicionario.priberam.org/devir>. Acesso em: 22 
de jul. de 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a
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Imagem 3 – Lampião costurando 

Fonte:  Site do jornal Istoé13 (editada pelo autor) 
 

Mas a “vaidade” de Lampião pode ser vista dentro de um contexto 

histórico diferente e bastante específico da constituição desse bando armado, 

em que suas roupas simbolizavam um amuleto da sorte e defesa14, os produtos 

importados e de ouro representavam a opulência e poder apropriado das elites 

e saber costurar era uma necessidade15. Assim, possivelmente, a elaboração do 

personagem Lunga pode ter tomado alguns desses elementos visuais, não na 

busca de repetir seus significados tais como são, mas sim, usá-los como 

referências para poder extrapolá-los, pois, dentro de um conjunto de outros 

aspectos que se ligam à construção de Lunga, as fronteiras de um gênero 

tornam-se muito mais evidentes e fluídas que em Lampião, símbolo maior da 

masculinidade nordestina. 

Se o primeiro estranhamento havia sido despertado anteriormente ao 

tratarem Lunga usando o pronome feminino, com essa sua aparição o filme nos 

coloca em xeque inclusive sobre o que Butler (2003) chamou de gênero 

“inteligível”, que seria aquele que “mantêm relações de coerência e continuidade 

                                                            
13 Disponível em: https://istoe.com.br/109496_A+INFLUENCIA+ESTETICA+DE+LAMPIAO/. 
Acesso em: 29 jul. 2022. 
14 Nathalia Maria de L. Silva (2015, p.02), tomando os estudos de Frederico P. de Mello afirma 
que “A roupa do cangaceiro, além de vestir e adornar era uma ‘Blindagem Mística’ proteção não 
só física, mas também espiritual. Os cangaceiros acreditavam que cada símbolo presente em 
suas vestes, tinha uma função, além de vestir e adornar também protegia e rebatia o mal” 
(MELLO, 2015 apud SILVA, 2015). 
15 “A costura caracteriza o homem primitivo e, ao invés de se pensar em feminismo quando se 
vê um homem costurando, é preciso olhar mais para a questão do arcaísmo. O indivíduo tropeiro 
viajava com burros levando cargas como hoje fazem os caminhões. No meio do caminho poderia 
perder o botão da braguilha, por isso deveria saber costurar” (MILAN, Pollianna. 2010). Acessado 
em: 14/08/2020. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-moda-
de-lampiao-26ohoc> 

https://istoe.com.br/109496_A+INFLUENCIA+ESTETICA+DE+LAMPIAO/
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entre sexo, gênero, prática sexual e desejo” (BUTLER, 2003, p. 38). Ou seja, 

haveria uma norma reguladora que estabelece uma linha causal de normalidade 

entre os corpos, sua expressão, desejo e prática sexual, que estariam 

submetidas a um “sistema de heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2003, 

p. 39). 

Essa inteligibilidade do gênero de Lunga é posta em suspensão na cena 

que se segue entre ele e Acácio (imagem 4). A cena é dirigida de tal maneira 

que se cria uma tensão (sexual?) entre ambos. Lunga, decidindo-se por voltar a 

Bacurau para ajudar a enfrentar as forças inimigas, encara Acácio nos olhos a 

uma distância bem próxima e lhe pergunta se ele vai voltar a ser Pacote. A 

música extradiegética da valsa volta, dando-lhe um tom romântico e para criar a 

transição de espaço e tempo para cena seguinte, deixando-nos sem resposta e 

com muitas perguntas a respeito do passado entre eles. 

 

Imagem 4 – Lunga encarando Acácio 

Fonte: Bacurau (2019) 

 

Apesar dessas construções fugirem do esperado ao tratar sobre a 

imagem de um cabra-macho, Lunga também apresenta comportamentos 

condizentes com esse arquétipo no decorrer das outras cenas. A exceção desse 

pequeno primeiro plano (imagem 2), como já dissemos, que nos remete a uma 

figura com trejeitos sofisticados, nas cenas seguintes, temos um Lunga de 

modos rústicos, que come de forma exagerada e com o corpo curvado sobre o 

prato de comida e que cospe seguidas vezes no chão. 
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A cena do retorno de Lunga a Bacurau (imagem 5) é dirigida de forma a 

apresentar o personagem como um herói. Esse caráter já estava sendo, aos 

poucos, construído pela narrativa que evidenciava uma certa mitificação de suas 

ações relatadas por outros moradores e do mistério em torno de seu passado e 

das suas motivações. Sua chegada à praça é marcada por aplausos e admiração 

do público que estava presente na praça de Bacurau. 

 

Imagem 5 – Lunga retorna a Bacurau 

Fonte: Bacurau (2019) 

 

A cena dessa entrada começa com um plano detalhe das botas pretas de 

couro e cano alto, do tipo coturno16 que Lunga está usando. Parte do calçado 

está coberto por um entrelaçamento de fivelas, também de couro e decoradas 

com correntes e pontas de metais. A câmera está em movimento, revelando o 

corpo de Lunga de baixo para cima, enquanto este caminha, abrindo espaço 

entre as pessoas que estão na praça. É mostrado então o restante da sua calça 

de estampa camuflada de cores escuras, que vai até acima do umbigo, na qual 

é presa por um grande cordão amarelo.  

Compondo o restante do figurino, Lunga veste uma camisa de tecido leve 

e mangas compridas dobradas no antebraço, feita com a mesma estampa e 

tecido da calça. Em torno do corte da camisa há traçados de costura feitos com 

uma linha grossa da mesma cor amarela do cordão que prende a calça, nota-se 

um cuidado nessa harmonização de cores e peças e também um atributo de 

                                                            
16 Tipo de bota feito com material resistente, sola grossa, cano alto e com amarração por toda 
sua extensão. 
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confecção caseira da roupa. A camisa está aberta, deixando à mostra o 

abdômen e o peito. Sobre este, uma corrente comprida com um pingente em 

formato de figa e, em volta do pescoço, um cordão grosso, parecido com couro. 

Diferente da cena anterior, desta vez Lunga apresenta um cabelo comprido, 

muito provavelmente feito com apliques, e penteado ao estilo andrógino 

conhecido como mullet17. Ao fundo, os dois comparsas de Lunga estão 

segurando e balançando para o alto dois grandes rifles como uma celebração de 

força. 

Essa cena da chegada, consciente de sua espetacularização, é 

construída como um desvelamento e, possivelmente, tem como propósito 

chamar atenção tanto para a caráter heroico da decisão de Lunga em voltar a 

Bacurau para salvá-la, quanto de sua aparência fora dos padrões. Uma senhora, 

que acompanhava a sua chegada, exclama: “Que roupa é essa, menino?” e, logo 

em seguida, um senhor, que estava em um bar próximo, grita: “Tá bonita!”. 

Apesar da dubiedade dos sentidos que tais comentários podem sugerir (censura, 

afronta...), a forma com que ambos as proferem, com sorrisos e reverência, 

mostram satisfação e acolhimento a Lunga. Nessa situação, é possível perceber 

também a instabilidade do gênero com que a população de Bacurau se refere ao 

recém chegado. 

Essa instabilidade da língua é fruto, como já discutido anteriormente, da 

própria inconstância de gênero que é refletida na construção da estética de 

Lunga. A língua binária, na tentativa de estabilizar a imagem de Lunga em um 

universo feminino ou masculino que seja reconhecido, oscila de acordo com a 

interpretação do olhar daquele que tem que decodificar tais elementos culturais 

que constituem e diferenciam esses gêneros. Pode-se perceber que o gênero, 

para se sustentar em um dos “sexos”, é preciso servir-se da repetição de tais 

códigos. A esse respeito, Butler (2000, p. 156) pondera que 

  

 

                                                            
17 Tipo de corte assimétrico e andrógino que se caracteriza por ser curto na parte da frente e dos 
lados, mas longo atrás. Foi bastante comum na década de 1980 e foi adotado tanto por homens 
quanto por mulheres. 
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as normas regulatórias do ‘sexo’ trabalham de uma forma performativa 
para constituir a materialidade dos corpos e, mais especificamente, 
para materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença sexual 
a serviço da consolidação do imperativo heterossexual. 

 

O efeito da repetição contínua dessas normas regulatórias, como falas, 

gestos e atos, cria uma suposta naturalização entre sexo e gênero, mas que a 

materialidade do corpo de Lunga provoca o imperativo heterossexual, neste 

caso, o imperativo é a movência de sentidos. 

É, dessa forma, que a estética de Lunga, construída com elementos que 

se localizam na fronteira da diferenciação dos gêneros, torna-se menos estável 

no processo de repetição dessas normas, criando assim as dificuldades que os 

moradores de Bacurau têm de enquadrá-lo a um modelo normativo binário que 

seja coerente e inteligível. Essa desestabilização é ainda mais patente por causa 

do contraste que a imagem de Lunga cria na relação com o imaginário 

consolidado pela literatura e o cinema do homem sertanejo cabra-macho, muitas 

vezes ligado à imagem do cangaço. 

Essa relação de Lunga com o cangaço não se limita apenas a 

diferenciações, podendo encontrar também semelhanças, como no penúltimo 

ato do filme em que Lunga e a comunidade de Bacurau enfrentam os invasores 

estrangeiros. Nesse ato, características como a violência exacerbada e a defesa 

da honra são apresentadas como sendo uma “herança” desse banditismo social 

que podemos dizer ser o exemplo máximo da representação da identidade 

regional do homem nordestino. 

No referido ato, Lunga, junto com seus dois comparsas, montam uma 

emboscada para atacar os estrangeiros, escondendo-se no Museu Histórico de 

Bacurau, onde estão em exposição imagens, armas e todo tipo de artefatos 

culturais que contam a história da cidade. É a primeira vez que é mostrado o 

interior desse museu que foi mencionado em vários momentos na narrativa. Seu 

espaço é apresentado como uma revelação: as imagens vão desde simples 

registros familiares dos moradores até a sua associação com bandos armados, 

mostrando com isso uma possível relação daquele povoado com linhagens 

pertencentes ao cangaço. 

É nesse espaço que Lunga irá assassinar de forma cruel dois dos 

estrangeiros invasores. A cena inicia-se com um deles, armado com um potente 
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rifle, entrando no museu em busca dos moradores. Ele vasculha o lugar com 

curiosidade, vendo os objetos históricos expostos no espaço, quando Lunga, 

escondido debaixo de uma escotilha, defere-lhe dois tiros pelas costas. A cena 

é entrecortada com planos de fotografias antigas em preto-e-branco, dentre elas, 

a de quatro cabeças decapitadas e dispostas uma ao lado da outra. Mesmo sem 

saber a identificação daquelas pessoas representadas nas fotos, a imagem 

remete ao destino de parte dos cangaceiros, incluindo figuras importantes como 

Lampião e Corisco, mortos pelas tropas policiais em 1938 e 1940, 

respectivamente, e que tiveram suas cabeças decepadas e expostas como 

troféus ao público (VIEIRA, 2007). Essa fotografia irá antecipar também o que 

será visto no final dessa sequência. 

Lunga, dessa vez sem camisa, sai da escotilha e pega um dos facões que 

estava em exposição no museu e segue furiosamente em direção ao invasor, 

deferindo-lhe inúmeros golpes (Imagem 6 e 7). Não há planos explícitos dos 

ferimentos dos cortes, mas grandes respingos de sangue jorram no rosto de 

Lunga a cada golpe de facão. Enquanto isso, um dos comparsas de Lunga ri ao 

fundo vendo a ação. 

 
Imagem 6 – Lunga andando furiosamente 

Fonte: Bacurau (2019) 
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Imagem 7 – Lunga desferindo golpes de facão

 
Fonte: Bacurau (2019) 

 

A construção da cena, desenrolada no espaço do museu, valendo-se de 

seus objetos históricos e através da montagem fílmica dos planos, que combina 

a situação presente com o passado que as fotografias do cangaço remetem, cria 

uma relação entre esse conflito com a de outrora, da época dos cangaceiros. A 

narrativa nos convoca a cruzar esse imaginário do Nordeste violento com as 

ações daquela comunidade ao enfrentar seus invasores, como se o nordestino, 

“fruto de uma história e uma sociedade violenta, teria como uma de suas mais 

destacadas características subjetivas a valentia, a coragem pessoal, o destemor 

diante das mais difíceis situações” (ALBUQUERQUE JR., 2013, p. 176). 

Dentre os “tipos” de personagens mais comuns que compõem o 

imaginário sobre o Nordeste, o cangaceiro é a figura mais recorrente. 

Albuquerque Jr. (2009) afirma que cangaço vai consolidar o Nordeste e o 

nordestino com o estereótipo da “macheza”. Essa característica será 

potencializada com a ajuda das narrativas feitas dos setores urbanos da região 

Nordeste e de fora dela, em que o cangaceiro é interpretado entre a oposição 

civilização e primitivo (2009, p. 143). O historiador aponta que 

  
nessas narrativas o cangaço é destituído de qualquer conteúdo social, 
é produto de ‘um instinto’ quase animalesco, por um prazer sádico de 
matar, de violar, de incendiar, de saquear (ALBUQUERQUE JR., 2009, 
p. 143).  
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Essa relação da violência seria potencializada ainda mais pela relação do 

homem nordestino com o espaço/lugar, como já foi discutido, que lhe 

produziriam subjetividades masculinas rústicas e primitivas.  

Esses estereótipos podem ser inferidos na ação de Lunga quando este 

usa um facão para finalizar a vida do invasor estrangeiro em vez da pistola a qual 

tinha em mãos. É possível perceber uma mudança na expressão de Lunga nessa 

cena. Quando ele sai da escotilha e se apodera do facão, seus olhos se 

arregalam enquanto avança ligeiramente em direção a “sua presa” (imagem 6). 

Seu olhar está focado como a de um “predador” e sua boca aberta mostrando 

os dentes como a de uma fera. E junto com os golpes de facão, ouve-se seus 

urros ensandecidos (imagem 7). Há uma repentina transfiguração de sua 

fisionomia para a de um ser “animalesco”, que age por puro instinto. Sua imagem 

banhada em sangue, dando golpes de facão, remete a uma figura primitiva, 

forjada pela natureza cruel do agreste e retratada pelo cangaço das literaturas 

de cordel. 

De acordo com Mello (2014, p. 305 - 306), o uso do facão está muito 

relacionado ao trabalho feito nas roças e nas lavouras pelo sertanejo em seu 

“cotidiano de paz” embora esteja, também, “disponível para a resolução violenta 

de conflito”.  A morte por esse instrumento requer uma aproximação maior da 

vítima, demanda mais energia em seu uso, é uma morte que pode ser, por vezes, 

mais dolorida, lenta e “suja”, o que exige do indivíduo menos repulsão no ato.  

Os facões, assim como facas e punhais, também foram de uso corrente 

para os cangaceiros e lhe serviram, dentre outras necessidades, como arma. A 

associação dessas lâminas a esse bando tem relação direta aos discursos da 

masculinidade nordestina ligados à honra e a coragem dos duelos corpo-a-

corpo: 

 
E naqueles ermos e começos muitos espiavam com desconfiança e 
desprezo para quem conduzia uma arma de fogo. Era a arma preferida 
do tocaieiro, traiçoeira e capaz de fazer o mal sem carecer de tomar 
chegada. Daí apreciarem e respeitarem o ferro-frio. É que ele tem a 
lealdade do corpo-a-corpo, o olho no olho e o alcance de um braço. 
(LAMARTINE, 1988, p.09).  

 

Aléssio (2004), ao discorrer sobre a legitimação da violência pela literatura 

de cordel, destaca a relação íntima da violência com a honra e sua contribuição 
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na constituição da identidade do nordestino e como principal elemento que 

comporia a masculinidade nessa região: 

 
Os valores de valentia, coragem, fama e prestígio são elementos que 
conferem uma base de legitimidade social às ações violentas 
praticadas pelos homens com o objetivo de punir, vingar ou defender 
sua honra. Nesse contexto, o homem que não defende a sua honra e 
não se vinga encontra-se moralmente morto. A violência constitui-se, 
nesse quadro, em um elemento que constrói e organiza a identidade 
do homem sertanejo, do cangaceiro e, em última instância, do 
nordestino (ALÉSSIO, 2004, p. 57). 
 

Albuquerque Jr. (1999, p. 182), assim como Aléssio (2004), afirma que na 

representação da sociedade nordestina nos discursos dos cordéis, “o nordestino 

é um cabra macho, não pode ser covarde, sob pena de ser rebaixado 

socialmente”. E complementa que aqueles que não se adequam a esses valores 

perdem o respeito do grupo que pertence, por isso teria “a necessidade 

permanente de provar sua masculinidade, sua macheza, pela realização de atos 

ditos de coragem” (ALBUQUERQUE JR., 1999, p. 182). 

Nota-se que há na construção do modelo de masculinidade nordestina 

uma potencialização dos referenciais culturais tradicionalmente ligados a 

masculinidade hegemônica. Assim, há o sujeito homem que, dentre outras 

características de expressão de seu gênero pode ser um sujeito duro e existe o 

sujeito cabra-macho, que é essa construção discursiva do gênero do homem 

sertanejo em que cruzaria determinações hegemônicas masculinas e regionais. 

Quando Lunga, que é construído como um mito heroico dentro da narrativa, é 

procurado para acabar com ameaças externas que atinge Bacurau, ele encarna 

o esse segundo tipo, o cabra-macho.  

Como já foi dito, a narrativa não aprofunda nos personagens e por isso as 

motivações das ações de Lunga são em grande parte apenas sugeridas. Não se 

sabe exatamente o porquê Lunga foi embora de Bacurau, mas ele diz em 

conversa com Plínio que saiu “com muita raiva” de lá. E, na cena em que Acácio 

vai em seu esconderijo para lhe pedir ajuda, ele, para convencer Lunga de que 

a população o receberia de volta, diz que “o pessoal [de Bacurau] sabe o que 

vocês fazem por eles”, referindo-se à luta contra o comando armado que 

bloqueia a represa. Percebe-se que há uma necessidade de Lunga de ter seus 

feitos reconhecidos e aprovados por parte da população de Bacurau, como se 
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ele precisasse reparar alguma situação que o motivou a ir embora da 

comunidade. 

 Na cena da matança no museu esses indícios ficam mais evidentes. A 

cena é finalizada com uma das cabeças decapitadas dos invasores sendo jogada 

para fora e rolando no chão, enquanto que uma outra (decapitada em um 

momento posterior) é agarrada pelos cabelos por Lunga, que sai do recinto como 

se estivesse em um estado de consciência alterada (Imagem 8). Ele caminha em 

direção “a câmera” com os olhos arregalados, focando para algum ponto distante 

da paisagem. 

 

Imagem 8 – Lunga saindo do museu 

Fonte: Bacurau (2019) 

 

A cena das cabeças decapitadas já havia sido antecipada pelas 

fotografias expostas no museu e evidenciada pela montagem. É possível 

relacionar esse ato de decapitação como um acerto de contas com aquele 

passado trazido à cena e, com efeito, ao episódio histórico. Isso evidencia-se 

com a exposição das cabeças na praça, com a disposição, inclusive, semelhante 

à fotografia. A motivação de Lunga então transpassaria o ato de apenas proteger 

a comunidade de Bacurau das ameaças externas; suas ações teriam como 

fundamento, também, uma vingança histórica. Lunga age como se precisasse 

“lavar sua honra com sangue”, retomando assim, sua aprovação pela 

comunidade de Bacurau. 
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6. Conclusão 
Para a análise da performatividade de gênero do personagem Lunga, foi 

discutido que o gênero, de acordo com Butler (2003), é uma construção 

sociocultural que mantém uma estrutura binária heterossexual compulsória, em 

que códigos reguladores que definem e diferenciam o gênero precisam ser 

constantemente repetidos nos corpos dos indivíduos para se manterem 

inteligíveis. Essa necessidade do gênero de ter que ser reiterado para se 

legitimar, denuncia seu caráter não essencialista.     

A partir desse entendimento, foram trazidos os estudos sobre a 

constituição do homem nordestino de Albuquerque Jr. (2013), que diz que na 

construção imagética-discursiva da identidade do nordestino foi forjada também 

uma identidade de gênero masculina. Isso se deu principalmente por estratégias 

de poder articuladas a um discurso regionalista que buscavam um resgate do 

homem tradicional, das antigas sociedades patriarcais rurais em contraponto à 

modernização das grandes cidades e da região Sul. As características que 

definiram esse gênero foram ainda potencializadas de forma determinista por 

elementos da região. Assim, aspectos geográficos do clima e da vegetação do 

Nordeste caracterizariam a rudez dos aspectos psicológicos e físicos dessa 

gente, que, consequentemente, ajudaram a criar estereótipos ligados a um 

caráter violento. 

Na análise da performance de gênero feita de Lunga, é possível perceber 

que a sua construção se cruza de forma instável com esses elementos que 

ajudaram a forjar o homem nordestino, pois se apropria fortemente tanto de 

elementos dissidentes, quanto reiterativos. Assim, o personagem toma um 

conjunto de elementos femininos ou que transitam entre os gêneros em sua 

performance, colocando em xeque a ideia do tradicional homem nordestino 

fixado no imaginário popular; como também vai retomar a violência típica de um 

cabra-macho a ponto de transmutá-lo em um ser animalesco. 

Na construção de seu personagem são identificados comportamentos 

tomados de valentia e coragem que o relaciona à imagem do cangaço, modelo 

máximo da representação da masculinidade e da violência do sertão nordestino. 

Assim como o bando, o personagem será construído como um herói do povo, 

apesar de não ser unânime sua aprovação pela população. Além disso, pode-se 
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inferir que Lunga age com motivações que foram fortemente associadas ao 

cangaço e, consequentemente, às formas de ser do sujeito nordestino, como o 

de matar e se vingar em defesa da honra.    

É possível considerar que a construção do personagem Lunga ensaiou 

uma reelaboração do homem nordestino, no sentido de apontar para uma 

libertação dos modelos cristalizados no imaginário popular, mas o que se conclui 

com o percurso de seu personagem é que elementos estigmatizantes sobre o 

que é ser homem no sertão vão se impor mesmo quando há tentativa de romper 

com esses estereótipos. Lunga, ao resgatar características caras à subjetividade 

do homem nordestino como sendo violento e animalesco, os retoma como se 

fossem um impulso do seu instinto, uma característica essencialista, 

contrariando, assim, uma possível leitura de seu gênero como construção 

discursiva.  

Embora Bacurau seja um filme que traga esses estereótipos à imagem do 

Nordeste e ao homem nordestino, cabe destacar que traz também novas 

visualidades e subjetividades para se repensar a região, como sendo um espaço 

de diversidade social e modos de se viver, indo de encontro a uma visão 

reducionista e homogeneizante sobre o ser nordestino. Por fim, esta análise 

pretendeu contribuir para pensar as imagens que o cinema tem deixando no 

imaginário social sobre o que é ser nordestino, se estão tecendo suas múltiplas 

identidades e realidades diversas ou se estão apenas as reiterando dentro de 

uma lógica de visão cristalizada sobre a região. 

 

  



123 
 

Referências 
 

ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. Nordestino: Uma invenção do falo: uma 
história do gênero masculino (Nordeste 1920-1940). São Paulo: Editora 
Intermeios, 2013. 
 
ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A feira dos mitos: a fabricação do 
folclore e da cultura popular (nordeste – 1920-1950). São Paulo: Intermeios, 
2013. 
 
ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. 
São Paulo: Cortez, 2009. p. 64-70 
 
ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. “Quem é frouxo não se mete”: violência e 
masculinidade como elementos constitutivos da imagem do nordestino. Proj. 
História, São Paulo, p. 173-188, 19 nov. 1999. 
 
ALÉSSIO, Renata Lira dos Santos. A representação social da violência na 
literatura de cordel sobre cangaço. Psicologia: Ciência e Profissão (Brasília), 
v. 24, n. 4, p. 52-59, dez. 2004. 
 
BACURAU. Direção: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho. Pernambuco: 
Vitrine Filmes, 2019 (131 min). 
 
BRILLHANTE, Aline Veras Morais et al. Construção do estereótipo do “macho 
nordestino” nas letras de forró no Nordeste brasileiro. Interface, Botucatu, V. 
22, N. 64, P. 13-28, MAR. 2018. 
 
BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003. 
 
CITELI, Maria Teresa. Fazendo diferenças: teorias sobre gênero, corpo e 
comportamento. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 9, n. 1, p. 131-145, 2001. 
   
CONNELL, Robert. Políticas da Masculinidade. Educação e Realidade, Porto 
Alegre, v. 20, n. 2, 1995. 
 
CONNELL, Robert W.; MESSERSCHMIDT, James W. Masculinidade 
hegemônica: repensando o conceito. Rev. Estud. Fem., v. 21, n. 1, p. 241-282, 
abr. 2013. 
 
KIMMEL, Michael S. A produção simultânea de masculinidades hegemônicas e 
subalternas. Horiz. antropol., v. 4, n. 9, p. 103-117, out. 1998. 
 
MELLO, Frederico Pernambuco de. Estrelas de couro: a estética do cangaço. 
3. ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2015. 
 
MELLO, Frederico Pernambuco de. A Guerra Total de Canudos. 3. ed. São 
Paulo: Escrituras Editora, 2014. 



124 
 

 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história Cultural. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 
Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, jul./dez. 1995. 
 
SILVA, N. M. L. A Estética Do Cangaço: como tema de coleções no cenário da 
moda brasileira. In: Encontro de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade 
Senac 2015, 2015, Recife. IX Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2015. 



125 
 

Pós-pornografia na internet: a produção amadora e a 
ressignificação do desejo 

 
Bruno RIBEIRO1 

 
Introdução 

O presente texto se baseia em fragmentos da minha pesquisa em 

processos de criação realizada no Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo da 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), onde o objetivo foi pensar a pós-

pornografia a partir da problematização do pornô gay comercial. Pensando nisso, 

foi realizada uma contextualização histórica da pornografia no audiovisual com 

o objetivo de sustentar a compreensão acerca do desenvolvimento do modelo 

de produção industrial e, por fim, do contexto das produções amadoras 

difundidas na atualidade através da internet. Sob esse panorama, foi priorizado 

pensar a potencialidade da apropriação do texto pornográfico por parte dos 

sujeitos desviantes, ampliando a compreensão acerca das práticas sexuais para 

além dos códigos estabelecidos pela heteronormatividade. 

 

 

2. A reinvenção da pornografia 
Os primeiros filmes pornográficos surgiram por volta de 1906, sendo 

produzidos e exibidos clandestinamente em bordéis e festas privadas (GERACE, 

2016, p. 64). Essas obras explícitas tinham o propósito de mostrar interações 

sexuais, mas sem haver o compromisso com uma diegese ou coerência 

narrativa, muitas vezes intercalando entre cenas aleatórias e encerrando 

abruptamente. A circulação dessa primeira pornografia esteve associada a um 

nicho de distribuição próprio, underground2, garantindo uma certa autonomia em 

relação aos padrões moralizantes e sistemas censores impostos sobre a 

indústria cinematográfica convencional. 

No contexto estadunidense, foi somente em 1969 que a pornografia veio 

a ser descriminalizada após uma série de embates jurídicos, que concluíram que 

o consumo desse material não afetava negativamente a formação de jovens e 

                                                            
1 Mestre em Cinema e Artes do Vídeo, membro do Grupo de Pesquisa Kinedária. 
2  O underground se refere a um grupo, circuito ou nicho de produção paralelo, oculto, 
“subterrâneo”. 



126 
 

adultos (SARMET, 2014, p. 05). Em consequência dessa liberação, a 

pornografia prosperou livre das limitações associadas à clandestinidade. 

Surgiram então os primeiros estúdios dedicados a produzir pornografia sob um 

sistema de manufatura e distribuição inspirado pelo modelo hollywoodiano, com 

grandes orçamentos à disposição. Filmes como Behind the Green Door (1972), 

The Devil in Miss Jones (1972) e Deep Throat (1972) foram exibidos abertamente 

em cinemas comerciais, contando com uma diegese tradicional, permeada por 

números de sexo que seguiam uma sequência mais ou menos padronizada com 

começo (masturbação e sexo oral), meio (penetração) e fim (a ejaculação 

masculina visível em tela). 

A popularização do VHS nos anos 1980 marcou a primeira mudança no 

sistema de produção industrial, levando a pornografia do cinema ao ambiente 

doméstico (GERACE, 2015, p. 23). A manufatura se tornou massificada, de 

modo que a busca pela maximização do lucro fez com que os estúdios 

adotassem um modelo de produção em série, baseado em uma mesma matriz. 

Com isso os filmes pornográficos se tornaram cada vez mais homogeneizados, 

garantindo o lucro ao confiar em uma fórmula específica. O padrão adotado se 

baseou na publicação The Film Maker’s Guide to Pornography, de 1977, onde o 

produtor Stephen Ziplow lista uma série de recomendações para a produção de 

filmes pornográficos heterossexuais. Dentre as sugestões do autor, o money 

shot se destaca como elemento indispensável. O termo se refere à interrupção 

da penetração para que a ejaculação ocorra externamente, normalmente sob um 

close up do pênis ereto (WILLIAMS, 1989, p. 101). Funcionando como uma 

comprovação de “verdade” do ato sexual retratado, ao mesmo tempo o money 

shot sinaliza ao espectador o momento de ele gozar, junto do performer em tela, 

pois "o espectador não se sente apenas um voyeur, mas, fundamentalmente, o 

protagonista da história que vê na tela" (MILANO, 2014, p. 45, tradução minha3). 

Por seu público majoritariamente masculino, é possível afirmar que a 

pornografia é feita por homens e para homens (NOGUEIRA, 2010, p. 376), 

reiterando um imaginário de dominância masculina, perpetuando práticas 

sexuais que normalizam violências e objetificando as mulheres. Devido a isso, 

                                                            
3 "[...] el espectador no sólo se siente un voyeur sino, fundalmentalmente, el protagonista de la 
historia que ve en la pantalla” (MILANO, 2014, p. 45). 
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um grupo feminista radical formado principalmente por mulheres brancas, 

heterossexuais e de classe média, passou a exigir dos governantes uma nova 

regulamentação censora sobre a pornografia. Em via oposta, um grupo formado 

por mulheres lésbicas, prostitutas e atrizes pornôs discordava do abolicionismo 

por este privar a mulher da autonomia sobre o próprio prazer, ignorando também 

as especificidades das sexualidades não normativas (PRECIADO, 2010, p. 16, 

apud. MIKOS, 2017a, p. 22). As feministas pró-pornografia se aproximavam das 

teorizações queer que vinham surgindo no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990, acreditando ainda que “o melhor antídoto contra a pornografia dominante 

não é a censura, mas antes a produção de representações alternativas da 

sexualidade, feitas a partir de olhares divergentes do olhar normativo” 

(PRECIADO, 2017, apud. NOGUEIRA, 2010, p. 378). 

É nesse contexto que surgiu a pós-pornografia, tendo como principal 

precursora a artista, ativista e diretora estadunidense Annie Sprinkle, que utilizou 

o termo em 1989 em sua exibição autobiográfica Post Porn Modernist 4 

(SARMET, 2015, p. 22). Ao longo do espetáculo Annie narrava sua trajetória 

como atriz pornô, carreira que abandonou por considerar a indústria machista e 

irresponsável em relação à recente crise da AIDS (CRUZ, 2015, p. 4), motivo 

pelo qual decidiu dirigir seus próprios filmes, pois para artista “a resposta ao mal 

pornô não é negar a pornografia, e sim fazer um bom pornô você mesma”5 

(LLOPIS, 2010, p. 22, tradução minha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                            
4  Disponível em: http://anniesprinkle.org/projects/archived-projects/post-porn-modernist/. 
Acesso em: 20/02/2020. 
5 “Según Annie, la respuesta al mal porno no es negar la pornografia, sino hacer buen porno tú 
misma” (Llopis, 2010, p. 22). 

http://anniesprinkle.org/projects/archived-projects/post-porn-modernist/
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Figura 1 – Registro da performance Public Cervix Announcement (SPRINKLE, 
1989). 

 
Fonte: http://anniesprinkle.org/ 

 

Para Laura Milano a pós-pornografia é então uma forma de contra-

produção:  

 
“um desvio discursivo produzido pelos sujeitos sexualmente 
caracterizados como abjetos, pervertidos, doentes que - cansados de 
serem invisibilizados ou estigmatizados - passam a tornar visível sua 
resistência à heteronormatividade” (2014, p. 23, tradução minha)6. 

 

Na pós-pornografia os sujeitos abjetos tomam o protagonismo, passando 

de espectadores a realizadores para propor um novo olhar sobre os padrões 

perpetuados pelo pornô dominante. 

Apesar da contribuição de Annie Sprinkle no final dos anos 1980 e começo 

dos anos 1990, foi a partir dos anos 2000 que a pós-pornografia ganhou força 

através da atuação de artistas, ativistas e teóricos concentrados principalmente 

na cidade de Barcelona, na Espanha. O filósofo Paul B. Preciado é 

possivelmente o nome mais associado a esse contexto devido sua contribuição 

através da organização de mostras artísticas e da escrita do Manifesto 

Contrassexual (2014), cuja versão original data de 2002. Na obra o autor propõe 

a desterritorialização do prazer, negando as práticas relacionadas à sexualidade 

                                                            
6 "[...] un desvío discursivo producido por aquellos sujetos sexualmente caracterizados como 
abyectos, pervertidos, enfermos que - hartos de ser invisibilizados os estigmatizados - comienzan 
a visibilizar su resistencia a la heteronormatividad” (MILANO, 2014, p. 23). 

http://anniesprinkle.org/
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reprodutiva própria da heterossexualidade. Está associado a isso o uso de 

próteses como o dildo7, o fisting8, a erotização do ânus, o uso de fluidos corporais 

(como a urina) e as práticas BDSM9. Desse modo, as relações sexuais são 

pensadas além das práticas coitocentradas, dando vazão a outras possibilidades 

(MILANO, 2014, p. 89). 

 

Figura 2 – Performance de Bruna Kury e Diana Junyent no Festival de 
Pósporno Anormal, Cidade do México - MX (2017). 

 
Fonte: https://brunakury.weebly.com/ 

 

Nas produções práticas a proposta pós-pornográfica se traduz em 

linguagens artísticas diversas como a performance, a poesia, a fotografia e o 

vídeo. Ao que interessa a esse texto, as obras audiovisuais pós-pornô costumam 

apresentar um certo amadorismo técnico, resultado da apropriação das 

ferramentas tecnológicas pelos sujeitos comuns através de uma dinâmica DIY. 

O termo é um acrônimo de do it yourself e pode ser traduzido do inglês como 

“faça você mesmo”. 

 

 
 
 

                                                            
7 Dildo é um termo em inglês que faz referência a próteses fálicas utilizadas em práticas sexuais. 
8 Relacionado ao termo fist, traduzido do inglês como “punho”. Se refere à pratica sexual de 
introduzir a mão ou o antebraço na vagina ou ânus. Aqui, mais do que um fetiche, o fisting é 
considerado uma prática contrassexual por contrariar a genitalização ao substituir o pênis por 
uma parte não-reprodutiva do corpo (MILANO, 2014, p. 99). 
9 Acrônimo de Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo. Se refere 
a práticas (sexuais ou não) que envolvem a busca pelo prazer através de dor física, restrição de 
movimentos, encenações de humilhação, etc. 

https://brunakury.weebly.com/
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A proposta é cultivar uma forma de fazer pornografia autogerida, a 
partir de casa, com as ferramentas e aparelhos que temos à mão e, 
principalmente, livre de qualquer imposição do mercado ou do poder. 
Sem depender de nada nem de ninguém, a metodologia DIY implica 
se encarregar de produzir por conta própria o que não existe no 
mercado porque não está de acordo com os interesses das forças 
dominantes (MILANO, 2014, p. 62, tradução minha10). 

 

O pós-pornô se expandiu para além da Europa a partir de 2012, ano em 

que ocorreu a 1ª Muestra de Arte Pospornografico de Buenos Aires, onde 

diversos artistas foram convocados internacionalmente para expor suas obras. 

Com isso o movimento artístico e político se difundiu pela América Latina através 

da crescente produção de “textos, reportagens, vídeos, performances e festivais 

sobre o tema” (SARMET, 2014, p. 11). De acordo com Mikos, além do já 

estabelecido alinhamento ao feminismo e aos estudos queer, a pós-pornografia 

também passou a se posicionar “frente à dominação cultural eurocêntrica e 

estadunidense, propondo uma descolonização dos espaços de produção e de 

difusão pósporno” (2017b, p. 139). 

Embora exista uma pressuposta amplitude de formas de ação, as criações 

artísticas e teóricas sobre o tema partem mais frequentemente da pornografia 

heterossexual. Nesse sentido, é compreensível que as mulheres assumam o 

protagonismo, pois seus corpos são tradicionalmente objetificados por essas 

produções. Dentro da lógica de satisfazer o público masculino, os filmes 

costumeiramente apresentam corpos de proporções hipersexualizadas, 

performances exageradas e encenações que vendem ao espectador a fantasia 

do macho dominante. As interações entre mulheres são retratadas sob o olhar 

fetichizador do homem, não intencionando satisfazer o desejo de uma possível 

espectadora lésbica ou bissexual, por exemplo. Uma mesma lógica pode ser 

observada no pornô que conta com a presença de mulheres trans, 

constantemente categorizadas como objeto de fetiche. 

Ao contrário disso, o público homossexual masculino possui um nicho 

comercial dedicado que atende sua necessidade enquanto consumidor. 

Contudo, essa pornografia gay comercial é fortemente baseada no pornô 

                                                            
10 "La propuesta es cultivar una forma de hacer pornografía autogestionada, desde casa, con las 
herramientasy dispositivos que estén a la mano y, principalmente, libre de qualquier imposición 
marcada por el mercado o el poder. Sin depender de nada ni de nadie, la metodología DIY implica 
hacerse cargo de producir por cuenta propria aquello que no existe en el mercado porque no es 
acorde a los interesses de las fuerzas dominantes." (MILANO, 2014, p. 62) 
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heterossexual, reiterando os binarismos ativo/passivo, dominador/dominado, 

macho/efeminado. Esses papéis podem ser observados principalmente através 

dos corpos dos performers, onde: 

 
informações que se revelam apenas em nível estético enquadram os 
corpos dentro de uma lógica moral hierarquizante em que até mesmo 
a quantidade e a disposição dos pêlos pubianos referenciam os papéis 
de gênero (SOUZA JR; 2011, p. 5).  

 

Desse modo, é comum que o ativo exiba marcadores de masculinidade 

como um corpo musculoso, uma maior quantidade de pelos corporais e um pênis 

visivelmente maior que o do passivo. Este apresenta uma aparência mais jovial, 

com uma menor quantidade de pelos corporais e nádegas mais definidas, 

fazendo alusão ao corpo “feminino” que representa na lógica heteronormativa. A 

demarcação dos papéis de gênero também é reforçada pela atuação, sendo que 

o ativo frequentemente apresenta uma voz mais grave e uma postura mais rígida 

que o passivo. Assim como ocorre no pornô heterossexual, o money shot 

demarca o fim da narrativa. Nesse caso, contudo, apenas a ejaculação do ativo 

é espetacularizada. O orgasmo do passivo normalmente ocorre antes ou é 

completamente ignorado, reforçando a ideia de submissão ao prazer do 

“macho”. 

Além de produto a pornografia pode ser compreendida como um conjunto 

de “roteiros sexuais” (NOGUEIRA, 2010, p. 380), que atuam como “prescrições 

coletivas que dizem o que é possível fazer, mas também o que não deve ser feito 

em matéria sexual” (BOZON, 2004, p. 131, apud. SOUZA JR; 2011, p. 1). O 

pornô gay comercial promove uma adequação dos corpos e relações 

homossexuais ao modelo heterossexual, concretizando a manutenção de um 

“regime heterossexual que precisa constantemente reforçar os binarismos 

(homem/mulher, sujeito/objeto, passivo/ativo, dentro/fora)” (MIKOS, 2017a, p. 

20). Como é possível pensar uma pós-pornografia produzida a partir do pornô 

gay comercial? 
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3. A democratização dos corpos na internet 
O desenvolvimento da pornografia está fortemente associado à evolução 

tecnológica. O VHS promoveu o deslocamento das exibições públicas nos 

cinemas para o consumo doméstico a partir do final dos anos 1970, 

simultaneamente viabilizando a criação de filmes caseiros (GERACE, 2015, p. 

198). O espectador passou de espectador a realizador, registrando suas práticas 

sexuais de maneira autônoma e ajudando a difundir o pornô amador ao longo 

dos anos 1980 como uma categoria específica, oposta ao formato industrial. 

Enquanto as produções comerciais se preocupavam em comprovar a 

“verdade” do ato através de números sexuais fabricados, a pornografia amadora 

expressava genuinidade pela ausência de recursos como iluminação especial, 

maquiagens e performers profissionais, comuns ao modelo industrial (GATTO, 

2018, p. 467). Através disso “as práticas sexuais exibidas seriam entendidas 

como mais ‘naturais’, diferentemente das performances coreografadas do pornô 

mainstream” (FRANCISCO, 2015, p. 85). Mais do que isso, há uma aproximação 

com o público devido a uma espécie de “democratização” dos corpos 

representados. 

 
[...] a pornografia amadora ampliou bastante as categorias de corpos 
“autorizados” a performarem o sexo diante das câmeras, desafiando 
os usuais padrões porn star, e valorizando uma certa performance de 
corpos ordinários, cotidianos, cuja diversidade (não só de aparências 
físicas, faixas etárias e etnias, mas também de ritmos, movimentos e 
intensidades, com distintas possibilidades de ressonância) acaba por 
aproximar um número maior de espectadores de suas experiências 
sexuais mais usuais, e que não se resumem à hegemonia da 
performance atlética e à centralidade do orgasmo ejaculatório (VIEIRA 
JR., 2018, p. 494). 

 

Apesar de sua facilidade de produção, a pornografia amadora em VHS 

não foi numerosa o bastante para impactar significantemente sobre indústria, 

limitando-se muitas vezes ao uso doméstico ou à circulação local. Esse 

panorama passou a mudar a partir dos anos 2000 com a popularização da 

internet. A indústria pornô começou a abandonar as mídias analógicas como o 

VHS e o DVD, priorizando distribuir seus filmes através de sites próprios, cujo 

acesso depende de planos de assinatura pagos pelos espectadores. 

Paralelamente surgiram plataformas gratuitas e de fácil utilização, que junto da 

praticidade das câmeras digitais possibilitaram aos usuários produzir e 

compartilhar produções amadoras. Com isso, as câmeras digitais e smartphones 
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“fizeram dos leigos em fotografia e vídeo potenciais fotógrafos e videomakers, 

cujas criações imagéticas povoam as redes sociais, provocando interações sem 

precedentes” (CORRÊA, 2016, p. 10).  

Por volta do ano de 2007, websites como Pornhub, XVideos, XTube e 

XHamster se popularizaram como versões adultas do Youtube. Apesar da 

possibilidade de publicar vídeos amadores, nessas plataformas é mais comum 

a presença de produções advindas dos grandes estúdios, disponibilizadas de 

forma gratuita e ilegal pelos usuários. Na impossibilidade de impedir esse tipo de 

infração por completo, algumas produtoras criaram perfis oficiais dedicados à 

publicação de trechos de seus filmes que funcionam como teasers, induzindo os 

espectadores a buscar o conteúdo completo nos sites pagos. 

A atuação do usuário como criador de conteúdo se deu nas plataformas 

de streaming surgidas no mesmo período. Nesse sentido, um dos websites mais 

conhecidos é o Cam4, que funciona em forma de videoconferência. Assim, o 

usuário tem a possibilidade de criar um perfil para realizar performances ao vivo 

para uma “sala” com diversos espectadores, que interagem através de caixas de 

texto e oferecem gorjetas. Uma porcentagem do valor adquirido é transferida ao 

performer enquanto o restante fica com a plataforma. As exibições podem durar 

horas e normalmente finalizam com o money shot. Interações sexuais entre duas 

ou mais pessoas ocorrem, mas as apresentações solo de masturbação são mais 

frequentes. Tendo como objetivo o lucro, é mais comum que os performers 

apresentem corpos dentro das expectativas dos padrões corporais hegemônicos 

difundidos pelo pornô comercial. Sabendo disso, até que ponto essa pornografia 

amadora distribuída online representa uma ruptura aos códigos estabelecidos 

pelos meios de produção dominantes? De acordo com Laura Milano: 
 

É verdade que nas páginas que oferecem esses contatos cibersexuais, 
a oferta é majoritariamente heterossexual e não foge ao domínio do 
heteronormativo: as imagens continuam a reiterar a genitalidade como 
lugar específico do sexo no corpo, o coitocentrismo e os papéis sexuais 
para homens e as mulheres permanecem os mesmos que estão fora 
da tela. Mas a tecnologia de vídeo chat abre a possibilidade de 
experimentar a própria imagem e construir corporalidade virtual pós-
genérica que escapa a qualquer categoria. O poder criativo escondido 
em cada webcam é infinito (2014, p. 95, tradução minha)11. 

                                                            
11  "Es cierto que en las páginas que ofrecen estos contactos cybérsexuales, la oferta es 
mayoritariamente heterosexual y no escapa al dominio de lo heteronormativo: las imágenes 
siguen reiterando la genitalidad como lugar específico del sexo en el cuerpo, el coitocentrismo y 
los roles sexuales para hombres y mujeres siguen siendo los mismos que fuera de la pantalla. 
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Acredito então que o debate não está em torno do que a pornografia online 

é, mas sim do que ela pode ser. Com o recente desenvolvimento dos dispositivos 

de registro e distribuição, abre-se a possibilidade para que os sujeitos 

tradicionalmente negligenciados pela produção dominante criem sua própria 

pornografia, representando o desejo desviante sem o intermédio de estúdios 

focados exclusivamente no lucro. 

 
Pode-se considerar que o objetivo das sex tapes, como pornografia 
alternativa, é produzir um material com um discurso diferente da 
pornografia tradicional. O que se pretende é que os conteúdos sejam 
mais diversificados, para além dos padrões (estéticos, imagéticos etc.) 
mais rígidos e bem definidos do circuito mainstream (FRANCISCO, 
2015, p. 85). 

 

Nesse sentido, o Tumblr se popularizou nas redes digitais a partir de 2010 

por ajudar a promover a criação de um tipo de material explícito que se distancia 

dos códigos visuais do pornô comercial. O site é destinado à criação de blogs 

pessoais customizados e possibilita o compartilhamento de diversas mídias 

como textos, faixas de áudio, fotografias, vídeos e GIFs12. O Tumblr se destaca 

pela praticidade de seu sistema de interação e compartilhamento de conteúdo, 

que se aproxima das redes sociais, pois sua interface permite que os usuários 

“sigam” as páginas uns dos outros, recebendo notificações de novas postagens 

através de um painel de controle. Existe ainda uma função similar ao retweed do 

Twitter, que permite reproduzir as postagens de outros usuários em sua própria 

conta com um clique. Assim, além da criação de blogs de conteúdo autoral, o 

Tumblr possibilita o agenciamento de uma curadoria de publicações de terceiros 

através de uma rede de compartilhamento entre entusiastas de temas em 

comum. 

 
 
 
 
 

                                                            
Pero la tecnología del video chat abrela posibilidad de experimentar con la propia imagen y 
construir corporalidades virtuales post-genéricas que escapen a cualquier categoría. El poder 
creador que se esconde en cada webcam es infinito" (MILANO, 2014, p. 95). 
12 Acrônimo de Graphics Interchange Format (formato de intercâmbio de gráficos), formato de 
arquivo digital de imagem que permite animações de curta duração, costumeiramente de forma 
cíclica. 
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Figura 3 – Captura de tela de painel de controle do Tumblr. 

 
Fonte: http://tumblr.com/ 

 

Parte da popularidade do Tumblr é resultado da possibilidade de 

publicação e compartilhamento de conteúdo explícito. No auge da popularidade 

do site, por volta de 2012, houve um rápido crescimento do número de blogs 

dedicados à nudez e pornografia. Ao contrário dos sites pornográficos 

tradicionalmente direcionados ao público masculino heterossexista, contudo, o 

Tumblr se distinguiu por difundir conteúdo produzido por e para sujeitos não 

contemplados pela pornografia comercial. Até 2018 a plataforma foi 

particularmente representativa para pessoas LGBTQIA+, promovendo a 

expressão sexual de corpos fora do padrão corporal hegemônico perpetuado 

pela pornografia comercial, conforme afirma Vieira Jr.: 

 
No começo, à medida que eu mergulhava no vasto acervo online de 
vídeos, fotografias e gifs animados, em sua maioria amadores, fui 
compreendendo melhor meu desejo por corpos gordos masculinos, 
vislumbrando, como espectador, suas muitas possibilidades de 
interação sexual. E foi também através desses vídeos e gifs, além do 
contato com toda uma rede de indivíduos que, como eu, também 
partilhavam dessas preferências, que fui conhecendo e 
experimentando uma série de novos prazeres também em meu próprio 
corpo gordo: um verdadeiro aprendizado de autoaceitação ao me sentir 
desejado [...] (2018, p. 481). 

 

Com isso o Tumblr facilitou a criação de novas formas de 

representatividade, ajudando na concepção de um novo olhar sobre a 

sexualidade e o protagonismo de sujeitos tradicionalmente marginalizados. 

Simultaneamente a plataforma estimulou os espectadores a se perceberem 

https://tumblr.com/
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criadores, utilizando a pornografia como expressão artística. Nesse sentido, é 

relevante apontar a preocupação técnica dessas produções amadoras, visível 

nas escolhas de poses, ângulos e iluminação das obras compartilhadas. 

 
Figura 4 – Fotografia publicada pelo perfil Pinups Magazine [entre 2012 e 

2018]. 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Apesar do impacto da plataforma sobre a produção de representações 

pornográficas desviantes, no dia 3 de dezembro de 2018 o Tumblr anunciou uma 

alteração em suas políticas de uso prevendo a proibição de conteúdo explícito a 

partir do dia 17 do mesmo mês. Assim, desde essa data as páginas afetadas 

pela medida censora passaram a exibir um alerta de “conteúdo sensível”, 

impossibilitando sua visualização. Existem uma série de controvérsias sobre as 

motivações dessa ação. No entanto, não pretendo me detalhar no assunto, pois 

o que interessa a esse texto é contextualizar a forma que essa mudança afetou 

os produtores de conteúdos pornográficos LGBTQ+, que se viram obrigados a 

procurar meios de distribuição. 
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Figura 5 – Captura de tela das novas políticas de usuário do Tumblr de 
17/12/2018 

 
Fonte: https://www.tumblr.com/policy/en/community 

 

Nesse sentido, parte dos usuários optou por migrar para o Twitter, que 

atualmente permite conteúdo explícito. A mecânica de publicação do site é 

diferente do Tumblr, onde no lugar de uma galeria personalizável as publicações 

são organizadas de forma linear e cronológica. São recorrentes os vídeos de 

curta duração que funcionam como teasers direcionados à divulgação de 

páginas privadas e perfis em plataformas pagas, como o Only Fans, que possui 

um sistema de assinatura similar a dos websites dos grandes estúdios, mas com 

o lucro sendo destinado diretamente ao performer independente ao invés de uma 

empresa que o agencia. Desse modo, no contexto dos perfis adultos o Twitter 

funciona mais como uma vitrine do que uma galeria aberta, onde os vídeos têm 

a função de incentivar o espectador a pagar para se satisfazer, buscando o 

conteúdo integral disponibilizado externamente. 

 
Figura 6 – Frames de um vídeo de exibicionismo do modelo Sam Morris 

[2020]. 

 
Fonte: https://twitter.com/justsammorris/ 

 

https://www.tumblr.com/policy/en/community
https://twitter.com/justsammorris/
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Seguindo esse propósito, alguns desses vídeos constituem de fragmentos 

de filmes mais longos e costumam retratar interações sexuais entre dois ou mais 

performers, encerrando antes que o money shot seja exibido. Há, no entanto, 

outra categoria de vídeo que, ao contrário dos teasers, parecem ser gravados 

diretamente e de maneira mais descompromissada. São cenas que possuem um 

aspecto de relato cotidiano em que os performers simplesmente exibem seus 

corpos, podendo ou não incluir práticas masturbatórias. O apelo dessas 

produções é muito mais mostrativo, onde o exibicionismo basta como narrativa 

e espetáculo, não induzindo a expectativa de uma continuidade. Com isso, o 

estímulo do espectador ocorre através do vouyeurismo, tendo a excitação do 

espectador associada à observação do corpo desnudo em lugar do 

coitocentrismo perpetuado pelo pornô comercial. Mas quais corpos são exibidos 

nessas criações audiovisuais? 

 

 

4. Considerações finais 
A pornografia amadora observada no Twitter é consideravelmente distinta 

daquela que era publicada no Tumblr. Apesar de se tratar de obras autogeridas 

é notável a predominância de corpos mais próximos do padrão hegemônico 

reproduzido pelos filmes pornográficos comerciais. Ou seja, ainda que os 

próprios usuários produzam e protagonizem essas obras, é mais comum a 

presença de corpos brancos, magros (ou de porte atlético) e com pênis de 

tamanho acima da média. Provavelmente essa adequação ao modelo 

hegemônico está associada à crescente popularização de sites de 

comercialização de conteúdo, como o já mencionado Only Fans. Tal qual ocorre 

no pornô comercial, os corpos que se encaixam no padrão normativo “vendem 

mais”. 

Logo, a produção amadora distribuída online pode não representar, por 

si, uma subversão ao padrão dominante, mas carrega a potencialidade para 

fazê-lo. De acordo com Laura Milano, as ferramentas tecnológicas possibilitam 

a autopornificação por parte do consumidor, mas é necessário que exista, além 

disso, um posicionamento crítico e resistente às representações próprias da 

pornografia comercial (2014, p. 41). O teórico e artista visual Felipe Rivas San 
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Martín complementa a reflexão da autora no posfácio do livro Usina posporno: 

disidencia sexual, arte y autogestión en la pospornografía: 

 
O acesso a câmeras de vídeo e softwares de edição audiovisual, junto 
da facilidade e amplitude infinita que a difusão pela Internet permite, 
marcam uma ruptura nos modos de produção do atual sistema 
capitalista. Se até recentemente as indústrias culturais detinham o 
monopólio da produção e distribuição, hoje é possível pensar em 
modalidades mais horizontais, como observamos na pós-pornografia. 
Indivíduos que antes eram somente consumidores agora têm a 
possibilidade de se tornarem produtores de sua própria pornografia 
(MILANO, 2014, p. 64, tradução minha)13. 
 

Os corpos padronizados presentes nas obras pornográficas amadoras 

perpetuam as representações comuns ao modelo comercial, mas seria improprio 

desconsiderar por completo o que esse tipo de produção tem a oferecer. Mesmo 

que a recorrência de obras subversivas seja baixa, o que interessa ao presente 

texto é que as ferramentas de registro e distribuição podem beneficiar a 

autonomia dos corpos desviantes, permitindo que tomem o protagonismo 

através de criações deliberadamente mais próximas da pós-pornografia. 

Nesse contexto considero o exibicionismo como um tipo de produção 

contrassexual por seu caráter não-reprodutivo, onde o prazer está em ver e o 

cunho essencialmente masturbatório contraria o coitocentrismo comum ao pornô 

comercial. Associado a isso está o modelo de produção autogestivo, onde a 

subversão se concretiza através da produção de obras conscientemente pós-

pornográficas (MILANO, 2014, p. 133). Para isso, os sujeitos desviantes devem 

se apropriar das ferramentas técnicas e intelectuais para hackear o sistema 

vigente, que regula quais corpos tem o direito de gozar. 

  

                                                            
13 "El acesso a cámaras de video y softwares de edición audiovisual, más la facilidad y amplitud 
infinita que permite la difusión por Internet marcan una ruptura en los modos de producción en el 
sistema capitalista actual. Si hasta hace poco tiempo las industrias culturales teníam el monopolio 
de la producción y la distribución, hoy es posible pensar en modalidades más horizontales, tal 
como observamos en la pospornografia. Individuos que antes eran solicitados somente como 
consumidores, ahora tienen la posibilidad de convertirse en productores de su propria 
pornografia." (MILANO, 2014, p. 64) 
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Pelas lentes do cinema: os discursos de gênero no sertão 
contemporâneo de boi neon (2015) 

 
Gleice LINHARES DE AZEVEDO 1 

 

Introdução 
Até a década de 1970, os estudos de gênero não eram pensados e 

aprofundados na área das ciências humanas. O silenciamento das mulheres e a 

exclusão das minorias subalternas em detrimento de uma história hegemônica, 

de preconceitos sexistas dominavam a pauta das discussões mais urgentes. 

Entre essa história dita oficial e outras que vão emergir, a partir de novos 

horizontes de estudo, as questões de gênero se operacionalizam como forma de 

quebrar essa invisibilidade que por muito tempo ficou aos estudos voltados para 

as mulheres, transsexuais, homossexuais e, enfim, para a diversidade de gênero 

no contexto do mundo contemporâneo.   

Desta forma, pensamos estes sujeitos numa perspectiva sociocultural, 

levando em consideração que essas subjetividades são construídas pela cultura 

histórica. De fato, uma construção que descortina concepções já estabelecidas 

e coloca em discussão a heteronormatividade ao naturalizar a divisão binária do 

sexo para os gêneros – feminino e masculino. Nessa direção, importa destacar 

uma escala de gênero que foi se costurando pelo sertão nordestino, desde o 

período colonial, e se constituiu na ideia do cabra macho e da mulher macho, 

devido às condições climáticas e sociais, que abriam caminho para a constituição 

de sujeitos moldados pelo meio. 

Nessa territorialidade, os sujeitos também se revestiam pela atribuição da 

incivilidade que era remetida à categoria de sertão, sobretudo, nos documentos 

coloniais, quando a região era pensada por seus aspectos naturais e 

geográficos. Posteriormente, os gêneros se configuravam pela dominação 

patriarcal que se enraizou em torno da cultura do açúcar, no litoral nordestino, e 

                                                            
1 Mestranda em História pelo Programa de Pós- Graduação em História, na área de concentração 
de História dos Sertões, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no Centro de 
Ensino Superior do Seridó – CERES/ Caicó/RN. Orientada pelo professor: Doutor Durval Muniz 
de Albuquerque Júnior – Ligado ao departamento de pós-graduação em História dos Sertões – 
MHIST - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. E-mail: 
gleicelinharesbbc@gmail.com.  
 

mailto:gleicelinharesbbc@gmail.com
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encaminhou-se pelo sertão, com a pecuária. Desse modo, o sertão que se 

desvelava estava pautado em uma cultura econômica construída por braços 

masculinos que moviam a cana de açúcar e os bois pelo sertão. 

 A narrativa que pretendemos construir nesse trabalho enfatiza que essa 

categoria regional elaborada por múltiplos sentidos, configurou-se em imagens 

únicas e homogêneas de seus sujeitos em determinados espaços de tempo. No 

entanto, com os estudos de gênero em voga em torno dessa espacialidade, com 

a inserção de um campo de gênero, a partir da História Cultural, as discussões 

tem se ampliado e muitas pesquisas tem aberto novas janelas para essas 

questões. 

Assim, esse estudo também se insere na construção de uma história do 

sertão através dos seus sujeitos silenciados e excluídos, entre aqueles que 

foram os braços e pés do patriarcalismo. Por conseguinte, pensamos o gênero 

na tessitura dos sertões contemporâneos, o qual este trabalho está ancorado, a 

partir de fontes menos tradicionais de estudo na história, o cinema. 

Logo, partimos da escolha do filme pernambucano – Boi Neon (2015), 

roteiro e direção de Gabriel Mascaro, como fonte basilar nos estudos de gênero 

no sertão contemporâneo. No rol dos estudos da imagem, compreendemos as 

fontes imagéticas como produtoras de discursos, pensando o discurso como 

algo que é elaborado, controlado e condicionado pelo poder2. Desse modo, 

pensamos o gênero na contemporaneidade a partir de uma cultura em trânsito 

no sertão, ou seja, com a introjeção da modernidade iniciada no século passado 

e hoje, com o advento industrial e tecnológico, essa espacialidade vem 

vivenciando várias mudanças e, de certa maneira, isso também tem afetado as 

subjetividades sertanejas. 

A história dos gêneros no sertão contemporâneo nos provoca a pensar na 

multiplicidade de sujeitos masculinos e femininos construídos sobre as marcas 

de um sertão de outrora através de seus símbolos e estereótipos, valores e 

tradicionalismo transfigurados para discursos e códigos de conduta dizíveis 

sobre ser homem e/ou mulher. Essas questões fomentam a discutir a 

singularidade da região, onde o gênero masculino foi construído pelos códigos 

                                                            
2 FOUCAULT, Michel. A ordem do Discurso. 3. ed. São Paulo: [s.n.], 2012. 79 p. 
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de masculinidade em consonância com adversidade do meio, contribuindo para 

a formação da imagem do cabra macho, valente, forte e viril que resiste às 

intempéries da natureza. 

Destarte, o objetivo dessa pesquisa é perceber como a imagem 

audiovisual (des) constrói essas masculinidades e feminilidades no sertão do 

século XXI, levando em consideração a historicidade da região e o contexto 

atual, onde são tecidas essas novas relações sociais. Metodologicamente, 

trabalhamos com os discursos numa perspectiva Foucaultiana, os quais são 

agenciados pelos elementos que constituem a película. Logo, isso implica fazer 

uma decupagem das cenas do filme para entender como cada elemento ajuda a 

reverberar um discurso sobre os gêneros no sertão. 

 Nesta direção, essa pesquisa está dividida em três momentos. No 

primeiro tratamos de situar a narrativa da película Boi Neon (2015), discutindo a 

polissemia do conceito de sertão e sua historicidade e, como essa subárea foi 

tornando-se propícia para sua masculinização. Tratamos os diálogos com 

Albuquerque Júnior (2013) para pensar como o sertão tornou-se uma categoria 

regionalizada e de que maneira essa região se constitui como contemporânea. 

Os estudos de Barros (2018) que trata das lutas e conflitos entre famílias que 

defendiam os códigos-honra e coragem neste sertão que se construiu pela 

violência dos movimentos sociais, como o cangaço, simbolizando a índole do 

homem valente do sertão.  

No segundo momento tratamos de pensar as questões de gênero através 

dos estudos de Butler (2003), a qual discorre que:  
 
Gênero é uma construção cultural e histórico, ele se faz por um 
determinismo cultural que define as características de gênero em 
corpos que são anatomicamente diferentes, mas recipientes passíveis 
construídos por lei cultural (BUTLER, 2003, p.26).  

 

Nesse sentido, pensamos o gênero como um constructo da cultura, a qual 

molda os sujeitos ao longo do tempo. As subjetividades não são fixas, como 

aponta Butler, mas também elas podem transitar, segundo os estudos da teoria 

Queer, a partir das considerações do sociólogo Miskolci (2009). 

No terceiro momento, traçamos diálogos com a fonte fílmica e a imagem 

do vaqueiro, no site Paisagens do Seridó, onde fazemos um contraponto entre 

as imagens do referido site, e, estabelecemos pontos importantes sobre os 
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gêneros em transgressão e/ou trânsito, destacando diálogos com alguns autores 

supracitados e deixando o filme e as imagens desvelarem essas novas relações 

de gênero no sertão nordestino. Em alguns momentos trazemos a fala do diretor, 

em entrevista concedida a blogs, com o intuito de cruzar os diálogos e discursos 

que são tecidos sobre Boi Neon (2015).  

Além disso, partimos de algumas questões: O que Boi Neon pode nos 

dizer sobre as novas relações homem/mulher no sertão? O corpo é abordado a 

partir de uma construção biológica ou cultural no filme? Essas indagações são 

nosso fio condutor e por onde tentamos começar, desde a gênese dessa 

pesquisa, apesar de muitas questões ainda necessitarem de respostas. No 

entanto, os caminhos da pesquisa têm nos mostrado que o fazer historiográfico 

tem suas lacunas e que devemos ir costurando com o “falar” das fontes. 

 
O Sertão 

Sertão é uma categoria multifacetada permeada de variados sentidos. 

Não existe consenso entre historiadores e antropólogos sobre a origem da 

palavra sertão. Sua origem etimológica está ligada à palavra latina Sertãnu e/ou 

acredita-se que deriva de outra palavra latina, desertão3. De acordo com 

Albuquerque Junior (2007) há quem a derive de mulcetão, uma palavra de 

origem angolana. O historiador Erivaldo Fagundes Neves (2003) discorre que 

por apresentar sentido polissêmico, sua origem é obscura. Em seus sentidos e 

significados encontramos sertão ora como espacialidade geográfica no período 

colonial – região longínqua e vasta para além dos domínios da coroa portuguesa, 

ora como uma categoria imaginária – lugar de mistérios por ser desconhecido e 

que despertou pouco interesse inicialmente, já que a colonização afetou 

sobretudo a área litorânea. Enquanto categoria social, o sertão foi sendo 

construído por símbolos culturais intrínsecos a espacialidade que ajudou a 

difundir imagens do sertão rural, arcaico, árido e de categorias sociais – como o 

índio, o mestiço e, posteriormente, a figura do sertanejo. 

Esses personagens típicos do interior, na medida que eram narrados na 

literatura regional, se transformaram em símbolos máximos da cultura e eram 

                                                            
3 A pesquisadora Kaline Vanderlei refere-se que a genealogia da palavra sertão a partir de 
desertão, no caso o deserto não se refere ao deserto físico, climático, mas o espaço 
caracterizado por um vazio de súditos da coroa portuguesa.  
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apropriados em outras produções artísticas que atualizavam dadas imagens em 

volta desses sujeitos do sertão. Desta forma, essas poderosas figuras icônicas 

foram pensadas e analisadas à luz dos estudos de Janaina Amado (1993) que 

aponta “A literatura brasileira povoou os variados sertões que construiu com seus 

personagens colossais, poderosos símbolos, narrativas míticas, marcando com 

eles forte e definitivamente o imaginário brasileiro” (AMADO, 1993, p.146).  

Desse modo, a literatura regional colaborou na disseminação de imagens 

e verdades do sertão e do sertanejo, desde os escritos de Euclides da Cunha, 

em Os Sertões (1909), Rachel de Queiroz – com O Quinze (1930), ou José de 

Alencar com O Sertanejo (1875). 

Essa construção romântica sobre o sertão e o sertanejo esteve presente 

desde o Século XIX, ora percebendo o mesmo pelo prisma místico de natureza 

exuberante e exótica ou pela construção do aspecto negativo de seus habitantes 

considerados incultos. Todavia, sertão emerge como contraponto ao litoral, 

berço da civilização e centro econômico do período colonial brasileiro. Nísia Lima 

(1999) em sua análise sobre sertão, nesse período, aponta que sertão mais do 

que em oposição ao litoral é um contraste com a ideia de região colonial que 

constitui o imaginário sobre o lugar, era uma região preenchida pelo espaço do 

colonizador. Então, era uma tendência naturalizar o sertão como delimitação 

espacial precisa.  

Já no século XIX, a definição corrente para a palavra sertão era identificar 

a região com áreas despovoadas do interior do Brasil, como cita Lima (1999) ao 

parafrasear Janaína Amado (1995). Outras conotações ressoam no mesmo 

período, sendo mais próximo ao termo sertão como região agreste do Nordeste 

e outra com o sentido de aproximar o sertão à civilização do couro, numa 

conotação econômica e dos padrões de sociabilidade. 

De modo geral, sertão é uma categoria “capturada” pelo regionalismo 

associando esta espacialidade a uma subárea do Nordeste, alicerçado pela 

associação a seca que ocorreu nesse espaço e tornou-se um dos fenômenos 

mais comentados e recorrentes nos jornais do país, mobilizando a opinião 

pública e chocando pelas imagens cadavéricas dos retirantes (ALBUQUERQUE 

JR, 2013). Mas, não seria apenas o discurso jornalístico a pensar o espaço da 
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seca como problema do Norte4. Existiu a confluência de vários discursos de 

cunho político, religioso, técnico e do governo, nas palavras de Albuquerque 

Júnior (2013). O sertão será este espaço da seca, do retirante que os discursos 

ajudaram a construir como inerente a um dado espaço do Nordeste.  

O sertanejo nascia desse espaço seco e ao mesmo tempo hostil, devido 

as condições climáticas e difíceis de sobrevivência. Em outros momentos de 

tempo, o sertão dos flagelados dará visibilidade ao sertão do cangaço, da 

violência e, de certa forma, ao sertanejo cabra macho e valente escrito na 

literatura, no cinema e nas notícias jornalísticas que difundiram a imagem do ser 

(tão) masculino. Segundo Barros (2018), as ações dos indivíduos no sertão se 

dão pelo uso dos códigos culturais que determinam ações individuais e de 

grupos. Valores culturais como honra e coragem estariam na base de muitas 

brigas entre famílias e no cerne de lutas rivais que disputavam terras e poder 

neste espaço. 

A disputa pelas terras e a expansão dos pastos para a criação dos bois, 

deu origem a figura do sertanejo/vaqueiro, aquele que estaria a serviço do 

cuidado com a pecuária em extensas horas de trabalho diariamente. “As culturas 

que emergiram dessa relação evocam características do trabalho em condições 

extremas, como a valentia, a força, o rústico e a virilidade como um traço cultural” 

(Moreira, 2019, p. 356). Por conseguinte, o sertão ganharia não somente o 

estigma da violência, da seca ou dos retirantes, mas do cabra macho que ajudou 

a construir inúmeros símbolos icônicos em diversas narrativas. 

 
Gênero: uma questão cultural? 

Ao caminharmos pelos estudos de gênero, tentamos trabalhar essa 

categoria em uma escala voltada para o sertão nordestino, marcado por uma 

gama de estereótipos que criam imagens não somente geográficas, mas 

também de seus sujeitos sociais, de modo que, o sertanejo representado na 

figura do vaqueiro, apresenta uma masculinidade pautada nas exigências do 

ofício – forte e corajoso, e nos códigos culturais construídos ao longo do tempo. 

Diante dos estereótipos cabra macho e valente que configuraram o homem do 

sertão rural e arcaico, mesmo que algumas evidências de sobrevivências dessas 

                                                            
4  O Norte era denominação usada para os atuais estados do Nordeste e do Norte do país. Para 
mais informações ver: Albuquerque Júnior (1988); 
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imagens sejam tão presentes na contemporaneidade, nos inquieta em entender 

como as relações de gênero vem sendo tecidas no sertão contemporâneo, onde 

convive ainda com velhas maneiras de ser homem ou mulher.    

 Nosso ponto de partida é conceitual e teórico, tendo como âncora os 

estudos de gênero enquanto uma categorial social nos estudos de Scott (1999) 

como um termo que rejeita determinismos biológicos na identificação do sexo. 

Para além de uma ideia biológica, e mais para um aspecto social, alguns estudos 

voltam-se para gênero enquanto um constructo social. Esse pressuposto parte 

de que o gênero é uma relação entre o feminino e o masculino, duas coisas que 

não podiam ser entendidas separadamente, pois ambos existiam um em função 

do outro. No pensamento de Butler “o Gênero é culturalmente construído: 

consequentemente não é o resultado casual do sexo, nem aparentemente fixo 

como o sexo” (BUTLER, 2003, p.24). 

Neste sentido, gênero não depende de uma condição biológica e de sexo, 

pois é a cultura que molda e constrói socialmente o sujeito. No caso dos gêneros 

no sertão construídos pela cultura da violência, pela exigência da força e 

virilidade ao lidar com os trabalhos intensivos na caatinga e com os bois, o 

vaqueiro é a marca dessa cultura evidenciando também uma rede de mecanismo 

que o controla e o disciplina. Logo, em uma sociedade heteronormativa, ser 

homem é enquadrar-se na métrica heterossexual e, entre outras coisas, não ser 

homossexual (CAETANO, 2018). 

Sendo a heterossexualidade uma norma, a sua divisão binária pressupõe 

papéis entre homens e mulheres que, por sua vez, tecem relações hierárquicas 

dentro da estrutura social. No sertão, a cultura social foi pautada nessa relação 

em torno do patriarcalismo em que homens mandavam e as mulheres 

obedeciam, ocupando espaços periféricos e excludentes. No entanto, 

Albuquerque Júnior afirma que a mulher também foi sendo construída em 

relação a esta identidade masculina, e igualmente em decorrência das condições 

de sua região, passou a ser masculinizada, ou seja, a mulher tinha que ser 

“macho” para sobreviver aos obstáculos (ALBUQUERQUE JR., 1988). 

 De acordo com Oliveira, a masculinidade é constituída por uma estrutura 

de poder das relações sexuais. Tais relações de poder têm a finalidade de excluir 

variações de comportamentos masculinos que não correspondem a um modelo 

de masculinidade máscula, viril, heterossexual, branca e da classe média 
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(OLIVEIRA, 1998). No sertão, mulheres e homens teriam que manifestar força e 

coragem para enfrentar o ambiente hostil que se formou com a insegurança 

provocada pela violência do cangaço, no século XX. Mas, também enfrentar 

outros problemas de ordem climática, a estiagem. 

As relações de poder estruturam as vivências e divisões hierárquicas 

entre homens e mulheres pautados na heteronormatividade que normalizava a 

diferenciação entre os gêneros pela sexualidade. Nesta direção, ser homem viril 

e forte no sertão era sinal de sua masculinidade. Enquanto as instituições 

religiosas, jurídicas e sociais reforçariam o ambiente masculino pela ideia do 

conservadorismo familiar e da moral do cristão pautado num discurso 

androcêntrico. 

Somado ao discurso das instituições de poder no sertão, o ambiente do 

patriarcalismo das grandes fazendas regimentou as hierarquias de gênero. Na 

ponta dessa estrutura estava o homem como gestor e provedor da riqueza de 

seu patrimônio, incluindo a dominação sobre mulheres e crianças, sobre seus 

criados e empregados. O vaqueiro, era esse homem submetido aos mandos do 

patriarca das fazendas e estava sempre a serviço dos cuidados com o gado e 

disposto aos enfrentamentos árduos do clima e seus efeitos deixados pelo 

sertão. 

Disso, resultou os atributos que homogeneizaram a imagem do vaqueiro 

sertanejo vestido com roupa de couro para sua proteção da caatinga espinhenta 

ao se embrenhar na mata ou da introdução do chapéu de couro e/ou chapéu 

icônico do cangaceiro Lampião, que até os dias atuais recebe conotação 

imagética da identidade do homem do sertão, como se todo sertanejo usasse ou 

estivesse vinculado a essa cultura viril e valente no sertão contemporâneo.  

O sertão foi assim sendo atribuído como região estereotipada pelos seus 

elementos mais icônicos – a seca, o cangaço, o vaqueiro e elementos visuais 

que compõe essa linguagem, o chapéu de couro, o gibão (roupa de couro) usado 

pelo vaqueiro, o sol estourado, a ossada de animais pelas estradas vazias ou a 

terra gretada, como resultado da seca. Nesse diálogo visual e de estereótipos 

estariam os retirantes das secas do século XVIII e XIX que deram materialidade 

ao quadro Os Retirantes (1934), de Cândido Portinari. Mesmo sendo de cunho 

crítico e denunciador das mazelas sociais do sertão, o quadro é ainda uma 

referência sobre a região. 
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Se a visualidade presente em Os Retirantes de Portinari foi marcante, as 

imagens da violência pelo sertão, com o cangaço, foi outra vereda que abriu 

caminho para muita discussão em torno das relações de gênero nesse 

movimento. A partir desse fenômeno social pelo sertão podemos pensar nas 

várias referências contemporâneas sobre masculinidade e nas feminilidades 

pautadas na força da mulher e na violência sofrida em determinados tempos, 

como a título de exemplo, no cangaço.5 

Essa manifestação cultural, fomentou estudos sobre identidade e cultura 

do homem sertanejo da historiadora Luitgarde Barros. Pelos fios da memória, a 

autora costurou narrativas que contavam muito das histórias de coragem e 

valentia dos sertanejos ao estar diante do perigo que os cangaceiros 

representavam para a região. Os relatos cobrem também histórias de brigas 

entre famílias rivais, marcadas sobre o laço da honra e do poder, que gestavam 

seus espaços de domínio. Nesse dueto, Barros analisa os pares categóricos, 

honra e coragem, enquanto elementos que se articulam com vários outros 

códigos que constituem uma totalidade mais ampla na cultura do sertão. 

Essas relações de gênero que foram moldadas pela cultura, tem a ver 

com o que Butler aponta sobre o corpo, “uma superfície neutra, no qual age a 

cultura” (BUTLER, 2003, p.24). No corpo masculino e feminino pelo sertão 

agiram elementos culturais que fabricaram a ideia do homem macho, forte e 

corajoso representado na imagem do vaqueiro e que no filme Boi Neon, essa 

representatividade é desconstruída pela cultura contemporânea no sertão. Ao 

desconstruir o vaqueiro dentro da cultura viril e do cabra macho, a produção 

fílmica de Boi Neon, fomenta o que os estudos queer tem construído, nos últimos 

anos, a transitoriedade em viver outros lugares, outras formas de ser e pensar, 

o questionamento dos mecanismos de poder – a heteronormatividade. De 

acordo com Miskolci (2009):  
O foco queer na heteronormatividade não equivale a uma defesa de 
sujeitos não – heterossexuais, pois ele é, antes de mais nada, definidor 
do empreendimento desconstrutivista dessa corrente teórica com 
relação à a ordem social e os pressupostos que embasam toda uma 

                                                            
5 A violência sofrida pelas mulheres que foram capturadas pelos cangaceiros e estiveram no 
movimento de forma obrigada, por assim dizer, faz parte de um estudo minucioso e jornalístico 
da escritora e jornalista Adriana Negreiros, com a obra intitulada Maria Bonita: sexo, violência e 
mulheres no cangaço. A partir dessa pesquisa a autora demonstra que as mulheres não 
estiveram por vontade própria no movimento do cangaço, mas por que muitas delas não tinha 
outra opção, já que muitas foram roubadas de suas famílias e ao está uma vez ao lado do 
cangaceiro, elas também eram consideradas cangaceiras e fugitivas pelo poder público.  
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visão de mundo, práticas e até mesmo uma epistemologia (MISKOLCI, 
2009, p.156) 

 

Apoiado no foco da teoria queer, partimos da compreensão da 

verificabilidade de uma dada invisibilidade dos que vivem em outras fronteiras 

de gênero, principalmente, e perceber como as masculinidades e feminilidades 

estão conseguindo vivenciar no sertão contemporâneo, as transformações em 

volta da aceitação da pluralidade de gênero, antes oculto pelas normas sociais. 

Nessa linha, as mudanças políticas, sociais e econômicas também foram 

essenciais para outras experiências de gênero nessa região, sobretudo, no 

questionamento do modelo normativo, hierárquico e padronizado da sociedade 

dominante. Neste sentido, os estudos queer tem ajudado a pensar na 

desconstrução desses modelos e a verificar quais discursos tem reforçado essas 

formas de controle sobre os gêneros. 

 
Descontruindo o vaqueiro em boi neon 
 

[...] Por entre a vegetação seca, cactus, pedras e áreas acidentadas, 
custe o que custar, o vaqueiro cumpre sua tarefa sem temor, embora 
resulte em ter o rosto retalhado por galhos de árvores na corrida pela 

sobrevivência: exemplo de força, fé e determinação. 
(ALVES, 2004, p. 1) 

 

Ao realizar uma pesquisa do significado da palavra vaqueiro em alguns 

dicionários online, conseguimos identificar inúmeras atribuições para a mesma. 

No dicionário Aurélio online, vaqueiro é substantivo masculino e significa pastor 

ou guardador de gado vacum. No dicionário Houaiss online – vaqueiro é 

substantivo masculino. Em uma busca pelo dicionário Michaelis Uol, o vaqueiro 

é um indivíduo que toma conta ou conduz o gado vacum. Entre outras coisas, o 

vaqueiro é aquele que está ligado à pecuária no sertão. A epígrafe acima, é uma 

definição do trabalho do vaqueiro, no jornal Diário do Nordeste, onde o 

enfrentamento da caatinga é considerado um dos maiores desafios para cumprir 

o ofício – cuidar dos bois6.  

                                                            
6 No Jornal Diário do Nordeste, a matéria intitula-se vaqueiros resistem ao tempo, abordando o 
oficio de vaqueiro como tradição na cidade de Canindé, no estado do Ceará. Em alguns lugares 
do Nordeste, encontramos vaqueiros perpetuando o seu trabalho como um oficio herdado do pai, 
algo que é passado de geração a geração pela cultura regional. Para mais informações ver: 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/vaqueiros-resistem-ao-tempo-1.365146. 
Acesso em: 18 jun.2021. 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/vaqueiros-resistem-ao-tempo-1.365146
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Em uma página virtual intitulada Paisagens do Seridó, o vaqueiro é 

descrito da seguinte forma: 
 
O vaqueiro do sertão de hoje, não difere do de antigamente. Um 
trabalho manual, quase que artesanal, de montar no lombo de um 
cavalo, entoar aboios que hipnotizam centenas de cabeças de gado, 
percorrer os sertões afora de sol a pino, arriscam suas vidas em plena 
caatinga nordestina, um homem humilde que roga a Deus e seus 
santos em festas de apartação, um verdadeiro herói do sertão. 
(FRAHM, 2014, p. 15) 

 
Nota-se que o vaqueiro contemporâneo, na visão que é apresentada na 

página, não difere do vaqueiro que o antecedeu, permanecendo com as mesmas 

características do ofício mesclado as tradições culturais da região. Mas, será que 

essa generalização visceral do vaqueiro consegue abarcar outras subjetividades 

dentro da profissão? Outras masculinidades que surgem no sertão 

contemporâneo?  

 Em Boi Neon (2015), filme roteirizado e dirigido por Gabriel Mascaro, 

mostra uma outra experiência do vaqueiro sertanejo, inscrito em um sertão 

contemporâneo que em nada se parece com as imagens agenciadas em outras 

produções cinematográficas ambientadas nessa área. Neste sentido, o diretor 

tenta mostrar uma região que não é mais aquela que foi filmada em O auto da 

Compadecida (2000), de Guel Arrais ou do cinema novo, com Glauber Rocha.  

Na fala do diretor, em entrevista ao site Uol de notícias, encontramos a 

seguinte fala: 

 
[...] A região cresceu economicamente de forma muito veloz, é 
cosmopolita, então o filme se alicerça num cenário contemporâneo de 
prosperidade econômica regendo novos signos, desenhando novas 
relações humanas, afetos e desejos.  É um filme sobre a transformação 
da paisagem humana. A ideia foi lançar uma nova luz sobre as 
transformações recentes do país a partir de um recorte narrativo que 
se segue da vida de um grupo de vaqueiros que vivem na estrada 
transportando boi para as festas da vaquejada, um dos maiores 
eventos de agrobusiness do Brasil (MASCARO, 2016. p. 32) 
 

Percebemos na fala do diretor do filme, que o sertão de Boi Neon 

desconstrói imagens cristalizadas que concebe a ideia de região atrasada 

economicamente e rural, como se os sertanejos vivessem isolados no mato, 

pastoreando o gado, como bem mostram as definições dos dicionários 

mencionados. Em uma região em transformação em suas estruturas 

econômicas, as relações sociais também mergulham nessa transformação. Os 
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gêneros são desconstruídos pelo filme, revelando essa “transformação na 

paisagem humana” sobretudo a imagem desconstruída do vaqueiro viril, forte e 

regido pelas tradições. 

Ainda na página Paisagens do Seridó, encontramos várias imagens que 

remetem ao vaqueiro do sertão, em sua labuta pela vegetação da caatinga, 

percorrendo a mata atrás dos bois sobre seus cuidados. Na figura abaixo, da 

referida página, encontramos entre outras imagens, a figura do vaqueiro 

caracterizado pelo vestuário tradicional que marca a construção típica da 

imagem do sertanejo circunscrito ao universo rural, solitário e distante da 

urbanidade. Nessa referência do vaqueiro, ele também é construído pela 

qualificação física e moral, dentro de um imaginário social, no qual a força, a 

coragem marcam as qualidades encontradas na figura do vaqueiro. Dessa 

forma, ao enfrentar a caatinga árida e percorrer longas distâncias no galope do 

cavalo, em seu exercício de vaqueiro, essas qualidades que o adjetivam 

aparecem nas imagens que são construídas para enfatizar esse imaginário 

social, como verifica-se na imagem abaixo:  

Figura 1 – Vaqueiro do sertão. 

 
Fonte: Disponível em: https://paisagensdoserido.openbrasil.org/2014/10/vaqueiros-do-

sertao.html. Acesso em: 18 jun. 2021 

Na figura 01 visualizamos em primeiro plano, o vaqueiro montado em seu 

cavalo. Mesmo contando com a definição dos dicionários, que vão aludir a sua 

imagem completa, o vaqueiro do sertão, na iconografia, é construído pela 

imagem sobrevivente7 das vestes de couro, popularmente conhecidas por gibão 

                                                            
7 O conceito de imagem sobrevivente é utilizado pelo historiador da arte, Didi – Huberman. Este 
conceito demonstra que existem imagens que são anteriores a outras em determinado tempo.  

https://paisagensdoserido.openbrasil.org/2014/10/vaqueiros-do-sertao.html
https://paisagensdoserido.openbrasil.org/2014/10/vaqueiros-do-sertao.html
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usadas, pelos cangaceiros, no século XX, para adentrar e se proteger dos 

espinhos das plantas. A mata que a imagem traz ao fundo é a caatinga, em 

época de estiagem ou seca, escolhida provavelmente para compor a cena do 

sertão árido e das dificuldades do vaqueiro de se embrenhar na mata à procura 

de sua presa, o boi. 

Já em Boi Neon, Iremar – o vaqueiro/curraleiro, diferente do vaqueiro da 

figura 01, não percorre a mata, mas cuida dos bois dentro dos cercados das 

vaquejadas8. Em outros momentos, sonha em ser estilista de moda, 

demonstrando que, para além do rude e da aspereza que a profissão traz, existe 

a delicadeza e o afeto ao lidar tanto com os bois, quanto com linhas, agulhas e 

tecidos na produção de roupas.9  Em sua fisionomia, Iremar não parece, em 

primeiro momento, com o vaqueiro tradicional, ao usar modelos de roupas atuais 

e despojadas. Realiza, além dos cuidados com os bois, a confecção de croquis 

(desenhos de roupas) e costura seus modelos para sua companheira de 

trabalho, a personagem Galega.  

Na imagem seguinte, fotografia do filme Boi Neon, verificamos um 

paradoxo com a imagem do vaqueiro da página Paisagens do Seridó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8  Vaquejada é uma tradicional corrida em pista de areia montada em áreas rurais, delimitado por 
um espaço de cercado montado para este tipo de evento, chamado de arena. A vaquejada 
consiste na corrida do vaqueiro com seu cavalo na pista em busca do boi para derrubá-lo numa 
demarcação chamada de faixa, estipulada para contabilizar ponto. Quando o vaqueiro consegue 
derrubar o boi na faixa, a vitória é contada pela expressão “Valeu Boi”. A cada derrubada o 
vaqueiro passa de fase, até a disputa final com seu concorrente em busca do prêmio. 
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Figura 2 – Cena 92, Boi Neon. 

 
Fonte: Filme Boi Neon (2015) 

 

Na figura 02 aparece representado um típico entardecer no sertão. 

Quando o sol está prestes a se pôr, o vaqueiro recolhe o gado para o curral e, 

no dia seguinte, ao amanhecer, sua rotina inicia com a labuta de pastorear, 

alimentar e limpar os estábulos, transportar pelas estradas ou pastos os bois, 

sempre na atenção de zelar por eles. Iremar, na cena, olha os bois que muito se 

assemelha à sua vida pelo sertão, mudando de lugar para outro, sempre em 

trânsito pelas estradas, bem como a sua vida, entre a dualidade da profissão de 

vaqueiro e o sonho de ser estilista de moda, no polo industrial do agreste 

pernambucano10. 

O aspecto de Iremar é de um sujeito perdido em seus pensamentos, 

vagando entre eles, como vagam aqueles que sonham em alcançar outros 

caminhos, em mudar de direção. O vaqueiro percorre muitas direções na 

caatinga, com seu aboio (espécie de canto utilizado para tanger o boi) 

pronunciado nas viagens. Todavia, o vaqueiro é representado nas imagens e 

nas narrativas literárias, como aquele que sempre volta ao seu lugar de origem.  

                                                            
10  O polo de confecções Têxtil do agreste abrange as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, 
Toritama, Caruaru e Surubim, no estado de Pernambuco, considerado o segundo maior produtor 
do país em têxtil, de acordo com as informações do site agreste Têxtil. Para mais informações 
ver: https://agrestetex.com.br/entenda-a-influencia-do-polo-textil-no-agreste-pernambucano/. 
Acesso em: 18 jun.2021.   

https://agrestetex.com.br/entenda-a-influencia-do-polo-textil-no-agreste-pernambucano/
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No entanto, Iremar vivencia outra experiência neste horizonte tradicional 

dos vaqueiros, a transitividade de sua masculinidade. Ao enveredar pelo 

caminho da moda, sendo o signo do vaqueiro construído pela força, coragem e 

virilidade, Iremar mostra que é possível viver outras experiências masculinas no 

sertão. 

Nesta direção, a masculinidade é desconstruída pelos elementos que se 

desvelam no filme e pela ausência de outros. No caso, a imagem icônica do 

vaqueiro da página virtual Paisagens do Seridó, não é a mesma do vaqueiro 

contemporâneo que o discurso fílmico ajuda a elaborar pelos elementos visuais 

do personagem, desde seus trajes, seu modo de falar, com gírias modernas e 

típicas da juventude conectada a tecnologia.  

Iremar não representa a imagem única e homogênea do vaqueiro, mas a 

pluralidade de vaqueiros coexistindo no sertão, onde este também não se faz 

mais no singular, por ser agora “cosmopolita” e por vivenciar muitas 

transformações, como refere-se Mascaro (2016). Na imagem seguinte, 

observamos a desconstrução do vaqueiro pelo diretor ao elaborar na cena um 

discurso que reverbera outra ideia do vaqueiro: 

 
Figura 03 – Cena 28, Boi Neon. 

 
Fonte: filme Boi Neon 
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Na fotografia acima, figura 03 – Iremar costura em um manequim um de 

seus croquis. O ambiente que se assemelha a um ateliê de costura, na verdade 

é o caminhão que carrega os bois e serve para o descanso dos vaqueiros, como 

verificamos pelas redes ao fundo da cena. No primeiro plano, ao lado do 

manequim, está a pequena máquina de costura e no plano central, Iremar 

sentado com uma agulha na boca, simbolizando seu trabalho com a costura.  

A sua meia nudez, entre a camisa semiaberta revela um homem másculo, 

sensualizando sua masculinidade em paralelo à sua delicadeza com o toque da 

agulha e do tecido. Uma verdadeira transitoriedade se operacionaliza nesta 

cena, onde põe em xeque o dispositivo da heteronormatividade. Ao realizar um 

tipo de trabalho que a norma não considera como masculino, Iremar mostra que 

isso é uma convenção da sociedade, que naturaliza a divisão do trabalho pela 

questão do sexo, como sendo biológico. Por isso, existe tarefas que são 

consideradas femininas e outras masculinas, já que é uma questão cultural 

ligada ao sexo, na visão normativa. 

A teoria queer questiona essa heteronormatividade que forma o modelo 

coerente, natural e superior da heterossexualidade (Miskolci, 2009). A norma fala 

o que o homem não deve ser, o seu oposto, a homossexualidade. A definição do 

que seria homem estaria pautada no sujeito que não é desejante na construção 

da masculinidade. Aqueles que estão para além dessa norma, são considerado 

gay, desviante e, até subversivos. Lopes (2018) afirma que os sujeitos que 

desafiam as normas, sobretudo, aqueles que vivem nas transversalidades e 

questionam os modelos normativos de gênero são considerados como queer. 

Neste sentido, Iremar é esse ser desviante do modelo heterossexual do 

sertão, configurado no vaqueiro corajoso, viril e forte. Não que ele não seja forte, 

pois seu corpo mostra um belo vaqueiro, que se relaciona com Geize, a 

vendedora de perfumes e guarda noturna numa fábrica têxtil do agreste. O ponto 

nodal da questão é o fato desse aspecto não ser mais tão relevante a ponto de 

colocar em xeque a sua masculinidade.  

A experiência masculina vai além de sua heterossexualidade, 

configurando-se na quebra de tudo o que a norma impõe, não somente a 

virilidade, mas seus modos de ser e as práticas masculinas pautadas num 

conjunto de normas. No sertão, a prática de correr na pista de vaquejada e 
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derrubar o boi, já se estabelece como uma forma de demonstrar a força do cabra 

macho, aquele que vence o boi na pista. 

Entre a vida de Iremar e as experiências que ele representa, estão várias 

outras coexistindo no sertão contemporâneo. Os estereótipos do vaqueiro 

silenciam outras subjetividades subalternas nesse ambiente dicotômico de 

tradições e modernidade, que resistem e desafiam os modelos impostos para 

viver as pluralidades. 

 
Considerações Finais 

Neste trabalho discutimos as experiências de gênero no sertão nordestino 

contemporâneo, tendo como lócus da pesquisa o filme pernambucano Boi Neon 

(2015). Em diálogo e cruzamento com outras fontes para a constituição desse 

trabalho, mesmo ainda em andamento no mestrado em História dos Sertões – 

MHIST/ UFRN, conseguimos sondar e chegar à algumas conclusões 

preliminares, ainda que muitas respostas precisem serem respondidas e outras 

nos inquiete.  

Seguindo em um caminho tortuoso e difícil, diante da situação pandêmica 

no país, conseguimos mapear os documentos aqui citados e realizar análise de 

cenas do filme. Desse modo, conseguimos verificar que os gêneros são 

elaborações discursivas pelas imagens que montam a ideia do vaqueiro 

contemporâneo, vivenciando a experiência de tornar-se um estilista de moda, 

em um cenário de transformação no sertão nordestino. Ao elaborar o discurso 

do vaqueiro que transita entre a profissão de vaqueiro e estilista de moda, o 

diretor do filme descontrói o estereótipo do vaqueiro tradicional, do sertão, que 

veste gibão, chapéu de couro e usa aboio (canto) na caatinga em busca dos 

bois. 

A questão do gênero é uma construção cultural que em Boi Neon foi 

elaborado pelo contexto social e econômico que, de certa maneira, influência 

essas novas experiências masculinas e questionou o modelo heteronormativo. 

Iremar não é somente um personagem fictício, pois sua elaboração foi construída 

a partir de um vaqueiro pernambucano que costurava e sonhava em ser estilista, 

com o qual o diretor Gabriel Mascaro teve contato. Então, Iremar representa uma 

realidade em transformação nas relações de gênero pelo espaço das 

vaquejadas, um espetáculo não só dos bois, mas dos gêneros, que vivenciam 
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sua sexualidade e outras masculinidades, onde estes são os personagens 

centrais na arena e condutores dos seus destinos. 
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Olympia desnudada 
 

Stela Maris da SILVA1  
 
Introdução  

Inicio este texto com três palavras: “Refus, curiosité et innovation”2, 

recusa, curiosidade, inovação. Estas três palavras são os princípios que 

orientaram as ações de Foucault para com os outros. Foucault afirmou isso em 

entrevista concedida para Michel Bess, em novembro de 1980, em Berkeley. No 

que ele chama de campo das experiências possíveis, a recusa, a curiosidade e 

a inovação, são pontos de partida para perguntar qual é o nosso campo atual de 

experiências possíveis, numa ontologia da atualidade, numa ontologia de nós 

mesmos. Para isso é preciso optar por um pensamento crítico que tome forma 

de uma ontologia da atualidade, e não por uma filosofia analítica da verdade em 

geral.  
Pois bem, aceitar-recusar, supõe limites de tolerância, supõe que alguns 

podem não querer aceitar, outros que vão se revoltar, resistir.  Recusar como 

ponto de partida, recusar um certo sistema de relações de poder, resistir a rigidez 

de modelos de governabilidade paralisantes, passa a ser princípio para criar 

condições de possibilidade para transformar o sujeito. Isso se trava no âmbito 

político, ético e estético.  

Tomando como fio condutor a hipótese de que a história do pensamento 

está em processo constante de reelaboração do próprio pensamento, o objetivo 

da pesquisa foi tecer relações entre a parresía cínica e os seus possíveis 

desdobramentos e implicações no domínio da arte na Modernidade, em especial, 

na pintura de Manet. Assim, passo a apresentar os resultados da pesquisa que 

teve como objetivo estudar a pintura de Manet3, tratada por Foucault nos anos 

70, e mais tarde retomada no seu último curso em 1984 A coragem da verdade. 

                                                 
1 1 Pesquisadora, Professora do Mestrado em Filosofia (PROF-FILO) Unespar e do Colegiado 
do Curso Licenciatura e Bacharelado em Dança. Membro do “Grupo Interdisciplinar de Pesquisa 
em Arte- GIPA”, da Unespar- Campus Curitiba II. 
2 FOUCAULT, M. L’origine de l’herméneutique de soi, Conférences prononcées à Dartmouth 
Collège, 1980, 2013. p. 154.  
 
 
3 Nasceu em Paris, em 23 de janeiro 1832, e morreu em 30 de abril 1883. Muito jovem frequentou 
o museu do Louvre com Proust, seu amigo. Como um amante do mar, disse ao pai que 
ingressaria na marinha. Com apenas 16 anos ele partiu, na condição de piloto estudantil, pois 
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A arte pintura como “pintura-objeto”, constitui lugar, pois é aquela que assinala 

um outro lugar para o espectador, o lugar do risco, um lugar visível que rompe 

com a sua própria invisibilidade. Na Modernidade de Manet, Foucault mostra a 

“atitude” de pintar o corpo nu de Olympia, o nu “escandaloso”, o escândalo de 

Olympia como parresía, o nu que coloca em risco o espectador.  Na “imagem” 

do corpo de Olympia, imagem essa que desencadeou a fúria do público, a 

imagem na perspectiva do visível e do invisível, vinculada ao erotismo e a outras 

experiências limite, a imagem como conhecimento plástico/visual, dada pela 

memória do vivido, há implicações éticas e estéticas, onde estão envolvidos 

parresiásticamente o pintor, a obra e o espectador.   

A título de atualização de recusas a sistemas de poder, via o escândalo 

da nudez como parresía, esse que desencadeia a fúria do público, vale lembrar 

dois escândalos ocorridos no Brasil recente, com nus masculinos.  

Em 1970, logo após o AI-5 ter interditado as mais diferentes formas de 

manifestações artísticas, Antônio Manuel, artista plástico, escultor português, 

que atuou ativamente na corrente do experimentalismo em arte entre os anos 60 

e 70, inscreveu seu próprio corpo para o XIX Salão Nacional de Arte Moderna 

no MAM/RJ, mas foi censurado. Entretanto, no dia da abertura do salão, Antonio 

Manuel se despiu e fez poses como se fosse uma escultura, além disso, 

caminhou nu por entre as obras de artes.  Ele foi logo acompanhado por Vera 

Lúcia, modelo vivo da Escola Nacional de Belas-Artes, que ali estava 

participando da   exposição, se inspirou despiu-se e participou da obra com ele.  

A polícia foi acionada, o museu interditado. Antônio se escondeu na casa de 

Mario Pedroso4.  O artista defendia a arte como um processo, uma proposta 

aberta ou uma situação a ser vivida e experimentada.5 Após a situação ele criou 

a obra “Corpobra”. Trata-se de caixa de madeira, de dois metros de altura com 

                                                 
não havia passado no exame para obter uma patente naval, no navio da marinha mercante La 
Havre et Guadaloupe para uma longa viagem até o Rio de Janeiro.  
4 Mário Pedrosa (1900-1981) foi professor, crítico de arte, jornalista. Estudou em Lausanne, 
Suíça, em 1913. Em 1927 foi para Alemanha onde estudou sociologia, filosofia, estética e 
economia. A partir de 1930 se envolveu com o movimento comunista internacional, mas em 1932 
foi preso. Em 1937 é exilado em Paris. Depois para Nova York onde trabalhou no MoMA. 
Escreveu para várias revistas sobre arte e política. Em 1940 voltou para o Brasil, mas acaba 
sendo preso. Em 1971exilou-se em Santiago do Chile, onde foi professor. Voltou para o Brasil 
em 1977.  
5 Cf. MANUEL, Antônio Corpobra (Ação/proposição) 1970. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?
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a ampliação da foto do artista posando nu no Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro (MAM-RJ), propondo interação com o espectador.   

 

Figura 1 – O Corpo é a Obra [The body is the work], 1970  
Fotografias [Photographs] Coleção particular [Private collection]. 

6 
Fonte: site indicado nota 3  

 

Quase 50 anos depois, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Ibirapuera, 

em São Paulo, La Bête de Wagner Schwartz7 também foi censurada. Nessa 

obra, uma performance, inspirada em Bichos de Ligia Clark, o artista nu se torna 

a escultura viva com uma peça na mão, sendo que ao mesmo tempo que a 

manipula, também pode ser manipulado.  

 
A manipulação é um rico conceito em cena, ela tem o sentido de 
movimento, de motor, de energia que muda o mundo, ela põe 
em cena o terminus ad quem (o limite até o qual se vai) e 
o terminus a quo (o limite a partir do qual). (TIBURI, 2019)  

 

Ainda que o objeto da pesquisa aqui tratada seja uma obra pictórica, as 

duas obras cênicas brevemente descritas são exemplos da nudez que 

escandaliza.  Contudo, oportunizam um diagnóstico das condições de 

                                                 
6 MIYADA, Paulo e MALMACEDA, Luise. AI 5 - 50 ANOS | Antônio Manuel: entrevista. 25 de 
junho de 2018.   
7 Wagner Schwartz (1972- ) é coreógrafo, performer, escritor brasileiro. Estudou Letras e 
participa de Grupos de Pesquisa e experimentação coreográfica na América do Sul e Europa.  
Ver mais em: https://www.wagnerschwartz.com/la-b-te.   
 

https://www.wagnerschwartz.com/la-b-te
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possibilidade de configurações visíveis, tanto em uma como em outra, nas suas 

visibilidades e materialidades do nu, dão a ver o invisível para quem vê a obra, 

sendo que tal invisibilidade é parte integrante da invisibilidade de quem vê.  

 

Figura 2 – Wagner Schwartz apresenta performance La Bête 
no Palais de Tokyo,Paris (Foto: Ayka Lux) 

 
Fonte: Revista Cult8 

 
Pensamento pictural 

A arte pode se constituir um campo de experiência para pensar? A nudez 

na arte pode ser problematizada? Normalmente pensada no âmbito da 

curiosidade e inovação, parece não se constituir, ao menos no âmbito do senso 

comum, como experiência do pensar e atualizar. Na obra Foucault (2005) 

Deleuze escreve sobre a contribuição de seu amigo para pensarmos a arte como 

um processo de subjetivação, como um campo de experiência, um campo de 

experiência do pensar. Em diferentes patamares, o pensamento como invenção 

é também possibilidades de vida, de existência como obra de arte.  
 
Pensar é, primeiramente, ver e falar, mas com a condição de que o olho 
não permaneça nas coisas e se eleve até as “visibilidades”, de que a 
linguagem não fique nas palavras ou frases e se eleve até os 
enunciados. (DELEUZE, 1992. p. 119) 

 
Pensar o que acontece, entre o ver e o falar a partir das visibilidades, as 

quais não são as formas de objetos, não se confundem com os objetos, nem 

com as qualidades sensíveis das coisas, vai além pois são uma possibilidade de 

                                                 
8 Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/la-bete-dois-anos-depois-wagner-schwartz/ 
. Acesso mai.  2021.   
 

https://revistacult.uol.com.br/home/la-bete-dois-anos-depois-wagner-schwartz/
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formar outros textos. Para explicar isso, Deleuze ressalta que Foucault propõe 

rachar as coisas, quebrá-las, fazê-las reverberar. 

 
As visibilidades não são formas de objetos, nem mesmo formas que se 
revelariam ao contato com a luz e com as coisas, mas formas de 
luminosidade, criadas pela própria luz e que deixam as coisas e os 
objetos subsistirem apenas como relâmpagos, reverberações, 
cintilações. Esse é o segundo aspecto que Foucault destaca em 
Raymond Roussel, e que talvez tenha tentado destacar em Manet. 
(DELEUZE, 2005. p. 62) 

 

As reverberações, as formas de luminosidade, fariam parte de um jogo de 

verdades, ou o que Deleuze chama de processos (prócedures) do verdadeiro. É 

o processus de ver que, por sua vez colocar ao saber questões:  

 
o que é que vê sobre tal estrato nesse ou naquele limiar? Não se 
pergunta apenas de que objetos se parte, que qualidades segue, em 
que estados a coisa se instala (corpus sensível), mas: como se 
extraem, desses objetos qualidades e coisas, visibilidades? Quem as 
ocupa e as vê? (DELEUZE, 2005. p. 72) 
 

Em Les mots et les images, texto (resenha) escrito para o Le Nouvel 

Observateur em 1967, para apresentar dois ensaios de Panofsky (Ensaios de 

iconologia e Arquitetura gótica e Pensamento escolástico), Foucault deixa claro 

algo que mostra um problema importantíssimo de sua obra: a análise das 

relações entre le discours et le visible.   (FOUCAULT, 2001, p. 649) 

  Escreve ele:  

 
Estamos convencidos, sabemos, que tudo fala em uma cultura: as 
estruturas da linguagem dão sua forma à ordem das coisas. Outra 
versão (muito fecunda, como sabemos) deste postulado de soberania 
discursiva que a iconografia clássica já assumia. Para Émile Mâle, 
formas plásticas eram textos investidos em pedra, em linhas ou em 
cores; analisar um capitel, uma iluminura, era manifestar o que “isso 
queria dizer”: restaurar o discurso lá onde, para falar mais diretamente, 
ela havia se despido de suas palavras. (FOUCAULT, 2001, p. 649) 

 

Os “fundadores de discursividade” são autores que produzem, além de 

suas obras, alguma coisa a mais, produzem “a possibilidade e a regra de 

formação de outros textos”. (FOUCAULT, 2001, p. 832) 

Foucault coloca as obras de arte como possibilidade de serem 

“instauradoras de discursividade”.  Considerando que as obras pictóricas são 

objetos históricos, que em determinados momentos e condições de possibilidade 
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foram produzidas, talvez poderia se cogitar um “pensamento pictural”, e uma 

estética da imagem na ontologia do presente.  

Entretanto, “o pensamento da pintura pode ir além das condições 

históricas do pensamento de seu tempo” (ARASSE, 2014, p.251).  Pode ir além 

porque, enquanto imagem, não verbaliza, mas mostra e “pensa” por imagens. 

Importante ressaltar que o interesse de Foucault pelas “obras” e, em específico, 

por “obras de arte da pintura” não passa por uma visão “estética”, mas sim pelas 

visibilidades.  

 
Se podemos deduzir dos escritos de Foucault uma estética da pintura, 
esta tem como princípio a eliminação de toda decisão estilística e a 
preferência pela dimensão de um “pensamento pictural”, do qual a 
matriz epistemológica e crítica exclui toda a possibilidade de uma 
poética normativa qualquer que seja. (FOUCAULT, 2001, p. 832) 

  

Quanto a esse ponto, destaca-se que Foucault não faz o estudo de um 

objeto artístico para dar um significado ao objeto. Ao contrário, ele se interessa 

pelo que a imagem faz, na dimensão do pensamento, e menos pelo que ela diz. 

De certa forma, ela, a imagem, pode ser comparada ao discurso. Contudo, vale 

lembrar que a pintura é o campo do visível, enquanto o discurso, o campo dos 

enunciados. Isso faz com que seja possível afirmar que a imagem na pintura 

também passe pelas condições de visibilidade de cada epistémé, posto que há 

determinada possibilidade de saber-poder sobre o homem, sobre os objetos de 

conhecimento, sobre a arte. Assim, o que é invisível numa pintura, numa 

imagem, o que é invisível para quem vê uma obra de arte, é parte integrante da 

invisibilidade de quem vê, justamente pela condição da epistémé.  

 

Manet  
Aos 18 anos Édouard Manet (1832-1883) ingressou no ateliê de Thomas 

Couture e lá permaneceu durante seis anos (1850–1856), mantendo contato 

com outros artistas da época. De 1852–1853, viajou para Holanda, Alemanha, 

Áustria, Itália onde conheceu Florença e seus museus.  
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O seu primeiro trabalho apresentado a um Salon9 foi O Bebedor de 

Absinto10, em 1859. A obra não foi aceita, assim como as obras de tantos outros 

artistas, provocando reações por parte dos mesmos. Delacroix, pintor e crítico, 

foi o único a discordar, pois percebeu a qualidade poética do trabalho de Manet. 

Em 1861, ele participou do Salão com O Guitarrista Espanhol11 (1860), sendo 

praticamente a sua estreia na cena artística parisiense. Em 1863 inscreveu 

Almoço na Relva12, que foi rejeitada, assim como as obras de Pissarro, Latour, 

Cézane. Considerando a situação, os jovens artistas da época fizeram uma 

petição ao Ministério das Belas Artes denunciando o rigor do regulamento do 

Salão. Esse e outros fatos contribuíram para que fosse criado o Salon des 

Refusés (Salão dos Recusados). Destaque-se aqui a palavra “recusados”.  Ela 

é icônica, pois, ao mesmo tempo, expressa a recusa das obras dos jovens 

artistas no tradicional Salão de arte parisiense, e a recusa destes, ao Salão. Os 

temas desses artistas, inspirados em Delacroix e Courbet13, eram situações 

vividas na realidade da Paris moderna, seus jardins, rios, avenidas, cafés, em 

uma França em mudanças sob o efeito da Revolução Industrial. Nesse contexto, 

a nova arte que estava sendo proposta foi criticada por aqueles artistas adeptos 

do academicismo, bem como sofreu a zombaria do público em geral.  

  Theodoro Duret, historiador da arte, foi um dos autores pesquisados por 

Foucault, quando dos seus estudos sobre Manet. Nos manuscritos de Foucault 

há muitas notas sobre Histoire de Edouard Manet et de son oeuvre avec 

Catalogue des Peintures et des Pastels, editado em Paris no início do século XX. 

Nesse livro, Duret escreve sobre a repulsa de Manet pela arte da tradição, a qual 

                                                 
9 Nos meados do século XIX os Salões anuais tinham uma grande importância no mundo 
artístico. O primeiro foi criado em 1663, ano em que o Rei Luís XIV criou a Academia de Pintura 
e Escultura. Só em 1791 o Salão passou a ser aberto a todos interessados. Durante o período 
monárquico o júri oficial era conservador.  
10 MANET, Édouard. [1858-1859]. O bebedor de absinto. Pintura, óleo sobre tela, 180,5 x 105,6 
cm. Carlsberg Ny Glyptotek.  
11 MANET, Édouard. [1960]. O guitarrista espanhol. Pintura, óleo sobre tela, 147,3 x 114,3 cm. 
The Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque.  
12 MANET, Édouard. [1863]. Almoço na relva. Pintura, óleo sobre tela, 208 x 264 cm). Museu 
d’Orsay. 
13 Cf. Para Fabrice Masanés, Coubert (1819–1877) estudou arte em Paris e viveu nos círculos 
boémios onde conheceu e conviveu com jornalistas, críticos, pintores, tais como Baudelaire, 
Henry Murger, Phoudhon, Champfleury, entre outros. Estudou pintura com François Bonvin, com 
quem aprendeu a fazer cópias dos mestres que estavam nos melhores museus da época. 
Conheceu a escola veneziana e bolonhesa de pintura do Renascimento italiano, e o Barroco. 
Fez vários autorretratos usando traços do romantismo, fazendo oposição ao Classicismo 
Acadêmico. In: MASANÉS, F. Courbet. Germany: Taschen GmbH, 2007.  
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manifesta-se, sobretudo, no desprezo que demonstra pelas modelos que posam 

no ateliê e pelo estudo do nu, como então eram conduzidos.14  Duret  conta que 

Manet ficara cansado do eterno estudo tradicional do nu, e como forma de 

demonstrar a sua indignação, a sua recusa, passou a vestir as modelos, as quais 

também ficaram indignadas com ele.  

Acadêmicos da pintura da época e independentes se dividiram. Os 

artistas revolucionários foram marcados pela experiência do Salon des Refusés. 

Nesse movimento chega ao fim, em 1863, a autoridade da École [des Beaux-

Arts] e nascia a vanguarda.  

É no Salão dos Recusados que Manet expõe a obra Almoço na Relva, em 

que aparece a sua musa Victorine Meurent, nua, uma jovem que conheceu na 

Sociedade dos gravuristas em 1862, com seus amigos. Ela foi pintada nua, o 

que para a maioria dos críticos causou polêmica. Muitos entendiam que Manet 

estava querendo provocar um escândalo. O nu feminino não seria novidade, pois 

era apreciado desde que tratado miticamente. Entretanto, quando Manet pinta 

Victorine entre os homens vestidos, impede a interpretação mitológica da obra. 

Os críticos escrevem sobre o desconforto ao ver a obra. Ernest Chesneau, um 

crítico e historiador que trabalhou na European Review, fez relatos e críticas à 

administração da Beaux-Arts, sobre essa obra, que ele considerou grotesca e 

vulgar. De outra parte, os jovens pintores que faziam parte desse cenário 

reconheciam a originalidade de Manet. A sua obra começou a abrir caminhos 

para outros rebeldes impressionistas. Em 1863, ele expõe 14 obras na Galeria 

Martinet, o que facilitou ser conhecido e estabelecer, assim, com sua obra, um 

diálogo com o público. No Salão de 1864, ele expõe Os anjos no túmulo de 

Cristo15, e em 1865, Olympia16, que já havia sido pintada em 1863. Essa última 

causou alvoroço e gerou muitas críticas. Foi estigmatizado como provocador e 

imoral. Nos anos seguintes, Manet continua apresentando suas obras: O 

                                                 
14 Cf. DURET, Theodoro. Histoire de Edouard Manet et de son œuvre avec Catalogue des 
Peintures et des Pastels.1926, p.13.  
15 MANET, Édouard. [1864]. Os anjos no túmulo de Cristo. Pintura, óleo sobre tela, 179,5 x 150 
cm. The Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque. 
16 MANET, Édouard. [1863]. Olympia. Pintura, óleo sobre tela, 130,5 x 190 cm. Museu d’Orsay. 
A obra Olympia foi estudada por Foucault e discutida nas conferências sobre as pinturas de 
Manet, e será tratada mais à frente em capítulo próprio.   
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Tocador de Pífanos17, em 1866, foi recusado; em 1865, o Toureiro Morto18, e 

Retrato de Émile Zola19, entre outros. Dez anos depois, em 1875, apresenta 

Argenteuil20, pintada em 1874, que foi aceita. Em 1882, produz O Bar no Folies-

Bergère21, considerado como seu testamento. Quando pintava essa obra, teve 

problemas de saúde e morreu em 30 de abril de 1883. Para Friedrich,  

 
A modernidade de Manet é, em parte, uma questão de técnica, da 
perspectiva em escorço, do hábito de deixar muitos quadros parecendo 
inacabados, das bordas abruptas — devidas, talvez, à recente mania 
da fotografia —, das inovações ao criar pinturas que implicitamente 
versam sobre o ato de pintar. Mas sua modernidade está também na 
insistência em retratar coisas de sua época: em lugar de guerreiros 
romanos ou eventos bíblicos, cafés, cenas urbanas, a vida parisiense 
contemporânea. (FRIEDRICH, 1993. p. 30) 

 

Segundo Friedrich, Manet dizia que era preciso ser da própria época, mas 

Manet era conservador quando imitava os mestres do Renascimento, e não da 

própria época, de certa forma fazia uma evolução do passado. 

Há inúmeros textos sobre Manet, muitos livros, livros com as imagens de 

suas obras, livros biográficos e analíticos, sendo que, em maioria, estes fazem 

apresentações descritivas e cronológicas de Manet e suas obras22. Luiz Renato 

Martins23 destaca, em seu livro Manet: uma mulher de negócios, um almoço no 

parque e um bar24, que o solo histórico estético que hoje nos liga a Manet se 

sedimentou com a substância da corrente formalista, baseada na doutrina da 

                                                 
17 MANET, Édouard. [1866]. O tocador de pífaro. Pintura, óleo sobre tela, 1,64 x 97 cm. Museu 
d’Orsay.  
18 MANET, Édouard. [1864-1865]. Toureiro morto. Pintura, óleo sobre tela, 75,9 x 153,3 cm. 
National Gallery of Art, Washington.  
19 MANET, Édouard. [1868]. Retrato de Émile Zola. Pintura, óleo sobre tela, 1,46 x 114 cm. 
Museu d’Orsay.  
20 MANET, Édouard. [1874]. Argenteuil. Pintura, óleo sobre tela, 149 x 115 cm. Musée des Beuax-
Arts Tournai.  
21 MANET, Édouard. [1882]. A bar at the folies-Bergère. Pintura, óleo sobre tela, 96 x 130 cm. 
Courtauld Institute.  
22 Segundo Friedrich (1993, p. 311), a primeira biografia de Manet foi escrita por Edmond Bazire 
Manet (1884), sendo superada por Histoire d’Édouard Manet (1902), escrita por seu amigo 
Théodoro Duret. Em 1913 Antonin Proust, seu melhor amigo, escreveu Édouard Manet, 
souvenirs. O historiador cita ainda a Manet raconté par lui-même de Étienne Moreau-Nelaton (2 
v.) de 1926. Émilie Zola, contemporâneo de Manet, segundo o mesmo autor, foi quem escreveu 
com maior vigor e emoção sobre Manet. Adolphe Tabarant, descrevendo detalhadamente cada 
obra, escreveu Manet et ses oeuvres (Gallimard, 1947). Informa ainda Friedrich sobre a biografia 
clássica chamada La vie de Manet de Henri Perruchot, publicada em 1959, e sobre as mais 
recentes La vie de pelintre d’Édouard Manet, de Pierre Daix, de 1993, e Manet, de Éric Darragon, 
de 1989.  
23 Professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, na área de 
História, Crítica e Teoria da Arte. 
24 Texto publicado pela Editora Jorge Zahar, em 2007.  
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“pura visualidade”. Tal corrente de ideias, com sua historiografia, nasceu 

contemporaneamente ao impressionismo, tomando Manet como um marco 

estratégico. Os formalistas pautam a leitura da obra do pintor que acaba por 

influenciar internacionalmente por cerca de 90 anos, até a década de 80.  

 
Há o mundo intelectual e histórico do qual Manet emerge e, 
desdobrando deste, aquele em que atua, e que se diferencia do 
primeiro, fruto de vários fatores — do trabalho de Manet, inclusive. 
Tardia cronologicamente, há a estrutura interpretativa armada pelos 
formalistas que, após a morte de pintor, começa a pautar a leitura de 
sua obra, e que ganha influência decisiva (...). (MARTINS, 2007. p. 8-
9.) 

 

Contudo, chama a atenção o Cours au Collège de France (1998-2000) 

Manet: une révolution symbolique, de Pierre Bourdieu25, que reúne as aulas 

proferidas por Bourdieu e manuscritos cuja redação teve início nos anos 1980. 

Nesse curso Bourdieu trata da revolução simbólica inaugurada por Manet. 

Bourdieu escreve na aula de 6 de janeiro de 1999: 

 
Vou lhes falar este ano do que poderia ser descrito como uma 
revolução simbólica bem-sucedida: a que foi inaugurada por Édouard 
Manet (1832-1883), com a intenção de tornar inteligível tanto a 
revolução em si mesma, o que ela tem de peculiar, como as obras que 
essa revolução provocou. Mais genericamente, gostaria de tentar 
tornar inteligível a própria ideia de revolução simbólica. [...] Em outras 
palavras, assim como as grandes revoluções religiosas, uma revolução 
simbólica desarranja estruturas cognitivas e às vezes, em certa 
medida, estruturas sociais. (BOURDIEU, 2013, p. 645) 
 

Outro importante texto sobre Manet é Manet, Biographical and critical 

study, de Georges Bataille publicado em 1955, já citado anteriormente. Nesse 

livro, Bataille mostrou, a partir de uma análise mais antropológica do que 

histórica, como Manet começou a modificar uma ordem estabelecida por receitas 

e fórmulas vazias, fazendo mudanças rápidas.  

George Bataille, fazendo uma cronologia da vida do Manet, escreve em 

Manet:  
 
(...) 1865 “Olympia” de Manet e “Christ insulted by Soldiers” aceitos no 
Salon. O nome de Olympia, provavelmente sugerido pelo poeta e 
escultor Zacharie Astruc, agora é apresentado pela primeira vez, e 
contra ele toda a fúria do público e da crítica é desencadeada 
imediatamente. (BATAILLE,1955, p. 8) 

                                                 
25 Pierre Bourdieu (1930-2002) foi sociólogo, escreveu sobre educação, cultura, artes, entre 
outros temas. Além de professor de Sociologia no Collège de France foi também diretor de 
estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris.  
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Bataille destacou que Manet escandalizou porque conflitava com tudo o 

que se conhecia de pintura na época. As obras se destacavam entre todas as 

outras, pois trazia um outro tipo de beleza, mas ao mesmo tempo, um outro olhar 

que despertava a ira e o escárnio do público.   

 

Foucault e os estudos sobre Manet  
Em setembro de 1966, conforme a cronologia apresentada nos Dits et 

écrits26, Foucault decide se instalar em Tunis, onde assume uma cadeira de 

Filosofia. O biógrafo Didier Eribon27 relata que, ao fim de setembro daquele ano, 

Foucault chega à Tunísia para lecionar filosofia, psicologia, mas além dessas, 

também se dedica a um curso de estética, analisando a história da pintura do 

Renascimento até a Modernidade, incluindo, de modo mais específico, o pintor 

Manet. Relata o biógrafo: “Em suas aulas Foucault fala muito sobre história da 

pintura, expondo talvez os primeiros esboços de um livro que gostaria de 

escrever sobre Manet”28. Em várias conferências esboçou que gostaria de 

escrever um livro sobre Manet29 e sobre o que tanto lhe chamava atenção, ou 

seja, o fato de a pintura de Manet não só tornar possível o impressionismo, mas 

também o conjunto da pintura moderna, ao quebrar convenções e inventar o 

quadro-objeto. O livro que receberia o nome de Le noir et la surface (O negro e 

a superfície) ficou inacabado, sendo publicado no formato de conferências.  
A pintura de Manet é o título do livro e da conferência que Foucault 

proferiu em Milão (1967), na Albright-Knox Art Gallery de Buffalo (8 de abril de 

1970), sobre o Bar des Folies Bergères, em Florença (novembro de 1970), em 

Tóquio (1970), e a mais conhecida, a de Tunis (1971), com o título A Pintura de 

Manet.  

Em 2001, foi realizado um colóquio com o nome “Michel Foucault, un 

regard”, decorrente da recepção que tivera a publicação da conferência. Naquele 

                                                 
26 FOUCAULT, M. Chronologie. In: Dits et écrits, I, 2001, p. 37. 
27 ERIBON, D. Michel Foucault, 1926-1984, 1990, p. 178. 
28 Ibid., p. 178. 
29 Cf. Didie Eribon antes de ir para Tunísia Foucault havia assinado um contrato com Jerôme 
Lindon diretor das edições de Minuit para produzir um “ensaio sobre Manet”.  
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ano, o editor e tradutor Dominique Séglard teve acesso à gravação integral da 

fala de Foucault. Com isso, foi concluída a publicação da versão de 2001.30  

Explicava Foucault que, depois do século XV, a tradição da pintura ocidental 

tentava mascarar e contornar o fato de que a pintura estava “[...] inscrita em um 

certo fragmento de espaço que podia ser uma parede, no caso de um afresco, 

ou uma prancha de madeira, ou ainda uma tela, ou mesmo, eventualmente, um 

pedaço de papel” (FOUCAULT, 2004, p.22). Com isso, negava-se a 

materialidade do quadro enquanto espaço diante do qual o espectador podia 

estar, se deslocar, girar. O quadro, com seu espaço e sua profundidade, dizia 

Foucault, “[...] representava um espaço profundo, iluminado por um sol lateral e 

visto como um espetáculo, a partir de um lugar ideal” (FOUCAULT, 2004, p.31). 

Em La Peinture de Manet, Foucault fez várias observações sobre o que 

Manet realizou e especifica que ele resgatou na pintura a materialidade do 

quadro; que, por meio dele, é o pintor que pela primeira vez, depois da 

Renascença, permitiu-se utilizar e fazer valer, no interior daquilo que 

representava, as propriedades materiais do espaço onde pintava, qual seja a 

tela, a parede, entre outros. Após tais observações, procedeu a análise das 

obras. 

Na perspectiva do “espaço da tela”, ele analisou obras como La Musique 

aux Tuileries, Le Bal masqué à l’Opéra, Le Port de Bordeaux, Argenteuil, Dans 

la serre, La Serveuse de bocks, Le Chemin de fer, e L’Exécution de Maximilien. 

Na perspectiva da “iluminação”, analisou Le Fifre, Le Déjeuner sur l’herbe, Le 

Balcon, e Olympia. E na do “lugar do espectador”, analisou: Un bar aux Folies-

Bergère. 

 

Olympia  
Nas aulas de História da Arte e Estética da Pintura Ocidental em Tunis 

(1967–1968) e nos estudos que realizava sobre Manet, Foucault estava, de certa 

forma, buscando entender os lugares de visibilidade próprios da pintura. Desde 

a análise de Las Meninas de Velasquez, constante no As palavras e as coisas, 

até as análises sobre Manet, em especial nas menções à arte da Modernidade 

                                                 
30 A edição francesa completa, intitulada La Peinture de Manet suivi de Michel Foucault un regard, 
publicada em 2004 pela Éditions du Seul.  
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feitas em A coragem da verdade, ele percebeu que a pintura permite diagnosticar 

as condições de possibilidade de configurações visíveis, seja na forma 

representativa de Las Meninas ou na materialidade da Olympia de Manet. 

Segundo Triki, “[...] cuidando para não cair em um tipo de fenomenologia da 

experiência perceptiva [...]” (TRIKI, 2004, p. 58) a pintura permite diagnosticar 

“nos lugares de visibilidade que oferece a pintura, dispositivos próprios a tal 

pintura, ou tal formação histórica” (TRIKI, 2004, p. 58).    
 

Figura 3 – MANET, Édouard [1863]. Olympia.  
Pintura, óleo sobre tela, 130,5 x 190 cm. 

 
Fonte: Musée D’Orsay.31 

 

Olympia é um lugar de visibilidade, uma nova realidade, trazendo o 

cotidiano de uma mulher que senta e afirma a sua presença, levanta a cabeça e 

olha diretamente para os olhos do espectador com sua altivez e realidade. A 

criada, de pé ao lado do sofá da dona, também olha para o espectador com 

feições fortes contrastando com a sua roupa. 

Para Bataille, em Olympia tudo leva para a indiferença à beleza, mas o 

esquema de cores usado por Manet é brilhante e dissonante, fazendo silenciar 

todo o resto e falar a poesia. Com um soberano jogo de luzes, uma técnica 

impecável, Manet faz nascer a pintura moderna. Olympia é de todos e de 

ninguém, para tudo e nada, sendo o que é, sendo excessiva, em razão de seu 

ser, passando a existir pela pintura.  

“O escândalo de Olympia” é um capítulo central do texto de Bataille32 

sobre Manet. Ele considera Olympia uma obra-prima, pois com ela nasceu a 

                                                 
31 Domínio Público. Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/edouard-manet/olympia-1863. 
Acesso em: 31 jan. 2019. 
32 BATAILLE, G. Manet: biographical and critical study, 1955.  
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pintura moderna. Escreve Bataille: “Eu posso ter parecido minimizar o escândalo 

de Olympia reduzindo-o à transição de formas de arte desgastadas para as da 

vida moderna”. (BATAILLE, 1955) Em outra passagem ele destaca: 

  
Olympia é geralmente considerada a obra-prima de Manet, e eu 
compartilho dessa visão. Foi também a imagem que finalmente 
desencadeou a fúria do público, que, como se conduzida por um 
instinto infalível para o esconderijo do perigo, parecia 
momentaneamente dotada do dom da percepção. (BATAILLE, 1955, 
p. 61)   
 

Ele trata a imagem na perspectiva do visível e do invisível, vinculada ao 

erotismo e outras experiências limite. O olho, que tinha um lugar, portador da 

ordem da razão e do espírito, em Bataille é o excessivo, o corpo, é metáfora para 

o lugar de onde fala o autor. Em sua obra História do olho, ele pensou sobre o 

olho e o olhar, ao mesmo tempo sujeito e objeto, um olho dentro e fora retirando 

da dimensão do olhar a possibilidade de mediar o conhecimento. 

Na história da arte, os escândalos com o nu são muitos. Talvez o mais 

conhecido seja o das imagens na Capela Sistina, que sofreram mudanças para 

tapar as partes sexuais dos corpos nus. Sempre chamada de Arte Sacra, foi o 

que sustentou os argumentos do Papa São João Paulo II. Quando escreveu a 

Teologia do Corpo, explicou que “no grande período da arte clássica grega há 

obras de arte cujo sujeito é o corpo humano em sua nudez … Isso leva o 

espectador, através do corpo, ao Mistério pessoal do homem.” (KOSLOSKI, 

2017) 

Em 1430, a escultura de bronze David, de Donatello, que pisava na 

cabeça de Golias causou escândalo, mas também fazia uma provocação.  

O mesmo pode-se dizer da façanha de Olympia, pois confere a seu objeto 

feminino “uma sexualidade particular, em oposição a uma sexualidade geral”, 

cita Clark. Ela olha para o espectador de modo que este imagine uma série de 

situações, oferecimentos, lugares, pagamentos. Nada esconde: é a mulher que 

olha. A prostituição era ameaçadora e extravagante no quadro. O nu era 

embaraçoso, pois remetia à sexualidade, o que precisava ser banido. Para Clark, 

Olympia insistiu no embaraço dando forma visual. 

 
O nu em seu estado de degeneração remetia diretamente à 
sexualidade: a identidade sexual não estava em parte algum senão no 
corpo; e não estava ali como uma estrutura ou um conjunto de 
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atributos, mas tinha de ser figurada como interferência e excesso, um 
tecido de estranhezas e ausências de certeza. (CLARK, 2004, p. 
190) 

 

Segundo Compagnon, Olympia evidencia um jogo entre tradição e 

modernidade, entre o efêmero e o eterno. A obra evidencia-se pela força em 

seus 130x190 cm, que traz uma mulher de verdade que hipnotizava e hipnotiza 

até os nossos dias. 

 
O jogo parresiástico entre o artista, o espectador e a obra 

Considerando a experiência do modo de vida cínico, na experiência da 

arte, acontece o jogo parresiástico entre o artista, o espectador e a obra.  É a 

vida do espectador que se submete à prova da verdade como escândalo, na 

medida em que pode acontecer a transformação do seu éthos. Assim, na obra 

em questão, na perspectiva do jogo parresiástico cínico, é importante mostrar 

como se estabelece a relação entre o artista Manet, a obra e o espectador, no 

que se refere à atitude, no modo de relacionamento com a realidade, no modo 

de pensar e sentir, no modo de agir, no cuidado de si como bíos ético e estético.  
Fazendo uma aproximação com as características do bíos kynikós, a Olympia 

pode ser mostrada nas suas características, assim como analisada, na 

perspectiva do espectador e a possibilidade do “olhar outro”. É um modo de 

pensar a arte num processo de vida e verdade em que o espectador sai do lugar 

estável e passa a pensar a obra como uma crítica do seu presente. A verdade 

de Olympia, iluminada pelo olhar de quem a observa, escandalosamente acaba 

por expor ao próprio observador a sua verdade.  

O modo de ser do pintor, a sua atitude, é expresso naquilo que ele pinta 

(materialidade do quadro), naquilo que há de elementar, sem mistura, na 

manifestação da vida verdadeira do pintor, mas ao mesmo tempo, o que foi 

pintado pode parresiásticamente tocar o espectador, muitas vezes 

escandalizando-o. Considerando que se estabelece uma relação entre o pintor, 

a obra e o espectador, nessa relação pode ocorrer um jogo parresiástico,  e é 

possível acontecer um desvelar, que provoque uma transfiguração no 

espectador. Isso pode ocorrer na verdade desvelada, escandalosamente, pois 

não dissimula a verdade, é sem alteração, sem rodeios, mantendo a sua 

identidade, como que na borda entre o que é visível e a invisibilidade, tornando 
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visível aquilo que, de certa forma, os outros admitem e valorizam em 

pensamento e rejeitam e desprezam em sua própria vida, escandalizando-se. 

Saindo do foco do pintor e se atendo à sua obra, na figura de Olympia percebem-

se as características da vida adiáphoros, pois ela não tem mistura, é 

independente, não precisa de nada. Está ali na sua riqueza, na sua presença, 

enquanto uma pintura é o que é na sua materialidade, ao mesmo tempo é 

indiferente ao olhar de quem a olha. Porém, diferentemente da obra, o 

espectador, aquele que ao olhar a pintura tem o estranhamento causado pelo 

infortúnio com a nudez escandalosa de Olympia, se pode dizer em relação a bíos 

alétheia, que ele é dissimulado, tem vergonha, e quando percebe essa verdade, 

pode se escandalizar, estabelecido o jogo parresiástico, ele pode se deslocar, 

reconhecer a sua verdade.  

Na nudez de Olympia observa-se também o terceiro aspecto da bíos 

alethès, ou seja, o da vida reta, a vida conforme as leis da natureza. Ao mesmo 

tempo, nessa ordem da natureza, na nudez, há a rejeição das convenções, pois 

é o princípio de conformidade que distingue e tem discernimento, que “late”, é a 

vida diakritikós. Assim, pode-se afirmar que no jogo da parresía, o espectador 

distingue o que é repulsivo no nu, e acaba por se perceber repulsivo, de modo 

que se percebe que Olympia “late”, é verdadeira em sua realeza, ela guarda, tal 

qual a vida de cão, a si mesma, é phylaktikós, e, ao mesmo tempo, desperta no 

espectador aspectos de sua verdade na própria dissimulação. Ela traz de modo 

intenso a verdade, fere. O artista, nesses termos, é identificado na sua obra 

porque ela é verdadeira. O quadro iluminado pelo olhar do espectador é mais do 

que a obra pintada pelo artista, pois ela é discurso de verdade. A atitude do 

artista, a sua fala e a sua obra são diferentes daquela do espectador que é 

condicionado por aquilo que lhe apresentado. Ou seja, o artista Manet é um 

parresiasta, enquanto o espectador que reage ao nu carece de uma expressão 

própria. A atitude passiva do espectador diante da obra é o que o leva a se 

escandalizar, porque se vê diante de outro olhar, o olhar do artista. O olhar do 

artista “late”, olhar que provoca o espectador, provoca o escândalo do excessivo, 

da transfiguração. O espectador se escandaliza porque sabe que o 

estranhamento não decorre do que está pintado, mas sim da sua relação com o 

que está pintado.  
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Assim, o espectador, da posição que ele olha, dirige o seu olhar 

dissimulado com o foco na hipocrisia, decorrente da vida falsa. Ele olha com 

pudor, não tem verdade, é dependente do seu olhar falso, aceita a condição de 

espectador, e, portanto, nele não há vida Kynikós, não há passagem do limite, 

não há atualização para uma vida verdadeira.  

Contudo, a arte, com as características da obra de Manet, é uma arte que 

pode modificar ativamente esta triangulação artista, mais obra, mais espectador. 

A materialidade da obra permite, pode-se dizer, o acontecimento do jogo 

parresiástico cínico. Nesse jogo o espectador é convocado para uma nova 

atitude, um “outro olhar”, um cuidado para consigo, para vigiar os seus 

pensamentos. Isso acontece quando há a ultrapassagem dos limites, uma 

transgressão desencadeada pela obra, fazendo o espectador perceber o 

elementar, que desmascara o espectador na sua verdade. Tal irrupção, se 

ocorrer, leva o espectador a modificar-se, naquilo que se chama de o “outro 

espectador”, aquele da “vida outra”, la vrai vie. Esse processo, de certo modo, 

num pensar com Foucault33, faz com que se compreenda a relação entre 

“cuidado de si” e a vida verdadeira, na vertente da estética da existência a partir 

do jogo parresiástico cínico. 

Segundo Sergio Lima, “[...] o aparecimento da imagem é um 

acontecimento” (LIMA, 2012, p. 8).  Nesse sentido, o escândalo provocado pela 

pintura Olympia é um acontecimento inaugural, no sentido da arte moderna, “[...] 

é sempre dupla presença do visível e do invisível, [...] como o feminino, matriz 

de todas as formas. Revelação imediata e incontornável. É simultânea, é 

presença e corpo que ilumina ao mesmo tempo”.  (FOUCAULT, 1972, p. 10). Ele 

aponta que a imagem “é sempre dupla presença”, visão essa que podemos 

trazer para a análise do acontecimento escandaloso Olympia: a dupla presença 

do corpo e da verdade parresiástica cínica do nu. Trata-se de uma “imagem 

inaugural”, pois, é verdade “nua”, causa o escândalo de modo imediato. “Ela 

                                                 
33 No segundo prefácio de História da Loucura na Idade Clássica (publicado pela Gallimard em 
1972), Foucault chama atenção para a monarquia do autor, e contrariando essa monarquia 
coloca a obra como acontecimento, na expectativa da leitura escreve que gostaria que um livro 
não se atribuísse a si mesmo, mas “qu’il ait la désinvolture de se présenter comme discurs: à la 
fois bataille ete arme, stratégie et choc, lutte et trophée ou blesure , conjonctures et vestiges, 
reencontre irrégulière et scène répétable. (“que tivesse a desenvoltura de apresentar-se como 
discurso: simultaneamente batalha e arma, conjunturas e vestígios, encontro irregular e cena 
repetível”). FOUCAULT, M. Histoire de la folie à l'âge classique, 1972, p. 10. 
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mesma que surge da centelha, do relâmpago do encontro entre a consciência 

de si e o outro”. Lima traz, nessa noção da consciência de si e do outro, a questão 

da posição do espectador frente ao escândalo.   

O jogo parresiástico cínico ocorre justamente quando “O gesto do ver é 

revelação do outro e do corpo [...]” (FOUCAULT, 1972, p. 8). A imagem inaugura 

o gesto do ver que atravessa o espectador e o modifica, atualizando-o, bem 

como a obra. O que faz mudar a posição do espectador diante do quadro é o 

surgimento da “imagem”, pois é o corpo do excessivo, do que escandaliza. A 

isso Foucault chamou de o “elementar da existência”, da verdade cínica. 

 

Considerações finais 
Somos os que iluminamos a nudez de Olympia desnudada.  Ou seja, ela 

está ali, e nós a desnudamos, pois que não dissimulada é impudica, nada é 

ocultado. Mas enquanto espectadores percebemos a verdade parresiática, 

escandalosa de sua dissimulação, da hipocrisia pudica. No jogo da parresía, o 

espectador cínico distingue o que é repulsivo no nu, para se perceber repulsivo. 

Olympia “late”, é verdadeira, tem sua realeza, guarda, tal qual a vida de cão, a 

si mesma. É phylaktikós e, ao mesmo tempo, escandaliza o espectador trazendo 

à tona a sua falsidade. Ela traz de modo intenso a verdade, fere.   
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O Midiatravismo como disruptura discursiva de ressignificação 
radical do domínio simbólico das travestis e mulheres trans de 

Londrina 
 

Reginaldo MOREIRA1 
 

Introdução 

As mulheres transexuais e travestis tem sido, historicamente, 

classificadas e categorizadas por lógicas do sistema sexo/gênero como binárias, 

disciplinadoras, punitivas e estigmatizadoras, de vidas que não se encaixam nas 

normalizações e normatizações impostas, às lógicas capitalísticas e neoliberais, 

com vistas à reprodução humana e manutenção de um poder falo-euro-cis-

hetero-branco-centrado.  A realidade é ampla e diversa em diferentes contextos, 

com especificidades geopolíticas características, porém este artigo trará para a 

cena, interpretações calcadas em dados brasileiros, sendo o Brasil o país que 

mais mata a população T2 no mundo, além de ser o que mais mata os LGBTIA+ 

(Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais/travestis/transgêneros, intersexuais, 

assexuais e outros mais), por crimes de ódio e intolerância, manifestados em 

fobias das mais cruéis, nem sempre registradas por órgãos oficiais, ou seja, 

subnotificados. Soma-se a esse genocídio, o Brasil ser o país que mais mata 

ativistas sociais no mundo, além de ser um dos que mais mata mulheres, por 

crimes de feminicídio e, além disso, um dos que mais mata a população negra, 

pobre e periférica. São índices alarmantes, que revelam o abismo social e 

distribuição desigual de precariedades entre coletivos que compõem nossa 

sociedade. Todos esses crimes são interseccionados por dados de classe e 

raça, sendo que cerca de setenta por cento das pessoas mortas, em todas as 

categorizações apresentadas anteriormente, são negras.  

Diante desses índices que escancaram as necropolíticas em curso no 

país, políticas de aparição são fundamentais, para visibilidades e dizibilidades 

das pessoas e comunidades que se encontram subalternizadas e 

vulnerabilizadas, num engrendramento maquínico entre Estado, igrejas, mídia e 

                                                            
1 Docente da graduação e pós-graduação do Departamento de Comunicação, da Universidade 
Estadual de Londrina. Integra a coordenação do grupo de pesquisa e extensão Entretons e do 
grupo de Pesquisa DECO (Decolonialidades na Comunicação); pesquisador participante do 
Observatório de Políticas Públicas e Educação em Saúde.   
2 Utilizarei a letra T para designar mulheres transexuais e travestis.  
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outras instituições servis ao capitalismo mercadológico voraz, criminoso e 

destruidor de possibilidades de futuro das vidas consideradas dissidentes, ou, 

que denominarei como corpos diz-sonantes.   

Os corpos diz-sonantes ao sistema capitalista, neoliberal, patriarcal e 

necropolítico, que os classificam como vidas que menos valem ou que nada 

valem. Existências mais ou menos humanas, inumanas. Corpos selvagens, 

monstruosos. Verdadeiras aberrações, corpos abjetos, desprezíveis e queers3.  

Tais classificações são realizadas, reiteradas e atualizadas sistematicamente 

nas discursividades em ato, das mais diversas ordens, que disciplinarizam, 

classificam, vigiam e punem tais existências.  Esses processos de colonização, 

em curso em nosso país desde a invasão dos portugueses e atualizada por 

outros interesses de países geopoliticamente localizados ao norte, se impõem 

como detentores de poder, imprimindo punições às vidas que escapam às regras 

e normatizações, calcados num sistema de reprodutividade e produtividade 

hegemônicas, tendo o núcleo familiar do imperativo cisheteronormativo4 uma 

das principais maquinarias estratégicas para manutenção e controle de poder.  

 
O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas “não-vivíveis” e 
“inabitáveis” da vida social que, não obstante, são densamente 
povoadas por aquele s que não alcançavam o estatuto de sujeito, mas 
cujo viver sob o signo do “inabitável” é necessário para circunscrever o 
domínio do sujeito. Essa zona de inabitabilidade vai constituir o limite 
que circunscreve o domínio do sujeito; ele constituirá esse lugar de 
pavorosa identificação contra a qual – e em virtude da qual – o domínio 
do sujeito circunscreverá sua própria reivindicação por autonomia e 
vida. Nesse sentido o sujeito é constituído por meio da força de 
exclusão e abjeção que produzem um exterior constitutivo para ele um 
exterior abjeto que é, afinal, “interior” ao sujeito como seu próprio 
repúdio fundacional (BUTLER, 2020, p. 18).   

 
O artigo apresenta o Midiatravismo como dispositivo de criação de outras 

discursividades disruptivas a partir destes corpos considerados abjetos, 

revelando políticas de aparição fundamentais para a criação de outras novas 

possibilidades narrativas imagéticas. O foco é a produção de documentários 

audiovisuais, de mulheres transexuais e travestis, da cidade de Londrina, norte 

pioneiro do Estado do Paraná, região sul do país. Os documentários apresentam 

                                                            
3 Nomenclatura relativa a corpos dissidentes, que não se encaixam nos binarismos, 
normalizações e normatizações, reivindicando seus lugares nas diferenças existenciais.  
4 Junção de cisgeneridade, heterossexualidade e normatização.  
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possibilidades de reparação histórica desta população. A cidade foi fundada há 

86 anos, tendo como modelo colonizador, traços da colonização das terras 

brasileiras, quando invadidas pelos portugueses, trazendo todas as marcas 

brancas, elitistas, eurocentradas, cristãs e cisheteronormativas, pertinentes ao 

modelo imposto aos corpos que aqui se encontravam. 

O significado do seu nome da cidade – Londrina - “pequena Londres” – 

revela todas as marcas significantes destes processos. A cidade se orgulha e 

cultua a memória dos pioneiros de sua fundação, produz narrativas oficiais 

constantes, nas mais variadas formas tradicionais, que se vê com frequência nos 

museus, livros, pesquisas científicas, valorando os colonizadores burgueses e 

brancos, se é que se faz necessário designar a cor da pele, quando se refere à 

essa classe. Por outro lado, invisibiliza as populações subalternizadas neste 

processo, como pobres, negros, indígenas e a população LGBTIA+, Queers e 

outras minorias. A pesquisa visa contribuir com reflexões decoloniais sobre 

gênero, numa interseccionalidade de classe, raça e etnia, que encontra na Teoira 

Queer um tensionamento necessário para a construção de saberes. 
 

A teoria queer surgiu como crítica aos efeitos normalizantes das 
formações identitárias e como probabilidade de agrupamento de 
corpos dissidentes. Como tal, delineou invenções transgressoras e 
possibilidades para além da construção binária dos sexos, repensando 
ontologias, opondo-se às epistemologias hétero que dominam a 
produção da ciência. Em viagens múltiplas, em movimentos intensos 
de teorias e pessoas, o queer encontra o pensamento decolonial, uma 
perspectiva crítica da “colonialidade do poder” – esta, uma estrutura 
conceitual, política, ética e de gestão das esferas do social que se 
forjou na Europa nos primeiros séculos de colonização. Na busca de 
se contrapor às lógicas da colonialidade, apresentando outras 
experiências políticas, culturais, econômicas e de produção do 
conhecimento, o pensamento decolonial vem alertando sobre certo 
direcionamento nas viagens das teorias e sobre uma geopolítica que 
transforma uns em fornecedores de experiências e outros em 
exportadores de teorias a serem aplicadas e reafirmadas (PEREIRA, 
2015, p. 412).   

 

A fusão política, ética, queer e decolonial encontrou algumas 

possibilidades nos modos de fazer da comunicação popular e comunitária. Desta 

forma, a produção de comunicação aqui apresentada é muito mais que um 

simples ferramental, mas uma forma de organização e potencialização do 
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próprio movimento social da população T5, por meio da produção de mídias, que 

possam dar visibilidade a elas, colocando-as no protagonismo destes processos, 

ao que estou denominando de midiatravismo. Os documentários produzidos 

pelas travestis, pioneiras do movimento social na cidade, tiveram o objetivo de 

reparação ao direito de terem a história contada pelas bocas que as vivenciaram, 

rompendo a lógica histórica midiática capitalística, que, via de regra, privilegia 

fontes oficiais com todas as heranças colonizadoras já apontadas.  

Os corpos considerados diz-sonantes das mulheres transexuais e 

travestis, incessantemente violentados e classificados como doentes, 

criminosos, perigosos, monstruosos, não contemplados com políticas públicas, 

com direitos negados a uma saúde integral, que permita acesso à educação, 

trabalho, moradia, vida afetiva, participações sociais das mais diversas ordens e 

cidadania. Todas essas classificações, disciplinarizações e negações, impõem 

sobre esses corpos uma morte social em vida e, na maioria das vezes, acabam 

por exterminá-las fisicamente.   
 

Há alguma maneira de vincular a questão da materialidade do corpo à 
performatividade de gênero? Como a categoria “sexo” figura no interior 
dessa relação? Consideremos primeiramente que a diferença sexual é 
muitas vezes invocada como uma questão de diferenças materiais. 
Entretanto, a diferença sexual é sempre uma função de diferenças 
materiais que são, de alguma forma, marcadas e formadas por práticas 
discursivas. Ao mesmo tempo, alegar que diferenças sexuais são 
indissociáveis das demarcações discursivas não é o mesmo que 
afirmar que o discurso produz a diferença sexual. A categoria “sexo” é, 
desde o início, normativa; é o que Foucault chamou de “ideal 
regulatório”. Nesse sentido, então, “sexo” não só funciona como norma, 
mas também é parte de uma prática regulatória que produz os corpos 
que governa, ou seja, cuja força regulatória é evidenciada como um 
tipo de poder produtivo, um poder de produzir – demarcar, circular, 
diferenciar – os corpos que controla. Assim, “sexo” é um ideal 
regulatório cuja materialização se impõe e se realiza (ou fracassa em 
se realizar) por meio de certas práticas altamente reguladas (BUTLER, 
2020, p. 15/16).   

      

As engrenagens regulatórias, normalizadoras, normatizadoras, 

disciplinadoras, punitivas e produtoras de morte, categorizam os corpos das 

mulheres transexuais e travestis. Os corpos que não obedecem a esses 

processos de sujeição às amarras normativas de raça, gênero e classe, são 

                                                            
5 A letra T aparecerá ao longo do texto e será utilizada para identificar as travestis e mulheres 
transexuais. 
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violentados e punidos violentamente, condenados a pagar com suas próprias 

vidas, caso o sistema julgue necessário.  
 

Midiatravismo como nova possibilidade de disruptura discursiva midiática  
Documentar memórias é fundamental para construções históricas. Todos 

os artefatos ferramentais disponíveis constituem aparelhamentos que 

possibilitam registros e disputas narrativas nos mais diversos campos. A 

produção de documentários audiovisuais, por pessoas que vivenciaram esses 

processos, possibilita que a história seja registrada por bocas e corpos que 

vivenciaram tais processos. A história discursiva a partir da própria pele e 

experiências se diferencia, em muito com a terceirização de produções, em que 

terceiros narram histórias sobre o outro e não o próprio vivente, como podemos 

destacar na obra de Bill Nichols (2016), no que se refere às questões éticas de 

representação de mundo implicadas nestes processos.    

 
O vínculo entre o documentário e o mundo histórico é forte e profundo. 
O documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e 
à história social. O documentário se engaja no mundo pela 
representação, e o faz de três maneiras. 
Em primeiro lugar, os documentários oferecem um retrato ou uma 
representação do mundo que nos é familiar. Pela capacidade que os 
dispositivos de imagem e som têm de registrar situações e 
acontecimentos com notável fidelidade, vemos nos documentários 
pessoas, lugares e coisas que também podemos ver por nós mesmos, 
fora do cinema. Essa característica, por si só, muitas vezes fornece 
uma base para que acreditemos no que vemos: vemos o que estava 
lá, diante da câmera; deve ser verdade (realmente existiu ou 
aconteceu) (NICHOLS, 2016, p. 61).   

 

Os interesses na produção de discursividades das vidas do outro, 

implicam versões históricas dirigidas, para atender a determinados mercados de 

acordo com interesses, via de regra, dominantes e verticais de representação.    
 

Em segundo lugar, os documentários também significam ou 
representam os interesses dos outros. Numa democracia participativa, 
cada indivíduo participa ativamente das decisões políticas, em vez de 
depender de um representante. Já a democracia representativa, 
baseia-se em indivíduos eleitos para representar os interesses do seu 
eleitorado. Os documentaristas muitas vezes assumem o papel de 
representantes do público. Eles defendem os interesses de outros, 
tanto dos indivíduos representados em seus filmes quanto da 
instituição ou agência que patrocina sua atividade cinematográfica 
(NICHOLS, 2016, p. 62). 
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Nichols (2016) ainda reflete como as representações terceirizadas, 

realizadas por outros, advogam imageticamente, por meio de representações 

interventoras e interpretativas, com vistas a criar imagens e imaginários acerca 

do documentado.   
 

Em terceiro lugar, os documentários talvez representem o mundo da 
mesma forma como os advogados representam os interesses de um 
cliente: defendem uma determinada interpretação das provas que 
temos diante de nós. Neste sentido, os documentários não defendem 
simplesmente os outros, representando-os de maneiras que eles 
próprios não conseguiriam; em vez disso, intervêm mais ativamente ou 
propõem uma interpretação para obter consentimento ou influenciar 
uma opinião (NICHOLS, 2016, p. 62). 

 

Quando as mulheres trans e travestis se apropriam do ferramental de 

produção de documental audiovisual, experimentam os modos da comunicação 

popular e comunitária, que possibilita que as documentaristas sejam as próprias 

depoentes, pertencentes ao mesmo movimento social. A auto-representação 

traz para a cena a narrativa de quem a vivenciou. A construção dos 

documentários aconteceu a partir do desejo da idealizadora dos vídeos, 

Crhistiane Lemes, coordenadora do Coletivo ElityTrans - movimento da 

população T de Londrina, que ganhou força com a participação das convidadas 

depoentes e com a participação dos estudantes da graduação e pós-graduação 

em Comunicação Popular e Comunitária, da Universidade Estadual de Londrina 

– UEL.  

A importância do filme e da auto filmagem é tratada pelo autor transexual, 

Paul B. Preciado, em seu livro TESTO JUNKIE: Sexo, drogas e biopolítica na era 

farmacopornográfica (2018), em que retrata seus processos de transição, 

relatando como a câmera e as filmagens foram importantes recursos, registrando 

a morte de uma identidade sexual para seu pleno renascimento em outra.   
 

(...)Diante desta câmera, mais do que visível, “sinto pela primeira vez 
a tentação de fazer um autorretrato um para você”. Desenhar uma 
imagem de mim mesmo como se fosse você. Fazer você voltar à vida 
por meio desta imagem.  
(...)Este livro não tem razão de ser fora da margem de incerteza entre 
mim e meus sexos, todos imaginários, entre três línguas que não me 
pertencem, entre você-vivo e você-morto, entre o meu desejo de 
carregar sua estirpe e a impossibilidade de ressuscitar seu esperma, 
entre seus livros eternos e silenciosos e o fluxo de palavras que se 
amontoam para sair através dos meus dedos, entre a testosterona e o 
meu corpo, entre V. e o meu amor por V.  
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De novo diante da câmera: “Esta testosterona é para você, este prazer 
é para você”. 
Não assisto ao que acabo de filmar na mini-DV. Nem sequer a 
digitalizo. Guardo-a na caixa vermelha transparente e escrevo na 
etiqueta: “3 de outubro, 2006. DIA DA SUA MORTE” (PRECIADO, 
2018, p. 21/22). 

 

O esforço de todo trabalho realizado na criação dos documentários talvez 

esteja focado nos difíceis processos de “abrir as caixas vermelhas 

transparentes”, citadas por Preciado, e engravidar de novos significados a morte 

ali descrita, dando vazão à novas vidas, pautadas pelos processos de produção 

dos documentários, dando visibilidade às invisíveis, dizibilidades, aos indizíveis, 

por meio de protagonismos fundamentais às representações e 

representatividades, nas políticas de gênero e no direito de aparecer 

publicamente, nos meios massivos, nos diversos formatos possíveis e públicos, 

que tome as ruas, nas manifestações, como também as telas, os espaços 

cibernéticos, na pluralidade de presenças e exibições.  
 

Podemos encarar essas manifestações de massa como uma rejeição 
coletiva da precariedade induzida social e economicamente. Mais do 
que isso, entretanto, o que vemos quando os corpos se reúnem em 
assembleia das ruas, praças ou em outros locais públicos é o exercício 
– que se pode chamar de performativo – do direito de aparecer, uma 
demanda corporal por um conjunto de vidas mais vivíveis (BUTLER, 
2018, p. 31).   

 

Os processos de criação dos documentários, como também suas 

exibições, reivindicam performativamente, o exercício do direito de aparecerem, 

por meio de discursividades próprias e contrahegemônicas. O documentário 

audiovisual é tomado como direito de descolonização destes corpos e como 

tensionamento e disputa de memória social e reparação histórica, da 

participação pioneira e diversa na construção da cidade de Londrina. 
 

(...) Porque quando corpos se unem como o fazem para expressar sua 
indignação e para representar sua existência plural no espaço púbico, 
eles também estão fazendo exigências mais abrangentes: estão 
reivindicando reconhecimento e valorização, estão exercitando o 
direito de aparecer, de exercitar a liberdade, e estão reivindicando uma 
vida que possa ser vivida (BUTLER, 2018, p. 33). 

  

A partir das formas democráticas de participação nas políticas de 

aparição, a comunicação popular e comunitária viabilizou dispositivos de auto-

representação, auto-afirmação e resistência, permitindo o registro do legado 
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destas protagonistas, por meio da linguagem audiovisual. As imagens e 

oralidades foram valoradas por meio de vozes plurais e coloridas, que rompem 

com as lógicas de subalternizações impostas, que estabeleciam os 

silenciamentos. Tais des-silenciamentos rompem com o emudecimento, imposto 

historicamente à população T, e restabelece o direito que falem por si mesmas, 

para além das bocas colonizadoras que nomeiam o mundo, numa reivindicação 

do direito de aparecerem, mas não em manchetes e pautas policiais e ligadas 

ao mundo de crimes, assassinatos e contravenções, mas de vida potentes, 

atuantes e construtoras da história da cidade.   

Os primeiros registros históricos da população LGBTQIA+ constam nos 

autos de processos policiais e registros médicos. Pela lei, essa população era 

considerada criminosa, enquanto que para a medicina era enquadrada como 

doente. Tanto num meio, quanto no outro, o resultado final era o confinamento 

nos presídios ou pátios dos manicômios. 

Somente no ano 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada doença 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e somente em 2018 foi realocada do 

capítulo de “transtornos mentais de identidade de gênero” para “condições 

relativas à saúde mental”. Já a transexualidade, somente em 2019 foi retirada da 

classificação como transtorno mental, da 11º versão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas de Saúde (CID), para integrar o de 

“condições relacionadas à saúde sexual”, porém ainda foi classificada como 

“incongruência de gênero”. 

É muito importante destacar que as experiências da medicina e as 

intervenções da polícia no Brasil somente aconteceram junto à população pobre. 

Os LBGTQIA+ ricos eram poupados dessas estigmatizações e estavam 

“protegidos” dos deploráveis métodos empregados. Os LGBTQIA+ sempre 

foram e continuam a ser representados de forma estigmatizada pela imprensa 

capitalística, mercantilista, elitizada. Os olhares verticais sobre essa população 

corroboram para perpetuação de preconceitos e discriminações.   
 

Como não é difícil de imaginar, a maioria das fontes acerca dos 
homossexuais masculinos não foi produzida por eles próprios. Com 
efeito, levando-se em conta os inúmeros preconceitos e perseguições 
sofridos pelas minorias sexuais, foram raríssimos aqueles que 
ousaram deixar testemunhos de próprio punho acerca de sua 
condição, pelo menos até os anos 1960 (GREEN & POLITO, 2006, p. 
17). 



190 
 

A partir do final dos anos 70, começam a surgir raras iniciativas de colunas 

na grande imprensa e parcos boletins gays. A fundação do jornal Lampião de 

Esquina, aconteceu em 1978, logo após o AI-56 (Ato Institucional no. 5), período 

de maior censura da ditadura militar. Nesta ocasião, um grupo de homossexuais 

conseguiu consolidar um periódico mensal, trazendo pontos de vista destas 

pessoas, tendo como público-alvo os próprios homossexuais. Ainda assim, não 

encontramos entre seus editores, a participação de travestis, bem como homens 

e mulheres transexuais. Apesar de ser uma conquista no campo da 

comunicação, tanto de representação, quanto de representatividade, mais uma 

vez as T foram excluídas de mais um processo.   

Notamos também, mais uma vez, que os documentários “Meu amor, 

Londrina é trans e travesti”, reparam historicamente a representação e a 

representatividade da população T no campo comunicacional. O projeto é 

composto por cinco vídeos das ativistas Melissa Campus, Edison Bezerra (Minibi 

Balesteiros), Vanessa Murça, Christiane Lemes e Marla Rocha, como também 

por um documentário geral, que agrega as cinco narrativas. A realização dos 

documentários teve o objetivo de revelar histórias do início da luta pelos direitos 

das T e deixar registrado o legado das primeiras ativistas da cidade.  

Os documentários foram produzidos em três anos, de forma participativa 

e democrática, a partir do Projeto de Extensão Universitária “Plataformas 

Digitais: a produção comunitária de novas narrativas alternativas ao discurso 

hegemônico, como dispositivo de produção de novos sentidos”, que compõe o 

Observatório de Políticas Públicas e Educação em Saúde. Fizeram parte deste 

processo, estudantes da graduação e especialização em Comunicação Popular 

e Comunitária, nas oficinas e práticas laboratoriais da Universidade Estadual de 

Londrina, ministrados pelo Professor Reginaldo Moreira. Em todo processo de 

criação, tivemos a participação de cerca de trinta pessoas envolvidas, que 

participaram de maneira intensa e rodiziada nas funções de produtores, 

cinegrafistas, roteiristas e editores. Os equipamentos utilizados foram dos 

próprios participantes, uma vez que os disponíveis na UEL se tornam 

                                                            
6 AI-5 (Ato Institucional no. 5) decretado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do 
general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). 
Vigorou até dezembro de 1978.  Definiu o momento mais duro do regime, dando poder de 
exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como 
tal considerados. É considerada a fase mais drástica da ditadura militar brasileira.    
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inacessíveis, por questões burocráticas ou de sucateamento dos aparelhos. 

Além disso, os custos da produção também foram arcados entre todos, numa 

dinâmica colaborativa, pois não contamos com instituições de fomento, 

financiadores ou patrocinadores.   

A diretora e idealizadora esteve presente durante todo processo de forma 

ativa, fazendo com que a equipe pudesse traduzir seus desejos e os do 

movimento social, para a linguagem audiovisual. Assim, em dezembro de 2019, 

numa das salas do Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), foi lançado o documentário completo, numa sessão 

aberta à toda comunidade. Ao final da exibição, aconteceu um debate do público 

com algumas das travestis participantes. No ano seguinte, no dia 29 de janeiro 

de 2020, o Coletivo ElityTrans lançou os outros cinco mini documentários nas 

plataformas digitais e redes sociais, em comemoração ao Dia Nacional da 

Visibilidade Trans7.  

A comunicação popular e comunitária foi um dispositivo importante de 

acessibilidade e participação, com a disponibilização de tecnologias e parcerias 

necessárias para realização dos filmes. A contra hegemonia presente nos 

pressupostos da comunicação empregada, revelam as narrativas histórias das 

travestis e mulheres transexuais, que estavam sendo invisibilizadas, rompendo 

as lógicas dominantes capitalísticas de pontos de vista colonizadores, elitistas, 

brancos e heterocisnormativos de quem registra, preserva e difunde a história 

oficial. O conteúdo dos vídeos é crítico e emancipador das relações de poder 

que as oprime e mata. Refletindo sobre o aspecto crítico-emancipador da 

comunicação popular, Peruzzo reflete: 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 Os filmes estão hospedados no YouTube e podem ser acessados por meio dos links:  
Christiane Lemes:  https://www.youtube.com/watch?v=e0W05to1XII 
Marla Rocha: https://www.youtube.com/watch?v=3RI-gEXjLXY&t=19s 
Vanessa Murça: https://www.youtube.com/watch?v=3z7x08tNZjM 
Melissa Campus: https://www.youtube.com/watch?v=BCRa0iX3pM8 
Edison Bezerra (Minibi Balesteiros):  
https://www.youtube.com/watch?v=rbOloSg83GM&t=17s 
Documentário completo: https://www.youtube.com/watch?v=cM_DDzZsbZU  
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Ela encerra uma crítica da realidade e um anseio de emancipação, na 
luta por uma sociedade justa. Como produto de uma situação concreta, 
seu conteúdo, nos últimos anos, é essencialmente configurado por 
denúncias de condições reais de vida, oposição às estruturas de poder 
geradoras de desigualdades, estímulo à participação e à organização, 
reivindicações de acesso a bens de consumo coletivo etc (PERUZZO, 
1998, p. 125).      
 

No tocante aos aspectos comunitários do que produzimos, podemos 

considerar “uma importante alternativa para se contrapor ao monopólio midiático 

imposto pelas grandes corporações nacionais e internacionais de comunicação” 

(MIANI, 2006, p. 221). A ruptura subversiva aos modos capitalísticos de 

produção midiática das grandes corporações, faz com que os documentários 

revelem outras formas de comunicação, gerando sentidos e pertencimentos aos 

participantes, numa contrahegemonia mercadológica, que retrata a comunicação 

como valor de troca.    
 

De maneira mais decisiva, a contribuição da comunicação comunitária 
ao processo de disputa pela hegemonia no campo da comunicação se 
efetiva no momento mesmo em que possibilita uma ruptura com a 
concepção e o modo de fazer comunicação das grandes empresas do 
setor, que configuram o monopólio midiático. 
As experiências comunicativas derivadas de uma comunidade se 
desenvolvem a partir de valores e objetivos que rompem, na sua 
grande maioria, com a natureza restrita do produto comunicativo 
imposto pelas corporações midiáticas, tomado como mercadoria 
dotada essencialmente de valor de troca. Na comunicação 
comunitária, o valor de uso é reabsorvido e ganha novos sentidos e 
contornos na dinâmica da produção e circulação de informações entre 
os integrantes de uma determinada comunidade (MIANI, 2016, p. 230).  

 

Esses modos participativos de produção de comunicação cidadã, 

midiativista, midialivrista, radical, emancipadora, independente, alternativa, são 

essencialmente contra hegemônicos. A esta comunicação utilizada no projeto 

denominei de midiatravismo, uma vez que coloca no centro de produção 

midiática as travestis, que falam por si mesmas, sem interferência de editores e 

sem as marcas estigmatizadoras que as mídias produzem sobre suas vidas, as 

representando, via de regra, como pessoas perigosas, criminosas ou doentes. O 

midiatravismo possibilita que as bocas que falem sejam das próprias travestis e 

não outras.  

À essa radicalidade de produção comunicacional emprestamos o conceito 

de John D. H. Downing, que em sua obra Mídia Radical: rebeldia nas 

comunicações e movimentações sociais (2004), apresenta possibilidades 
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práticas de contraposições narrativas midiáticas ao que ele denomina como 

mídia tradicional. Essas diferentes formas, em menor escala, produzem 

contranarrativas às políticas hegemônicas.  

 
Com o termo mídia radical, refiro-me à mídia – em geral de pequena 
escala e sob muitas formas diferentes – que expressa uma visão 
alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas. 
Uma das razões para dirigir nossa atenção à mídia radical alternativa 
é preencher uma lacuna bastante significativa. (...) é a urgência do 
ativismo da mídia diante dos bloqueios da expressão pública. Esses 
bloqueios se erguem de muitos setores: dos poderosos elementos que 
compõem uma dinâmica da economia capitalista, do silêncio do 
governo, do obscurantismo religioso, dos códigos patriarcais e racistas 
institucionalizados, de outros códigos hegemônicos aparentemente 
naturais e razoáveis, do impacto insidioso do populismo reacionário e 
também dos reflexos de tudo isso na esfera dos próprios movimentos 
oposicionistas. Embora essencial, o ativismo da mídia radical não é a 
única resposta necessária – também são vitais as campanhas de 
alfabetização pela mídia, a crescente democratização dos meios de 
comunicação, a popularização técnica e científica e o apoio aos 
profissionais da mídia que lutam para elevar o nível da prática da mídia 
tradicional (DOWNING, 2004, p. 21/22).        

 

A revelação dos lugares de fala das mulheres transexuais e travestis, a 

partir das realidades vividas e da estética dos seus viveres é radical. O 

midiatravismo vem a ser um movimento de desconstrução de velhos mundos 

para o surgimento dos novos potentes mundos, amplos de significados, em que 

todos os corpos caibam e sejam contemplados por políticas públicas e uma vida 

digna. O midiatravismo se apresenta como um dispositivo de comunicação, 

possibilitando acessos, participações, produções e veiculações insurgentes, 

para que homens e mulheres transexuais e travestis possam proclamar suas 

existências, a beleza de suas vidas, dos seus lugares de pertencimento e de 

suas existências únicas, plurais, diversas; que possam reivindicar a garantia de 

seus mais amplos direitos e, principalmente, o seu direito a vida vivíveis, sem a 

ameaça constante de serem executadas a qualquer momento. 

 

Para além das precariedades, a potência da vida T 
Os documentários produzidos pelas mulheres transexuais e travestis 

apresentaram aspectos populares e comunitários de comunicação, 

possibilitando a criação de mídias radicais, para além das precariedades, 

geralmente enfatizadas pela mídia hegemônica. A revelação de potências 

narrativas do protagonismo da população T e os ativismos políticos do 
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movimento social, exercitaram em políticas de aparição pública, des-sileciando 

e des-invisibilizando discursos inovadores de diferenças e riquezas, para a 

construção de uma sociedade mais colorida e plural, mais inclusiva e solidária.   

O midiatravismo conceitua outras formas de produção contrahegemônicas, com 

subversões das lógicas capitalísticas, que enxergam a comunicação como 

mercadoria, como valor de troca. O midiatravismo propõe que as cenas das 

aparições sejam protagonizadas pela população T. As contribuições destes 

vídeos abrangem os mais variados aspectos sociais, econômicos, científicos e 

históricos, uma vez que possibilitam a criação de uma nova imagem social das 

mulheres transexuais e travestis.  

A reparação histórica proposta extrapola os limites do próprio filme, 

criando novas imagens junto ao imaginário social, que venham a ser dispositivos 

de ampliação de acessos e de direitos, via de regra negados, como a saúde 

integral, o próprio corpo, a sexualidade, a identidade, o nome social, etc. Todos 

estes aspectos abrangem questões econômicas das envolvidas, que não 

conseguem ser admitidas no trabalho formal ou, com sorte, as que conseguem 

alguma colocação no mercado, ficam restringidas a empregos estigmatizados 

como possibilidades de trabalho trans. A excludente necropolítica negacionista 

acaba determinando a prostituição como única possibilidade de sobrevivência. 

O abandono nas ruas e suas agruras, as expõe a todo tipo de violências, riscos 

e às mais diversas vulnerabilizações. Os documentários tiveram como horizonte 

a contribuição para o convívio e ampliação de alteridade, deslocando estigmas, 

preconceitos, a partir do entendimento da comunicação popular e comunitária 

como direito construído sob premissas democráticas. 

A participação e o protagonismo das produtoras revelaram pontos de vista 

importantes sobre as realidades sociais plurais e de narrativas insurgentes de 

resistência. Para além do próprio audiovisual, as produções possibilitaram, em 

certa medida, que mulheres transexuais e travestis ocupassem a universidade e 

o meio acadêmico, incidindo sobre produções de saberes disruptivos, a partir de 

validações de verdades de suas vivências militantes.  

As primeiras exibições se deram na própria universidade, num evento 

aberto à toda comunidade, com a participação das T envolvidas. Posteriormente, 

foram disponibilizadas nas redes sociais e no canal do YouTube, criado 

exclusivamente, para hospedá-los. Em 2020, pouco antes da pandemia da 
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Covid-19 e do confinamento social, o vídeo integrou uma mostra, realizada pelo 

SESC (Serviço Social do Comércio) de Londrina, sobre feminismo, da qual a 

diretora foi convidada a compor a mesa de debates pós-exibição. O vídeo 

completo foi selecionado para o Festival de Cinema Cine Cequinha em Casa, 

mostra remota realizada por cineastas e produtores audiovisuais da cidade. 

Além disso, os lançamentos e exibições acabaram por gerar inserções, como 

notícia espontânea, em diversas mídias da universidade e da cidade. No campo 

científico, uma monografia foi realizada como conclusão da Especialização em 

Comunicação Popular e Comunitária. Além disso, a experiência tem gerado 

pesquisas e artigos científicos sobre o processo de produção dos vídeos, o que 

tem sido apresentado em congressos na área da comunicação, saúde e direitos, 

tanto nacionais como internacionais.   

A auto-representação proposta pelo midiatravismo permitiu exercícios de 

decolonialidade, uma vez que as bocas dos corpos que vivenciaram a história, 

falaram por elas mesmas, tensionando o domínio, nos mais diversos campos, 

com a produção de discursividades disruptivas, que instauram novos modos de 

existências coloridas, diversas, plurais, subversivas, denunciando terrorismos 

sexistas, feminicistas, classistas, machistas, racistas, lgbtia+fóbicos, 

transfóbicos, queerfóbicos e coloniais, além de anunciar potências e resistências 

vitais das mulheres trans e travestis envolvidas.  
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O design gráfico como tecnologia de gênero nos anúncios do 
periódico O Babado (Campinas, 1996-1998) 

 
Julio Teodoro da COSTA1 

Marilda Lopes Pinheiro QUELUZ2 
 

Introdução 
O movimento LGBTQIA+ no Brasil passou por muitas lutas e conquistas. 

Didaticamente, Regina Facchini propõe a organização histórica do movimento 

em 3 momentos ou ondas distintas. A primeira onda é considerada o início do 

movimento organizado, a partir do final da década de 1970 (FACCHINI, 2002), 

tendo como marcos principais a criação do grupo SOMOS, formado por 

intelectuais e militantes de São Paulo em enfrentamento à repressão da ditadura 

militar. Outro exemplo emblemático foi o jornal Lampião da Esquina, veículo de 

mídia da época que, ao mesmo tempo em que expunha denúncias de violências 

e ações arbitrárias do Estado, também promovia uma maior sociabilidade entre 

as pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transsexuais, ao noticiar suas 

vivências e permitir, entre outras coisas, a troca de correspondências através de 

suas colunas. Esses movimentos incentivaram a criação de diversos grupos por 

todo Brasil, como o ‘Grupo Gay da Bahia’ (1980), o grupo ‘Nós Também’ da 

Paraíba (TREVISAN, 2018 p.342), o grupo de liberação homossexual ‘Libertus’ 

(1982), em São Paulo, entre outros, além de encontros e congressos, 

aproximando os militantes da causa LGBTQIA+ das universidades. 

Nos primeiros meses de 1983 foram diagnosticados os primeiros casos 

de AIDS no Brasil, acontecimento que causou enorme impacto em toda a 

comunidade LGBTQIA+ devido ao grande número de mortes e às associações 

negativas promovidas, principalmente, por algumas parcelas mais 

conservadoras da sociedade e alguns veículos de mídia, que estampavam 

 

 
1  Possui Graduação em Tecnologia em Design Gráfico pela Universidade Tecnológica Federal 
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manchetes como “câncer gay” ou “peste gay” em suas redes de comunicação 

(TREVISAN, 2018, p.393). Essa epidemia foi um grande desafio que envolveu a 

participação dos grupos de pessoas LGBTQIA+ com instâncias do governo, 

tanto no amparo das pessoas infectadas pelo HIV, bem como no 

desenvolvimento de políticas públicas e campanhas de conscientização, período 

conhecido como segunda onda do movimento, segundo FACCHINI (2002). Essa 

maior participação favoreceu o desenvolvimento de novos acordos e 

negociações entre o poder público e as pessoas LGBTQIA+, com a criação de 

diversas ONGs, o que trouxe mudanças na configuração dos movimentos 

LGBTQIA+ no Brasil. 

O debate sobre sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs), promovido pelos grupos, ONGs e instâncias do governo, atingiu diversas 

parcelas da população, ampliando o estudo de questões que eram consideradas 

tabus, contribuindo para o desenvolvimento de estruturas de saúde para 

diagnóstico e acompanhamento das pessoas que viviam com o vírus. A 

associação do HIV com parcelas LGBTQIA+ da população reforçou estigmas e 

preconceitos, muitas vezes articulados entre veículos de mídia e grupos que se 

formavam para promover violências físicas, perseguindo pessoas suspeitas, 

como o Grupo Machão da Bahia (TREVISAN, 2018, p.407), e grupos 

neonazistas. Isso provocou a reafirmação de posicionamentos machistas e 

homofóbicos que defendiam que ser hétero era ser saudável, e que apresentar 

trejeitos ditos afeminados ou ser homossexual era entendido como sinônimo de 

estar doente, gerando uma forte discriminação da população LGBTQIA+, 

deixando-a vulnerável a sofrer perseguições, ataques e até morte violenta, como 

explica TREVISAN (2018). 

Na entrada dos anos 1990 temos um cenário em que as conquistas, 

desafios, disputas e enfrentamentos do movimento gay coexistem com uma 

maior participação na mídia e nas políticas públicas voltadas para parcelas 

LGBTQIA+ da população. João Silvério Trevisan (2018) nos informa que uma 

das características desse período foi a criação da sigla GLS, para se referir a 

gays, lésbicas e simpatizantes (um equivalente à categoria gay friendly, nos 

Estados Unidos (TREVISAN, 2018, p. 348)). Esse fenômeno abriu margem para 

a criação de produtos e serviços identificados como GLS, em uma estratégia que 

ia desde a afirmação das identidades dessas parcelas da população até a 

cooptação delas por tendências capitalistas, que visavam o lucro que essa fatia 
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do mercado poderia oferecer (TREVISAN, 2018). Esse período de intensas 

movimentações também foi marcado por um maior envolvimento dos grupos 

voltados para a causa LGBTQIA+ com o governo, assim como uma grande 

proliferação de grupos e organizações não governamentais, definindo o que 

Regina Facchini (2002) categoriza como a terceira onda do movimento 

LGBTQIA+ Brasileiro. 

Esta maior visibilidade foi utilizada por instâncias do mercado que, 

devido a transformações nas lógicas de produção e circulação de mercadorias, 

apelavam para as identificações das diferentes parcelas da população, dando 

maior destaque para uma construção das identidades baseada no consumo de 

bens e serviços (FACCHINI, 2002, p.122). A individualização acabou se tornando 

um fator de relevância neste cenário, e a expressão da autoimagem foi um 

elemento explorado pelos diferentes nichos de mercado, como foi com os 

negócios identificados como GLS e as diversas publicações que discursavam 

sobre estilos de vida, indicando comportamentos valorizados e aqueles que não 

eram bem vistos.  

Para a doutora e psicóloga Adriana Nunan (2015), essa maior 

participação e direcionamento de produtos e serviços para homossexuais 

mostra-se como um fenômeno complexo e conflituoso, aparentando ser, ao 

mesmo tempo, benéfico e alienante. Segundo a autora, aqueles que encaram 

essa maior participação como benéfica argumentam que a maior visibilidade que 

as parcelas deslegitimadas da população passam a ter, sendo alvo de 

campanhas publicitárias e tendo produtos e serviços direcionados para elas, 

representando-as como uma potência econômica, social e política, aumentam a 

tolerância e aceitação desse grupo pela sociedade.  

Já as críticas que encaram essa maior participação como problemática 

se pautam em argumentos que afirmam que essa maior visibilidade não 

significaria, necessariamente, maior aceitação e menor preconceito. Tal 

visibilidade acabaria por deslocar homossexuais de uma posição que os 

 
oprime por causa de sua sexualidade (considerando-os imorais ou 
doentes) para entrar em uma forma de identidade comercializada que 
os valoriza apenas por seus padrões de consumo (NUNAN, 2015, 
p.139).  
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Essa troca de posições se torna prejudicial por promover o que a autora 

chama de “ética de liberação pela acumulação” (NUNAN, 2015, p.139), na qual 

a mobilidade social e aceitação são alcançadas pela aquisição de determinados 

produtos e serviços, especialmente se forem adequados a padrões normativos 

da sociedade.  

Tais posicionamentos eram criticados por alguns militantes que 

recusaram a identificação GLS, reforçando seu posicionamento político e não 

mercadológico com as causas homossexuais. Tendo algumas similaridades 

entre si, mas também diversas diferenças, empresários que direcionavam seus 

produtos e serviços para a população LGBTQIA+ eram vistos, por alguns grupos 

e militantes, como apoiadores do movimento, contribuindo para a realização de 

diversas iniciativas, mas possuindo objetivos e interesses diferenciados dos 

grupos militantes do movimento, o que causava algumas confusões entre os 

reais interesses dos diferentes grupos (FACCHINI, 2002, p.124). 

A década também foi marcada por uma crescente facilidade ao acesso 

de tecnologias digitais, devido à liberação da importação de computadores e 

equipamentos eletrônicos, além do desenvolvimento de interfaces gráficas para 

a operação dos computadores, mais acessíveis e intuitivas em comparação a 

interfaces de linha de comando, que necessitavam operadores com formações 

especiais (TEMIN, 2015). Essa vantagem, aliada com desenvolvimentos 

técnicos ligados à área do Design gráfico, permitiu a centralização de diversas 

etapas do processo gráfico, com apenas poucos profissionais, barateando 

custos e agilizando processos de produção e impressão. Esses fatores 

permitiram que os diversos grupos pudessem se apropriar da produção gráfica 

para a edição de seus materiais, produzindo experimentações gráficas e 

distribuindo o material produzido por diversas localidades, divulgando 

representações mais positivas sobre as homossexualidades, informações sobre 

prevenção, sexo seguro, ISTs, bem como ações do movimento homossexual da 

época. 

Foi nesse contexto que surgiu, em Campinas (São – Paulo), no ano de 

1995, o Expressão - Grupo de defesa dos direitos humanos de homossexuais, 

importante grupo na mobilização de ações pela luta por direitos humanos e 

acolhimento de pessoas com HIV - AIDS e que sofriam preconceitos devido a 

sua orientação sexual. O grupo também foi responsável pela produção do 

periódico O Babado, que teve 15 números entre os anos de 1996 e 1998. O 
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periódico abordava, de maneira divertida e informal, diversos aspectos das 

vivências homossexuais, como situações inusitadas, fofocas de pessoas 

influentes e conhecidas do movimento homossexual, dicas de segurança, 

comportamento, e notícias sobre acontecimentos relevantes da época. 

Contribuía para a visibilidade de pessoas influentes na noite, como maquiadores, 

drags, modelos e hostes. Também possuía espaço para as cartas dos leitores e 

leitoras, bem como colunas de autocuidado, colunas voltadas para a comunidade 

lésbica, dicas de vocabulário ‘queer’ (pajubá), entre outras. 
 

Figura 1 – Capas das edições analisadas do periódico O Babado, do nº 2 até o 
nº 15, em ordem.  

 
Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade. 

 
O periódico, participando de redes (FACCHINI, 2002) sociotécnicas 

(FEENBERG, 2010), foi uma das instituições que mobilizou diversas disciplinas 

técnicas, como o design, a publicidade, o jornalismo, aliando-as com instâncias 

da vida social da localidade onde estava inserido, como o ativismo, o comércio 

local, outros grupos e ONGs, disseminando informações, conteúdos, imagens e, 

consequentemente, representações de gênero através de suas publicações, 

dialogando com as dinâmicas identitárias presentes na sociedade. 



 
 

202 
 

Por ser um periódico voltado para a causa LGBTQIA+, possuía certa 

atuação na luta contra opressões sofridas por esta parcela da população, já que 

são consideradas pessoas que são dissidentes dos padrões normativos do 

sistema sexo-gênero as que não se adequam às categorias binárias de 

homem/mulher, não possuem orientação sexual heterocentrada e não possuem 

práticas sexuais orientadas para a reprodução, por exemplo. A construção de 

representações mais positivas, afastadas dos discursos médicos e da religião, e 

que criticavam posicionamentos ligados à heterossexualidade compulsória e 

homofobia atravessam todo o periódico. Como nos lembra Lauretis (1994, p. 

209), mesmo a desconstrução do gênero é a sua construção. Podemos 

considerar que O Babado contribuiu ativamente para a construção de noções de 

gênero e sexualidade para seus leitores e leitoras. 

Para Stuart Hall (2016), os materiais de mídia, ao participarem de nosso 

dia a dia, veiculam significados e valores que podemos utilizar para ter noções 

sobre quem somos e a quais grupos pertencemos, bem como sobre os diferentes 

grupos presentes nas sociedades, e as diferentes normas e convenções que 

guiam comportamentos e práticas destes grupos. Podemos considerar, então, 

que nos materiais de mídia disputam-se significados e valores veiculados em 

suas páginas através das representações construídas, ora reproduzindo, ora 

contestando alguns ordenamentos sociais.  

Focamos nossa atenção nos anúncios veiculados no periódico, situando 

as representações presentes neles como tecnologias de gênero (LAURETIS, 

1994), envolvidas na desconstrução e construção de normas de gênero, 

dialogando com as condições técnicas da época e participando de redes 

(FACCHINI, 2002) sociotécnicas (FEENBERG, 2010) mais amplas. Os anúncios 

são um rico material para se atentar, pois dialogam diretamente com o público 

alvo, na tentativa de atrair sua atenção, e vender produtos e serviços, associando 

valores simbólicos com as marcas veiculadas, muitas vezes apelando e 

conformando a fantasia e o desejo de leitoras e leitores. 

Assim, um levantamento foi feito em algumas edições do periódico. 

Foram escolhidos 6 números: nºs 2 (outubro), 3 (novembro), 4 (dezembro/1996) 

e 10 (setembro), 11 (outubro) e 12 (novembro/1997). Neles, foram buscadas 

imagens de anúncios que traziam corpos em suas representações. Foram 

selecionadas 60 imagens. Para melhor entender o teor das imagens, algumas 

perguntas foram feitas e algumas categorias definidas: O corpo é de homem, 
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mulher, ou não conseguimos determinar? O corpo segue o padrão da capa? 

Qual a proporção do espaço que ocupa na página? O levantamento gerou uma 

tabela, que nos ajudou a entender melhor os resultados. 

 

Figura 2 – Página dupla do nº 02 do periódico, onde percebemos 

algumas colunas, bem como o grande espaço destinado à veiculação de 

anúncios. 

 
Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade. 

 

Aqui vale deixar claro que, neste projeto, o padrão da capa é 

considerado um padrão normativo, onde determinado tipo de masculinidade é 

expresso: homens jovens, com poucos pelos e barba, corpos de pele clara, 

bronzeada, cabelos curtos, músculos bem definidos, e que encaram diretamente 

quem lê tais materiais, como pode ser observado na figura 01. Esse padrão se 

repete ainda dentro das imagens do periódico, seja em algumas colunas, dicas 

de exercícios, e no caso analisado neste artigo, nas imagens de publicidade. 

Das 60 imagens analisadas, 10 anúncios apresentam mulheres, 2 são 

de homens que não seguem o padrão da capa, e 48 são de anúncios que 

possuem homens alinhados com o padrão da capa, mais normativo, divididas 

entre anúncios que ocupam uma página inteira (1 anúncio), meia página (3 
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anúncios), ¼ de página (11 anúncios), ⅛ de página (5 anúncios) e 1/16 de página 

(28 anúncios).  

Os anúncios variam entre salões de beleza, bares, matinês, clubes 

privês, grifes de calças jeans, restaurantes, cafés, lojas de fantasias, cursos de 

idiomas, agências de encontro e relacionamento, guias turísticos e agentes de 

viagem, estúdios de tatuagem e piercing, brechós, sebos, sex shops, locação de 

telões para eventos, revendedoras de preservativos, e até sites da internet, como 

os portais Mix Brasil e Fun News. 

Um dos motivos para a grande quantidade de anúncios pode ser a venda 

dos espaços nas páginas para negócios interessados, o que gerava verba para 

a produção de novas edições do periódico. Nestas propagandas, a maior parte 

dos anúncios é de saunas, termas, bares e boates, e sua divulgação, 

geralmente, utilizava a presença de corpos que dialogavam com o modelo de 

corpo da capa. A grande amostragem de anúncios de 1/16 de página pode 

simbolizar o poder aquisitivo de tais negócios, que não teriam tanta verba para 

destinar na compra de espaços maiores. 

Entre as imagens que aparecem nos anúncios, é comum a utilização de 

corpos fotografados com uma luz mais dura, o que produz sombras mais 

definidas e com bastante contraste (Figura 3). Criando o efeito de valorizar a 

definição dos músculos do corpo, estas sombras também são um recurso para 

ocultar os traços dos rostos dos modelos em algumas das fotografias. 

Estratégias para esconder a fisionomia incluem a utilização de outros 

expedientes, como toalhas, a posição do modelo na fotografia, de costas, com a 

cabeça levantada ou com o braço sobre o rosto, além do emprego de elementos 

compositivos, como caixas de texto, ou até mesmo a retirada da cabeça pelo 

enquadramento utilizado. Estes modelos-anônimos, com a face ocultada, são 

valorizados, então, pelo que resta na imagem, seus corpos seminus, com 

músculos definidos. 

Esta estratégia pode acionar a projeção de quem lê, justamente por 

deixar aberta a identidade do modelo fotografado. Pode-se associar a imagem 

de alguém que goste e deseje, ou até mesmo a autoimagem no corpo do modelo, 

e essa fantasia pode estar colada à marca do local que anuncia. Assim, ao 

incorporar a representação dos anúncios como sua autorrepresentação, uma 

das mensagens que fica para quem lê acaba sendo “encontre sua fantasia 

conosco”. 
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Outro fator para nos atentarmos é a concorrência das publicidades entre 

si, já que muitas delas anunciam negócios semelhantes, competindo por um 

público alvo similar. Aqui várias estratégias de diferenciação são utilizadas, como 

o destaque das marcas, a utilização de cores (como o amarelo e o vermelho), de 

fontes diferentes e chamativas, a utilização de layouts e diagramação inusitados. 

 

Figura 3 – Colagem com alguns dos anúncios presentes no periódico 
O Babado. A proporção de tamanho entre os anúncios não é a mesma das 

páginas do periódico.  

 
Fonte: Centro e Documentação Prof. Luiz Mott - Grupo Dignidade. 
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Considerando que o gênero está profundamente ligado aos processos 

de representação, Teresa de Lauretis (1994) explica que noções de gênero 

podem ser construídas através de processos onde representações, ao 

interpelarem leitoras e leitores, acabam contribuindo para suas construções da 

autorrepresentação. Consideramos que as imagens utilizadas nos anúncios 

presentes no periódico podem também ser entendidas como tecnologias de 

gênero, contribuindo para a criação de representações onde determinados 

papéis de gênero e sexualidade, bem como valores, práticas e modos de ser 

possuem mais investimentos, algumas vezes adquirindo caráter normativo e 

contribuindo para regimes de visibilidade, enquanto outras representações 

acabam sendo desvalorizadas, negadas e excluídas. 

O corpo representado, então, torna-se uma dimensão de grande 

importância para analisar esta construção de gênero. Segundo Judith Butler 

(2007), o corpo não é uma superfície passiva na qual os significados culturais 

dão sentido, mas é uma matéria que resiste às normas e à fixação de 

significados. Para esta fixação é necessário um processo incessante de 

reiteração de normas, que iniciam mesmo antes do nascimento, e participam de 

toda a vida dos sujeitos, presentes nas normas sociais que os designam como 

homens ou mulheres, masculinos ou femininos. 

Estas normas definem categorias de comportamentos, práticas, 

maneiras de se portar, utilização de artefatos, constituindo uma diversidade de 

modos de ser, pensar e agir alinhados com os valores normativos. Para Butler 

(2007), essa reiteração ocorre de maneira performativa: sempre em citação a 

normas prévias, que se atualizam como ato presente, produzindo o corpo que 

visa regular. Essa atualização acaba por dissimular a norma que cita, e por 

naturalizá-la, justamente por seu caráter de incessante repetição. 

Estas noções, sendo naturalizadas, acabam definindo o que é normal, o 

que pode ser considerado humano, e o abjeto, o diferente. Dentro de 

normatizações presentes na sociedade, o ideal é a correspondência entre ser 

homem e masculino ou ser mulher e feminina, ambos com o desejo e a prática 

sexual orientados para a heterossexualidade, que devido à naturalização e 

imposição desta “natureza”, adquire caráter compulsório. 

 Pessoas que não se encaixam dentro deste sistema, desviando de suas 

regras, podem ter seu caráter de humanidade contestado, conforme explicado 

por Butler: “a construção do gênero atua através de meios excludentes, de forma 
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que o humano é não apenas produzido sobre e contra o inumano, mas através 

de um conjunto de exclusões, de apagamentos radicais” (BUTLER, 2000, p. 

117). 

O periódico O Babado, por estar envolvido com a militância da década 

de 1990, surge também dessa posição de preocupação com as violências 

decorrentes dessa dissidência do sexo-gênero, esse conjunto de exclusões e 

apagamentos radicais citados por Butler. Participando de uma trajetória de 

outros periódicos preocupados em informar, discutir e questionar padrões da 

heterossexualidade compulsória, de papéis de gênero fixos e rígidos, e de 

violências de cunho homofóbico, O Babado produz representações, textos e 

imagens que questionam o estar na margem, que advocam pelo direito das 

pessoas que não se encaixam nas regras de viverem suas vidas com orgulho, 

sem serem vítimas de violência. 

As publicidades podem nos dar dicas de algumas destas representações 

que são mais valorizadas: homens jovens, de pele clara e bronzeada, com 

músculos definidos, o que pode simbolizar um corpo saudável, com ótimo 

condicionamento físico. Podemos supor que estas imagens são utilizadas em 

contraste a representações ligadas a pessoas vivendo com HIV, principalmente 

produzidas por veículos de mídia sensacionalistas, onde corpos frágeis, magros 

e debilitados eram fotografados, reforçando a associação que a AIDS seria uma 

doença de gays (TREVISAN, 2018). Em uma leitura dialógica, as capas podem 

também ser entendidas como uma resposta a estes discursos, afirmando algo 

como: não somos fracos, frágeis e doentes, mas sim fortes, másculos e 

saudáveis. 

Também parece haver um esforço para reafirmar a masculinidade e 

virilidade dos modelos, definindo certo padrão onde, mesmo com o desejo e 

prática sexual dissidentes, ainda se seguem prescrições normativas que homens 

devem ser masculinos, de acordo com normatizações ligadas à masculinidade. 

Como a desconstrução do gênero também é a sua construção (BUTLER, 

2000; LAURETIS, 1994), esta operação pode criar novos ideais normativos e 

novas áreas de abjeção, pela definição dos padrões valorizados e modelos a 

serem evitados. Assim, corpos gordos ou magros demais, com deficiências, de 

pele negra, com traços de feminilidade aparente, com traços de envelhecimento, 

estariam excluídos destas representações, constituindo suas margens, o que 

Teresa de Lauretis chama de Space Off (LAURETIS, 1994, p.237). Por estarem 
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em espaço normativo, estes corpos da capa podem também definir certos ideais 

de beleza, desejo e comportamento, que poderá ser buscado pelas pessoas 

interpeladas por tais representações. 

Para Teresa de Lauretis (1994), a partir do momento que se tomam as 

representações como autorrepresentações, investimentos são feitos em 

condutas, procedimentos e práticas alinhados a elas, como modos de se 

mostrar, se vestir, se comportar, de desejar e de interagir, bem como vestuários, 

acessórios e bens. As representações das imagens d’O Babado podem 

participar deste processo, em que as pessoas criam comprometimentos 

emocionais e interesses nestas posturas de maior valorização, associadas a 

uma maior satisfação ou vantagem que tais posições possam ter, mas sem 

garantias de realmente acessá-las (LAURETIS,1994, p.228). Esse processo 

pode ocultar o caráter imaginado ou construído de tais representações, fazendo 

as pessoas envolvidas nesse processo as interpretarem como reais, 

naturalizando-as, ou pode dificultar questionamentos e críticas sobre estas 

representações hegemônicas e as desigualdades pela assimetria que elas 

podem conter. 

Teresa de Lauretis (1994) também explica que as representações 

possuem um caráter técnico, onde escolhas feitas por profissionais que 

produziram tais materiais, como fotografias, tipografias, paletas de cores, grids, 

entre outros elementos, constroem visualidades que são utilizadas como 

referências para os diversos investimentos que as pessoas utilizam na 

construção de suas identidades. 

As materialidades gráficas, ao circularem pela sociedade, criam redes 

de interação com leitores e leitoras que se identificam com esses materiais, já 

que são planejados, para sinalizar, informar, organizar, estimular, persuadir, 

engajar e entreter. Através desse engajamento, tais valores são reafirmados em 

dinâmicas sociais e culturais na sociedade, que acabam por interferir em novos 

projetos, de maneira cíclica. 

Assim, é necessário pensar o Design a partir de interações sociais mais 

amplas, considerando-o enquanto participante de dinâmicas econômicas, 

culturais, políticas, entre outras. Adrian Forty, historiador do design e da cultura 

material, nos informa que  
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longe de ser uma atividade artística neutra e inofensiva, o design, por 
sua própria natureza, provoca efeitos muito mais duradouros do que os 
efêmeros produtos da mídia porque pode dar formas tangíveis e 
permanentes às ideias sobre quem somos e como devemos nos 
comportar (FORTY, 2013, p.12).  
 

 Em outras palavras, as escolhas técnicas que profissionais de design 

fazem acabam por expressar valores e posicionamentos presentes na 

sociedade, principalmente valores hegemônicos, mas também de contestação, 

algumas vezes de maneira complexa, paradoxal e contraditória. Ao materializar 

tais valores, os fazem circular pela sociedade em formas de produtos, serviços, 

softwares, campanhas, impressos.  

Mais do que produzir artefatos para pessoas Queer, definindo uma nova 

fatia de mercado, um design voltado para as questões Queer deve preocupar-se 

em como a prática projetual produz e reforça divisões e segregações nas 

vivências em sociedade, e como os artefatos, serviços e representações geradas 

por estes processos interferem na vida cotidiana de diferentes parcelas da 

população. 

A construção do objeto de desejo nas imagens é um ato que deve ser 

investigado com maior atenção. As representações utilizadas são constituídas 

seguindo determinados códigos sociotécnicos, semióticos e comunicacionais 

que circulam em determinadas culturas, e são reconhecidos e interpretados por 

quem lê. Segundo Teresa de Lauretis (1994), seriam tecnologias de gênero, 

justamente por criar representações de relações sociais que ordenam os seres 

em determinadas posições da sociedade, influenciando em suas 

autorrepresentações. 

Estes elementos não são selecionados aleatoriamente, mas configuram 

opções feitas pelos profissionais de design, em diálogo com outros profissionais 

que trabalham para o lançamento das edições do periódico. Para Feenberg 

(2017, p. 8), é através de escolhas técnicas que os valores podem ser inseridos 

nos projetos. É através de escolhas de grid, tipografia, enquadramento, 

iluminação, harmonia cromática, que os valores alinhados à valorização de 

experiências de vida dissidentes da sexualidade e do gênero podem ser 

impressos em um informativo e circularem por diversos locais.  

A leitura de tais materiais não se dá de maneira passiva, mas são 

negociados. Negociação, nessa perspectiva, diz respeito a um processo que 

ocorre entre a mensagem, o contexto e quem lê, este permitindo que suas 
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referências internas e memórias transformem os significados prescritos pelos 

criadores nas obras, bem como lidando com forças sociais e culturais maiores 

(STURKEN; CARTWRIGHT, 2001, p.57). Desse modo, as negociações se 

mostram como uma importante dinâmica, na qual diferentes mensagens e 

significados são produzidos em diferentes instâncias da sociedade e circulam 

pela cultura, contribuindo para seu caráter fluido e em constante mudança e 

reinvenção. 

Para a nossa amostragem consideramos apenas os que possuíam 

imagens de corpos em seus anúncios. Porém, estes não são os únicos anúncios 

que aparecem no periódico, que conta com uma diversidade de estratégias de 

comunicação, utilizando tipografia, evidenciando as marcas e nomes dos 

negócios e produtos ofertados, bem como utilizando slogans e frases de efeito.  

Para Adriana Nunan (2015), a publicidade nos periódicos LGBTQIA+ 

pode revelar uma lógica interna: alguns negócios por receio de, ao anunciar, 

também associar sua imagem a homossexuais, acabam não publicando e não 

destinando sua verba para os periódicos. Os anunciantes, geralmente, são 

ligados a locais já frequentados por homossexuais. Dependendo do periódico, a 

utilização mais desinibida de imagens com apelo erótico pode afastar alguns 

anunciantes, restando os negócios voltados para práticas sexuais, que também 

não podem ser veiculados em qualquer anúncio, aparecendo em maior 

quantidade nas páginas. Esse fato poderia ocasionar associações de certas 

parcelas da população com a promiscuidade, devido à maior frequência de tais 

anúncios. 

Quanto mais próximos os leitores e leitoras se parecerem com a 

representação de corpo veiculada na capa, maiores as garantias de serem objeto 

de desejo, de serem procurados/as por outras pessoas, bem como acessar e 

desfrutar dos lugares indicados nos roteiros e anúncios. Assim, associa-se, de 

certa maneira, determinado padrão de corpo com determinados privilégios e, por 

exclusão, definem-se quais corpos não são tão valorizados, podendo sofrer com 

discriminações e exclusões. 

Tais normatizações se intensificam, ainda, se considerarmos que elas 

se alinham com as próprias normatizações do sistema sexo-gênero. As 

prescrições de masculinidade hegemônica estão refletidas em tal padrão 

corporal e de comportamento, nas quais são valorizados homens que possuam 

características masculinas, e não apresentem traços de feminilidade. Homens 
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gays com esse padrão seriam, dentro dessa lógica, mais aceitos, justamente por 

não desestabilizarem e subverterem o sistema sexo-gênero com tanta 

intensidade. 

O periódico, sendo uma rede complexa de produção de significados, 

também possui uma grande pluralidade de representações. Mesmo algumas 

delas possuindo uma centralidade maior dentro das páginas do periódico, 

coexiste uma diversidade de outras que, consideradas na totalidade do 

periódico, ora reforçam, ora questionam normatizações de gênero. 

Considerando que a desconstrução do gênero também é sua criação, é através 

do investimento em determinados padrões que outras possibilidades de corpos 

e de maneiras de ser acabam sendo desvalorizadas, algumas vezes, atualizando 

opressões e discriminações. 

Uma das problemáticas é quando este padrão se torna a única maneira 

valorizada, em detrimento de toda uma diversidade de identidades e 

investimentos possíveis. O que Butler chama de “unidade do gênero” (2017, 

p.67) é uma prática regulatória, que funciona através da exclusão de identidades 

e posicionamentos que não se adequam às normatizações de determinado 

padrão. 

Assim, foram excluídos gays e lésbicas negros, amarelos, pessoas com 

deficiência, corpos gordos, gays afeminados demais ou lésbicas masculinas 

demais, travestis e pessoas que não se enquadrassem nos binarismos de 

gênero. São estas identidades posicionadas nas margens que, segundo Butler, 

podem oferecer uma possibilidade de ruptura de postulações unívocas (2017, 

p.68), valorizando a pluralidade e as diferenças, não só da sexualidade, mas de 

raça, classe, capacidade física, faixa etária, padrão corporal, entre outras 

características. 

Podemos considerar que as imagens presentes nos anúncios analisados 

ora questionam posicionamentos normativos, ora reforçam outros, em 

movimentos complexos que envolvem tanto questões técnicas, 

representacionais, semióticas, comerciais, identitárias, comunicacionais e 

políticas. Sendo objetos complexos, também traduzem perspectivas do tempo 

onde foram produzidas, sendo um rico material de análise e estudo. 
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