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O convite para realizar a curadoria do presente volume do TOM 

caderno de ensaios da UFPR, dedicado ao Queer, foi recebido 

como uma audaciosa tarefa.

As primeiras conversas e encontros para delinear seus conteú-

dos foram atravessadas pela euforia que assinalava a vontade 

de expor uma cartografia de corpos, sexualidades e comporta-

mentos vistos como impróprios – objeto de indagações do pen-

samento Queer.

Os movimentos preparatórios começaram pelo signo do trans-

bordamento. Um duplo transbordamento. O primeiro, ligado às 

variadas formas de vida tidas por divergentes que se pretendia 

colocar ao alcance do olhar. Desejo de fazer aparecer, nas suas 

mais variadas manifestações, formas de vida invisibilizadas – pu-

xá-las para cima da borda do indizível e impensável. O segundo 

transbordamento seria efeito da aparição dessas formas de vida. 

Deixá-las provocar a percepção de que elas não se fazem no tra-

çado, na linha e na cena usual; mas, sim, na confusão do traçado, 

no embaraço e no campo estigmatizado como ‘obsceno’. 

Imediatamente após o sentimento de euforia e de transbor-

damento: o desafio. Como apresentar o Queer? Como dizer o 

Queer? Esse termo ofensivo que remete ao esquisito e ao estra-

nho, apropriado e utilizado como forma de combate e estratégia 

de resistência. Um modo de pensar que desestrutura as cifras 

dos corpos normais e das sexualidades naturais, para indagar os 

motivos que organizam modos de vida e corpos em ajustados 

ou desajustados e com isso abala esses próprios motivos e os 

descortina como práticas de poder. 
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O Queer rejeita categorias e definições identitárias 

estáveis, recusa identidades próprias e impróprias, 

propõe o movimento, a experiência, o múltiplo. Que-

er faz emergir o trânsito e o verbo.

O desafio, portanto, seria o de criar uma atmosfera 

capaz de refletir as múltiplas identidades e seus movi-

mentos. Ser capaz de produzir o sentimento da expe-

riência Queer e com ela os deslocamentos que é capaz 

de provocar no lugar da explicação e da conceituação.

 Para alcançar os efeitos pretendidos, imagens, decla-

rações, entrevistas, relatos, histórias e corpos preen-

chem o espaço deste volume. Colocá-los à mostra é a 

um só tempo fazer ver modos alternativos de exis-

tências e também questionar a pretensão de verdade 

dos códigos que configuram existências e corpos 

como normais ou abjetos.

Os arranjos identitários variados aqui expostos pro-

vocam a desterritorialização das identidades naturais 

e verdadeiras. Os corpos considerados estranhos 

permitem pensar a estranheza e as condições de 

aparição do que se desenha como estranho. Norma-

lidade e anormalidade são marcas que se inscrevem 

nos corpos e sobre as marcas é preciso seguir Guaci-

ra Lopes Louro e perguntar:

onde elas se inscrevem? Na pele, nos pelos, nas 

formas, nas trações, nos gestos? O que elas ‘dizem’ 

dos corpos? Que significam? São tangíveis, palpáveis, 

físicas? Exibem-se facilmente, à espera de serem re-

conhecidas? Ou se insinuam, sugerindo, qualificando, 

nomeando? Há corpos ‘não marcados’? Elas, as mar-

cas, existem de fato? Ou são uma invenção do olhar 

do outro?   (LOURO, 2016, p. 77).



TO
M

 5
_u

fp
r_

10

Os corpos e experiências do presente volume carre-

gam marcas: trans, travesti, drag, gay...Essas marcas 

revelam menos dos corpos aos quais se aplicam e 

mais a ordem, hierarquia e classificação que estabe-

lecem. É como exercício crítico a tais moldes orde-

nantes que este volume se estrutura: uma prática de 

embate e resistência! 

As cores, as luzes, a estética e os afetos que circulam 

nas próximas páginas pretendem ser esse respirar para 

além e para fora dos regimes de verdades identitárias. 

O caleidoscópio deste caderno é composto por pes-

soas com afinidades e reconhecimentos a partir das 

trajetórias de ambos os curadores, encontros que aqui 

ganham forma, materialidade sob o signo da afetação. 

O convite para leitura é 

acompanhado de um am-

biente visual, mas também 

sonoro, no qual pode se encontrar aos moldes dos LP ś 

de Trilhas Sonoras, a Nacional e Internacional. Em sua 

maioria trata-se de referências para o universo que 

questiona os padrões identitários. Pop, rock, folk, funk, 

rap, qualquer que seja o gênero musical, sente-se a 

demanda destas pessoas por um outro lugar. 

O lugar e sua cotidianida-

de, suas práticas e seus 

encontros invocam a 

construção de nossas subjetividades. Gilda, esse per-

sonagem que habitou a cidade de Curitiba, de forma 

a ter se entranhado em nossas peles tem sido ponto 

de partida para repensar nossos modos de vida e os 

diálogos com várias áreas do conhecimento. Criação! 

Gilda está presente em três trabalhos, quase como 

a boneca matrioska, onde a cada passo se desvenda 

uma outra possível Gilda. 

errâncias 
verbais

errâncias 
sonoras
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O primeiro trabalho é um ensaio proposto por Dhyego Câmara, no 

qual Gilda interpela o Direito e seus processos de sujeição e de subje-

tivação que aprisionam o sujeito em algo abstrato e genérico. Gilda é o 

rompimento destes processos de regulação dos corpos sexuados. 

O segundo trabalho é de autoria de Jamil Sierra, no qual explora como 

a coragem de dizer a verdade e de sua atitude em ser a aproximaram 

com a ideia de parresia de Michel Foucault, ressignificando aquilo que 

poderia ser pejorativo para um lugar de resistência. Como ela gostava, 

sou travesti, sou bicha louca sim!

O último trabalho vem embebido pelo trabalho performático de Ricar-

do Nolasco no qual em seu redemoinho de ideias conectou Gilda ao 

nosso presente, ao teatro, a Curitiba. Na sua peça “Momo: para Gilda 

com amor”, de modo carnavalizante ele escancara que ela é linha de 

fuga, que escapa, que não se deixa capturar pelo cinza da cidade. Gil-

da Vive Curitiba Morta. 

Compondo este panorama temos a discussão sobre a viragem epis-

temológica a partir do Queer  que pressupõe um descentramento do 

“eu” que implica situar as sujeitas e sujeitos em complexas redes de 

posições e identidades: instáveis, contingentes, contraditórias e per-

meadas por relações de poder. Este caminho é evidenciado no ensaio 

de Mariana Bonadio que originariamente busca pelas proposições 

feministas nos questionar se a arte pode ser ciência. 

Por fim, Juliana Gonzaga Jayme, por meio do personagem do docu-

mentário “Olhe para mim de novo”, Sylvvio Luccio, homem transexual 

nordestino, mostra poeticamente como os referenciais e conceitos de 

masculinidade estão abertos à constante construção e desconstrução. 

Enquanto isso Marco Antonio nos apresenta o quanto somos e podemos 

ser afetados ao trabalhar na academia com travestis e transexuais. A pri-

meira mudança é de estabelecer a pesquisa com e não sobre; para então 

se pensar como novas categorias como truque, bapho são constitutivas 

desses corpos e subjetividades. Ambos aspectos de aproximação permi-

tem avançar para a pergunta: quem pode falar sobre elxs? 
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 O que os filmes Tatuagem e Febre do Rato tem em comum, além 

de serem da recente safra de filmes de cineastas pernambuca-

nos ? Andre Duarte estabelece uma leitura a partir de conceitos 

foucaultianos como dispositivo da sexualidade e a parresia para 

pensar uma estética da existência desses personagens que 

transbordam da tela para as ruas das nossas cidades. 

A arte da entrevista se apoia nos 

entrevistados, mas na personalidade 

do entrevistador. Mudando de posições trazemos como entre-

vistada a entrevistadora drag Juana Profunda. Ela possui um 

programa “Juana entrevista” nas várias mídias digitais, Youtube, 

Facebook, no qual recebe personalidades da noite, da música e 

da politica cultural. Aqui é ela que expõe os ritmos de sua trans-

formação e revelação. Deixa aparecer a jornada de construção 

corporal e subjetiva de si, desmontando com muito humor e cor 

papéis e identidades. 

Contato, contágio, estar em rela-

ção ao outro. Letícia Lanz explora 

por meio de vivências suas as situações paradoxais, mesmo tragi-

cômicas de sua existência transgênera. Diálogos que suportam o 

(des)entendimento do jogo das palavras e das identidades. 

Do que vem a ser o Queer, ou melhor, dos questionamentos sobre 

as identidades, normalmente a resposta é amparada por teorias e 

práticas do Norte, mas existia Queer do lado debaixo do Equador. A 

partir de um excerto da tese de doutorado defendida ano passado 

e das anotações realizadas para a banca de defesa, ambos os cura-

dores ( Leandro como doutorando e Angela, como banca) deste ca-

derno apresentam que a resistência Queer já residia no Brasil desde 

a época da ditadura quando da existência da trupe Dzi Coquettes, 

implicando num outro modo de fazer política. 

dar o tom

errâncias...



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  13 12

A imagética Queer tem transi-

tado por corpos, porém para 

escapar da obviedade que 

sistematicamente tem confinado as potências do que 

poderia ser um corpo Queer, o fotógrafo Neto Rickli nos 

traz um belo ensaio em que aposta no cruzamento das 

silhuetas, das sombras, do reflexo para apontar como dois 

são um e um são dois. Ambos num contexto de estranha-

mento e de desafio à inteligibilidade. 

Nas Notas Dissonantes desfi-

lam pequenos insights sobre 

os corpos do ciborgue ge-

nereficado de Alice Lana, do corpo poético de Gustavo 

Martinelli, das bichas-pretas de Ana Carolina Maoski e das 

professoras-Trans de Dayana Brunetto. 

errâncias 
visuais

notas  
dissonantes
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Sissy that walk — RuPaul

Grace Kelly — Mika

I Want to Break Free — Queen 

Born This way — Lady Gaga 

Walking In the Rain — Grace Jones 

I don’t love you anymore — Anohni

Bedroom Eyes — Ryan Cassata

Prince Johnny  — St. Vincent 

Origin Of Love — Hedwig and Angry Inch

https://open.spotify.com/user/ufpr_artecultura/playlist/5f3GD8hivgcqhjXYQjVbkC
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Não Recomendado — Caio Prado 

Louise du Brésil — Liniker e os Caramelows

Tanto Faz — Jaloo

Leite — LINEKER

Travesti  — Claudia Wonder

Josefa Maria — As Bahias e a Cozinha Mineira

Aceite-C — Rico Dalazam

Filhos do Arco-Iris  — Pablo Vitar

Dona  — Gloria Groove

https://open.spotify.com/user/ufpr_artecultura/playlist/5QVAislJlAnJE5INPxkD4j
https://open.spotify.com/user/ufpr_artecultura/playlist/5QVAislJlAnJE5INPxkD4j
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Categorias identitárias também são como mordaças para mim e eu gosto 

de jogar com elas. Foi a forma que descobri como sobreviver no mundo 

como se configura: criar ficções, Zonas Autônomas Temporárias, respiros. 

Carnavais fora de época. Eu tenho trinta anos, a idade com que as pessoas 

que mais me inspiram já haviam morrido, planejavam seus suicídios ou 

estavam internadas em manicômios. No manifesto futurista está destaca-

do: Somos geniais porque nenhum de nós tem mais de trinta anos. Pois é, 

eu tenho quase 30 e estou aqui vivendo uma arte tão efêmera quanto a 

vida. Tão suscetível quanto foi a tua vida, na mesma cidade que você se fez 

rainha. Aqui todas as pessoas dizem que vivemos tempos difíceis e eu me 

pergunto: que tempo que não foi difícil? Não foi difícil pra quem? Te escre-

vo essa carta como quem escreve uma carta de adeus, uma carta de suicí-

dio, uma carta de desaparecimento. De morte, mas de renascimento. Em 

Ricardo Nolascotexto
foto Marcelo Almeida
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todos os tempos a única coisa que interessa é a transgressão 

do próprio tempo. É abrir uma fenda, usar uma droga, fugir e, 

assim, alterar a realidade, porque essa, como é, é insuportável 

e desinteressante. Esse é um tratado de loucura. Como conse-

guimos inverter todas as lógicas? Criar uma massa subversiva, 

uma multidão queer de indivíduos inúteis e desnecessários que 

continuem vivendo por aqui? Ferrugens que façam a máquina 

parar.

São truques baratos que eu trago até aqui. Truques iluminados 

e brilhantes.

Artifícios, charlatanismos, uma boa dose de ilusão efêmera e 

passageira.

Tudo se trata da infância que perdemos.

Iremos pelo caminho mais difícil, nos olhemos frente a frente. 

Não pela espetacularidade mais fascinante, a luz mais forte que 

já existiu. Eu também estarei em lugares menos protegidos. Es-

tarei andando pelo lado de fora, ali onde eles atacam. Ali é o 

meu lugar no meio de becos, do craque, da arruaça. Eu digo: 

saiamos desse teatro.

O Deus que inventou o teatro foi banido de todos os teatros.

Atrás desse muro, dessa porta, dessa grade existe uma liber-

dade que aqui não temos. Uma liberdade menos brilhante. Eu 

posso levar também um pouco dessa luz ofuscante para outros 

lugares, eu devo atravessar esse muro e gerar do lado de fora 

uma mutação. Eu devo inverter as lógicas e não me contentar 

apenas com essa dose de ilusão. Minha risada é dura e sarcásti-

ca. Eu trago pesadelos por trás de uma singelez. Eu trago uma 

dor tremenda por trás da alegria. Olhe além daqui, projete-se 

para fora daqui. Inicie um caminho tortuoso, uma rota sem 

qualquer tipo de definição. Um percurso interior. Saiam dos te-

atros! Esses são igrejas cobertas por todo o pó do mundo. Esse 

é o teu cárcere, teu psicologismo tardio. Uma dança obsoleta 

no pó. A minha vida começa agora. Abram esses portões, tirem 

essa cegueira dos olhos. Eu tenho que atravessar esse muro 

para começar uma viagem. Eu tenho que olhar para aquilo que 

brilha até ferir meus olhos. Eu digo, vamos mais ao fundo. Mais 

ao fundo de nós mesmos. Caminhe pelo lado que tem menos luz 

e você verá com maior clareza.

Nudez total em frente ao relógio da praça Osório – já não marca 

mais hora alguma. O tempo nessa cidade parou. Podemos ape-

nas ouvir o som de uma trombeta insistente, talvez um músi-

co de rua que toque um saxofone bêbado na esquina de baixo. 

Dançaremos juntos esse jazz selvagem na frente da velhice mais 

careta. Nós somos as sacerdotisas dessa noite pagã. Estamos 

eu e você diante de um tribunal. A voz de deus parece se calar. 

Eu era rainha desse carnaval, rainha de coisa nenhuma, rainha 

temporária, rainha desse instante. Ainda sangrando escuto res-

soar o meu tímpano com aquele acorde mal tocado, que eu 



TO
M

 5
_u

fp
r_

22



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  23 22



TO
M

 5
_u

fp
r_

24

uma mutação. Eu devo inverter as lógicas e não me contentar 

apenas com essa dose de ilusão. Minha risada é dura e sarcásti-

ca. Eu trago pesadelos por trás de uma singelez. Eu trago uma 

dor tremenda por trás da alegria. Olhe além daqui, projete-se 

para fora daqui. Inicie um caminho tortuoso, uma rota sem 

qualquer tipo de definição. Um percurso interior. Saiam dos te-

atros! Esses são igrejas cobertas por todo o pó do mundo. Esse 

é o teu cárcere, teu psicologismo tardio. Uma dança obsoleta 

no pó. A minha vida começa agora. Abram esses portões, tirem 

essa cegueira dos olhos. Eu tenho que atravessar esse muro 

para começar uma viagem. Eu tenho que olhar para aquilo que 

brilha até ferir meus olhos. Eu digo, vamos mais ao fundo. Mais 

ao fundo de nós mesmos. Caminhe pelo lado que tem menos luz 

e você verá com maior clareza.

Nudez total em frente ao relógio da praça Osório – já não marca 

mais hora alguma. O tempo nessa cidade parou. Podemos ape-

nas ouvir o som de uma trombeta insistente, talvez um músi-

co de rua que toque um saxofone bêbado na esquina de baixo. 

Dançaremos juntos esse jazz selvagem na frente da velhice mais 

careta. Nós somos as sacerdotisas dessa noite pagã. Estamos 

eu e você diante de um tribunal. A voz de deus parece se calar. 

Eu era rainha desse carnaval, rainha de coisa nenhuma, rainha 

temporária, rainha desse instante. Ainda sangrando escuto 

ressoar o meu tímpano com aquele acorde mal tocado, que eu 

todos os tempos a única coisa que interessa é a transgressão 

do próprio tempo. É abrir uma fenda, usar uma droga, fugir e, 

assim, alterar a realidade, porque essa, como é, é insuportável 

e desinteressante. Esse é um tratado de loucura. Como conse-

guimos inverter todas as lógicas? Criar uma massa subversiva, 

uma multidão queer de indivíduos inúteis e desnecessários que 

continuem vivendo por aqui? Ferrugens que façam a máquina 

parar.

São truques baratos que eu trago até aqui. Truques iluminados 

e brilhantes.

Artifícios, charlatanismos, uma boa dose de ilusão efêmera e 

passageira.

Tudo se trata da infância que perdemos.

Iremos pelo caminho mais difícil, nos olhemos frente a frente. 

Não pela espetacularidade mais fascinante, a luz mais forte que 

já existiu. Eu também estarei em lugares menos protegidos. Es-

tarei andando pelo lado de fora, ali onde eles atacam. Ali é o 

meu lugar no meio de becos, do craque, da arruaça. Eu digo: 

saiamos desse teatro.

O Deus que inventou o teatro foi banido de todos os teatros.

Atrás desse muro, dessa porta, dessa grade existe uma liber-

dade que aqui não temos. Uma liberdade menos brilhante. Eu 

posso levar também um pouco dessa luz ofuscante para outros 

lugares, eu devo atravessar esse muro e gerar do lado de fora 
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amo. Nós escutamos dentro do nosso tímpano o som e todos os gritos 

da banda polaca. Todas elas, polaquinhas, com os seios desnudos como 

quem espera o seu vampiro para sugar o sangue e levar para algum lugar 

bem distante dessa vila. Vila que eu odeio. Vila que eu amo.

Pensar em cruzar a Osório nunca foi tão difícil. A lua ainda ilumina um 

pouco o caminho. O sangue escorre no meu olho e embaça minha visão. 

Cruzar a Osório nunca foi tão difícil. É tão escuro, ainda escuto a risada 

de uma multidão se misturando com o som da marcha. Essa marcha que 

nunca irá sair da minha cabeça. Vamos sós. Gilda, agente para e tenta se 

lavar na fonte. Em meio àqueles anjinhos barrocos. Àquelas sereias. Em 

meio às carpas. Agora é a hora da nudez total, em meio ao percurso da 

noite. Tiramos nossas roupas e nos lavamos como no cinema italiano, Gil-

da! La Dolce Vitta amarga vitta sombria vitta. Isso não é Fellini, seria, no 

máximo, um Silvio Bach. Aleluia, Gretchin. Aleluia, Gilda. Alelui-me, baby.   

Uma bebedeira que nunca passa. Essa água é lama. Areia movediça. Se não 

fosse você, Gilda, eu me afogaria. Vamos latir e uivar para amedrontar os 

cães. Se seque no meu corpo, nas minhas roupas. Do outro lado da Osório 

Gilda se senta numa cadeira abandonada, em uma das mãos um pedaço 

de sarrafo, na outra uma velha balança. Gilda é senhora até o sol raiar 

e o amor sempre um fardo para o Momo. Desequilíbrio, ruptura. É uma 

flecha apontada com firmeza. Você resolve ir e, quando vê, já nada mais 

está como era antes. As coisas mudam, as pessoas desaparecem. O amor 

é uma miragem, algo que te diz: vem por aqui. Amo o amor dos loucos, dos 

visionários. Amo o amor dos alucinados que precisam de algo para amar, 

de algo para caminhar. Um dia amei o ar, a distância, o tempo. Tudo se 

desfez e só tínhamos o mais tortuoso dos caminhos para seguir. Gilda foi 

como um relâmpago, decidiu e foi atrás de alguém. Atrás de um destino 

de aventureiro. Atrás de uma carroça dourada e cheia de papelão. Gilda 

foi coroada rainha numa eterna noite dos loucos. Trata-se aqui de uma 

viagem que nunca sessa, uma viagem solitária que só poderia nos trazer 

até aqui. Um resto de cola de sapateiro no plástico do Mercadorama no 

meio de papéis, dejetos, restos. Como o trapeiro de Baudelaire tudo que a 

grande cidade jogou fora, tudo que foi recusado ou largado Gilda cataloga 

e coleta em um carrinho que é o seu próprio destino. Pra onde vão todos 

os amores fracassados? Pra onde vão as paixões avassaladoras? Pra onde 

vão todos os malogros? Para Curitiba, a capital mais sórdida. Para uma 

noite fria e mal dormida.

Pra XV vai tudo que essa cidade não suportou. Um dia parou em frente 

ao bondinho sem trilho. Um dia parou para esperar um carnaval, um blo-

co, um carro, uma ilusão. Ela e tudo o que tinha, tudo parou, o mundo 

parou. Ali, pertinho da C&A, dos cafés, da Boca do Brilho. Simplesmente 

parou numa noite estrelada. Quando já não conseguia mais chorar abriu 

as pernas e mijou. Devolveu pra essa terra tudo o que tinha carregado até 

ali. Senta no chão e começa a separar tudo o que tem, tudo o que conse-

guiu carregar. Empilhou coisa por coisa em pilhas diferentes. Uma pilha 

pra cada Gilda. Não sabia muito bem como veio parar ali, largou algumas 

coisas pra trás. Foi caminhando e deixando infinitas coisas pelo caminho. 

Carrinho, papéis, documentos, roupas. Nua, olha pro céu como 
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de algo para caminhar. Um dia amei o ar, a distância, o tempo. Tudo se 

desfez e só tínhamos o mais tortuoso dos caminhos para seguir. Gilda foi 

como um relâmpago, decidiu e foi atrás de alguém. Atrás de um destino 

de aventureiro. Atrás de uma carroça dourada e cheia de papelão. Gilda 

foi coroada rainha numa eterna noite dos loucos. Trata-se aqui de uma 

viagem que nunca sessa, uma viagem solitária que só poderia nos trazer 

até aqui. Um resto de cola de sapateiro no plástico do Mercadorama no 

meio de papéis, dejetos, restos. Como o trapeiro de Baudelaire tudo que a 

grande cidade jogou fora, tudo que foi recusado ou largado Gilda cataloga 

e coleta em um carrinho que é o seu próprio destino. Pra onde vão todos 

os amores fracassados? Pra onde vão as paixões avassaladoras? Pra onde 

vão todos os malogros? Para Curitiba, a capital mais sórdida. Para uma 

noite fria e mal dormida.

Pra XV vai tudo que essa cidade não suportou. Um dia parou em frente 

ao bondinho sem trilho. Um dia parou para esperar um carnaval, um blo-

co, um carro, uma ilusão. Ela e tudo o que tinha, tudo parou, o mundo 

parou. Ali, pertinho da C&A, dos cafés, da Boca do Brilho. Simplesmente 

parou numa noite estrelada. Quando já não conseguia mais chorar abriu 

as pernas e mijou. Devolveu pra essa terra tudo o que tinha carregado 

até ali. Senta no chão e começa a separar tudo o que tem, tudo o que 

conseguiu carregar. Empilhou coisa por coisa em pilhas diferentes. Uma 

pilha pra cada Gilda. Não sabia muito bem como veio parar ali, largou al-

gumas coisas pra trás. Foi caminhando e deixando infinitas coisas pelo 

caminho. Carrinho, papéis, documentos, roupas. Nua, olha pro céu como 

amo. Nós escutamos dentro do nosso tímpano o som e todos os gritos da 

banda polaca. Todas elas, polaquinhas, com os seios desnudos como quem 

espera o seu vampiro para sugar o sangue e levar para algum lugar bem 

distante dessa vila. Vila que eu odeio. Vila que eu amo.

Pensar em cruzar a Osório nunca foi tão difícil. A lua ainda ilumina um 

pouco o caminho. O sangue escorre no meu olho e embaça minha visão. 

Cruzar a Osório nunca foi tão difícil. É tão escuro, ainda escuto a risada de 

uma multidão se misturando com o som da marcha. Essa marcha que nun-

ca irá sair da minha cabeça. Vamos sós. Gilda, agente para e tenta se lavar 

na fonte. Em meio àqueles anjinhos barrocos. Àquelas sereias. Em meio às 

carpas. Agora é a hora da nudez total, em meio ao percurso da noite. Tira-

mos nossas roupas e nos lavamos como no cinema italiano, Gilda! La Dolce 

Vitta amarga vitta sombria vitta. Isso não é Fellini, seria, no máximo, um 

Silvio Bach. Aleluia, Gretchin. Aleluia, Gilda. Alelui-me, baby.   

Uma bebedeira que nunca passa. Essa água é lama. Areia movediça. Se não 

fosse você, Gilda, eu me afogaria. Vamos latir e uivar para amedrontar os 

cães. Se seque no meu corpo, nas minhas roupas. Do outro lado da Osório 

Gilda se senta numa cadeira abandonada, em uma das mãos um pedaço 

de sarrafo, na outra uma velha balança. Gilda é senhora até o sol raiar 

e o amor sempre um fardo para o Momo. Desequilíbrio, ruptura. É uma 

flecha apontada com firmeza. Você resolve ir e, quando vê, já nada mais 

está como era antes. As coisas mudam, as pessoas desaparecem. O amor 

é uma miragem, algo que te diz: vem por aqui. Amo o amor dos loucos, dos 

visionários. Amo o amor dos alucinados que precisam de algo para amar, 
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quem diz: é hora de recomeçar. Um vento cortante no auge da 

noite. Ela joga tudo o que tem, pede pra que leve. Por favor, me 

leve. Leve. Leve como leve pluma muito leve, leve pousa. O ven-

to mais forte leva tudo para longe. Revoada de Gildas, infinitas 

gildas voando pelo céu da cidade. Se encolhe de frio em um ban-

co. Nua. Bem encolhidinha assim, acredita que jamais poderá 

ser vista novamente. Bem encolhidinha assim. Alguém a cobre 

com um vestido velho. Ela não sabe se deve se sentir protegida 

ou mais recatada. Cerra os olhos, tem medo de olhar. Quando 

amanhecer terão se passado muitos anos na Boca Maldita.

Vagar por dias e noites. Riachuelo, Tiradentes, Cruz Machado, 

São Francisco. Deixar coisas, encontrar outras. Pedir um din-

heiro aqui, ganhar uma outra coisa dali. Viver como se vive o 

instante. Abandonar pequenos tesouros, ficar um tempo por 

aqui. Carlos Gomes, Marechal com Marechal, Rui Barbosa. Gilda 

se mete numa briga de cachorro grande, senta em um formi-

gueiro, dança frenética ao meio dia. Gilda era puro jazz. Escolher 

caminhos numa cidade onde tudo leva até a XV. Ali será Rainha 

e eu Rei. Ali construiremos o menor Estado do mundo. Ali, onde 

todo mundo já te viu. Gilda não tem um puto, mas é cartão 

postal. Vida vagabunda, destino vadio. Nessa ficção cruzamos 

nossas rotas em tempos diferentes. Nossos pés estão marcados 

no cimento quase duro de uma política de revitalização. Paço 

Municipal. Cheiro de urina, craque. Só mais uma bola, claro que 

estou a fim. Gilda se encosta em uma pedra. Alguém diz: Boca 

Maldita. Gilda gosta. Ela diz: vou ficar por aqui. O Momo conti-

nua, rodeia, dá voltas. Gilda fica ali. Ali é seu reino onde todo 

mundo que passar vai ter que pagar um preço: é um tutu ou 

um beiju. Gilda vai proteger, enquanto estiver viva, toda a vida 

cigana, todo o desvio. Corre que a polícia vem ali. Ninguém mexe 

com a Gilda. Gilda é bufa e só ela é capaz de rir de suas próprias 

tragédias. Gilda se encosta, é ali o seu reino. O reino dos bani-

dos, dos jogados fora.

Gilda constrói o seu reino.

Estaciona ali o seu carrinho.

Na XV, Boca Maldita vai fazer o seu inferninho.

Ali ela pegou duas pombas doentes, doentes como ela, Gilda 

quer cuidar, quer criar. Amarra as duas pombas em seu chapéu. 

Gilda é a rainha. Um reino de desejos, ilegalidades, fugas. Ela 

não quer a vida daquela mulher, nem daquela. Ela quer o seu re-

ino, o seu espaço, a sua violência, seu desejo. Gilda é selvagem. 

É como eu: uma anarquista coroada. Um reinado temporário. 

Gilda vai ao fundo, do fundo, do mundo se for por você.

Meu coração é feito de forças contrárias – Gildas. Algo que puxa 

daqui e empurra dali. Alguns dizem destino, eu digo deixe-me ir. 

Não é coroa, não é pátria, não é conforto. É um caminho na escu-

ridão o que trago dentro de mim. Não me importa pra que lado 

ir, o que não posso é ficar aqui. Não quero o Olimpo, a higiene, 
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estou a fim. Gilda se encosta em uma pedra. Alguém diz: Boca 

Maldita. Gilda gosta. Ela diz: vou ficar por aqui. O Momo conti-

nua, rodeia, dá voltas. Gilda fica ali. Ali é seu reino onde todo 

mundo que passar vai ter que pagar um preço: é um tutu ou um 

beiju. Gilda vai proteger, enquanto estiver viva, toda a vida ciga-

na, todo o desvio. Corre que a polícia vem ali. Ninguém mexe 

com a Gilda. Gilda é bufa e só ela é capaz de rir de suas próprias 

tragédias. Gilda se encosta, é ali o seu reino. O reino dos bani-

dos, dos jogados fora.

Gilda constrói o seu reino.

Estaciona ali o seu carrinho.

Na XV, Boca Maldita vai fazer o seu inferninho.

Ali ela pegou duas pombas doentes, doentes como ela, Gilda 

quer cuidar, quer criar. Amarra as duas pombas em seu chapéu. 

Gilda é a rainha. Um reino de desejos, ilegalidades, fugas. Ela 

não quer a vida daquela mulher, nem daquela. Ela quer o seu re-

ino, o seu espaço, a sua violência, seu desejo. Gilda é selvagem. 

É como eu: uma anarquista coroada. Um reinado temporário. 

Gilda vai ao fundo, do fundo, do mundo se for por você.

Meu coração é feito de forças contrárias – Gildas. Algo que puxa 

daqui e empurra dali. Alguns dizem destino, eu digo deixe-me ir. 

Não é coroa, não é pátria, não é conforto. É um caminho na escu-

ridão o que trago dentro de mim. Não me importa pra que lado 

ir, o que não posso é ficar aqui. Não quero o Olimpo, a higiene, 

quem diz: é hora de recomeçar. Um vento cortante no auge da 

noite. Ela joga tudo o que tem, pede pra que leve. Por favor, me 

leve. Leve. Leve como leve pluma muito leve, leve pousa. O ven-

to mais forte leva tudo para longe. Revoada de Gildas, infinitas 

gildas voando pelo céu da cidade. Se encolhe de frio em um ban-

co. Nua. Bem encolhidinha assim, acredita que jamais poderá 

ser vista novamente. Bem encolhidinha assim. Alguém a cobre 

com um vestido velho. Ela não sabe se deve se sentir protegida 

ou mais recatada. Cerra os olhos, tem medo de olhar. Quando 

amanhecer terão se passado muitos anos na Boca Maldita.

Vagar por dias e noites. Riachuelo, Tiradentes, Cruz Machado, 

São Francisco. Deixar coisas, encontrar outras. Pedir um din-

heiro aqui, ganhar uma outra coisa dali. Viver como se vive o 

instante. Abandonar pequenos tesouros, ficar um tempo por 

aqui. Carlos Gomes, Marechal com Marechal, Rui Barbosa. Gilda 

se mete numa briga de cachorro grande, senta em um formi-

gueiro, dança frenética ao meio dia. Gilda era puro jazz. Escolher 

caminhos numa cidade onde tudo leva até a XV. Ali será Rainha 

e eu Rei. Ali construiremos o menor Estado do mundo. Ali, onde 

todo mundo já te viu. Gilda não tem um puto, mas é cartão 

postal. Vida vagabunda, destino vadio. Nessa ficção cruzamos 

nossas rotas em tempos diferentes. Nossos pés estão marcados 

no cimento quase duro de uma política de revitalização. Paço 

Municipal. Cheiro de urina, craque. Só mais uma bola, claro que 
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a ordem e o progresso. Nem o teatro de portas cerradas. Quero saber o 

que tem ali... de trás dessa cerca, na curva do mar. Quero ser povoado 

pelos maiores monstros e levar eles comigo. Curitiba, tão ordeira, estava 

precisando do meu caos incontrolável. Desse turbilhão que me perpassa, 

dessa insatisfação em ser quem eu sou. Eu sei que aonde eu for você irá 

comigo. Vamos apavorar, amiga! De repetente toda essa juventude é só 

memória de pilhar e pichar. No Guadalupe fomos presas uma vez em uma 

noite eterna em que aqueles dois hippies nos deram o cactos colombiano 

e ali fomos rainhas. Eu precisei ir, passar fome, quase não enxergar. Agora 

tô aí virando nome de praça, feminista lutando por mim, artista prestan-

do homenagem. Cidade careta, minha bruxaria, loucura, arte e situacion-

ismo você jamais entenderá. Agora tô eu aqui nesse panteão. Entediante 

panteão. Eu te deixo meu instante.

Eu sou aquela que não principia nem acaba. Caminho pelas ruas de Cu-

ritiba a ponto de fazer tudo se perder. Passado, Destino, História, Idade, 

Sexo. Coloco tudo para dançar. Corto cabeças, pés e mãos na foice do riso 

frouxo e do carnaval. Não deixo nada para contar uma outra história. Foi 

naquele dia que eu e ela vimos a morte de perto. De repente, tudo se mis-

turou na minha cabeça. Eu faço a história se perder. Eu acabo e recomeço. 

Eu caminho feito louca. Rio pra não chorar. Caminho pra fazer tudo se per-

der. Essa é a minha magia. Fazer tudo se perder, nada se fixar. Gilda Viva 

Curitiba Morta. Eu caminho como quem não olha, como quem perturba. 

Me perco para fazer tudo se perder. Essa é a minha magia. É a minha im-

agem que desaparece no espaço. Sou uma memória borrada. Me fazem 

praça, santa, homenagem. Mas, não conseguirão me capturar. Percorro 

as mesmas ruas para deixar meus passos marcados. Ninguém acertará 

minha cabeça, meu destino. Essa é a minha materialidade, o meu jogo. A 

materialidade que se dilui no meio dessa cidade. Eu não deixo nada. Deixo 

memória para desaparecer. Deixo a polícia, a ordem, a caretice. Deixo um 

recado: nós não teremos medo. Nós não teremos medo. Essa é a minha 

magia. É a minha carta de adeus. Minha bomba. É a minha escolha: ir pra 

noite escura até que a névoa da noite mais fria do ano faça a minha silhue-

ta desaparecer. Eu vou sumir, Curitiba. E você também vai ser esquecida. 

Cidade fantasma, maldita. A névoa vai subir e vai levar tudo, quando o dia 

amanhecer nada disso mais existirá. Curitiba é a maior ficção. Aqui é tro-

cado ou beijo. É a latinha que canta, põe medo. Aqui eu deixo meu adeus 

de Momo, meu adeus de Gilda. Curitiba como atlanta vai afundar numa 

noite escura e fria. Sem ressentimento, apenas sumir. ×
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praça, santa, homenagem. Mas, não conseguirão me capturar. Percorro 

as mesmas ruas para deixar meus passos marcados. Ninguém acertará 

minha cabeça, meu destino. Essa é a minha materialidade, o meu jogo. A 

materialidade que se dilui no meio dessa cidade. Eu não deixo nada. Deixo 

memória para desaparecer. Deixo a polícia, a ordem, a caretice. Deixo um 

recado: nós não teremos medo. Nós não teremos medo. Essa é a minha 

magia. É a minha carta de adeus. Minha bomba. É a minha escolha: ir pra 

noite escura até que a névoa da noite mais fria do ano faça a minha silhue-

ta desaparecer. Eu vou sumir, Curitiba. E você também vai ser esquecida. 

Cidade fantasma, maldita. A névoa vai subir e vai levar tudo, quando o dia 

amanhecer nada disso mais existirá. Curitiba é a maior ficção. Aqui é tro-

cado ou beijo. É a latinha que canta, põe medo. Aqui eu deixo meu adeus 

de Momo, meu adeus de Gilda. Curitiba como atlanta vai afundar numa 

noite escura e fria. Sem ressentimento, apenas sumir. ×

a ordem e o progresso. Nem o teatro de portas cerradas. Quero saber o 

que tem ali... de trás dessa cerca, na curva do mar. Quero ser povoado 

pelos maiores monstros e levar eles comigo. Curitiba, tão ordeira, estava 

precisando do meu caos incontrolável. Desse turbilhão que me perpassa, 

dessa insatisfação em ser quem eu sou. Eu sei que aonde eu for você irá 

comigo. Vamos apavorar, amiga! De repetente toda essa juventude é só 

memória de pilhar e pichar. No Guadalupe fomos presas uma vez em uma 

noite eterna em que aqueles dois hippies nos deram o cactos colombiano 

e ali fomos rainhas. Eu precisei ir, passar fome, quase não enxergar. Agora 

tô aí virando nome de praça, feminista lutando por mim, artista prestan-

do homenagem. Cidade careta, minha bruxaria, loucura, arte e situacion-

ismo você jamais entenderá. Agora tô eu aqui nesse panteão. Entediante 

panteão. Eu te deixo meu instante.

Eu sou aquela que não principia nem acaba. Caminho pelas ruas de Cu-

ritiba a ponto de fazer tudo se perder. Passado, Destino, História, Idade, 

Sexo. Coloco tudo para dançar. Corto cabeças, pés e mãos na foice do riso 

frouxo e do carnaval. Não deixo nada para contar uma outra história. Foi 

naquele dia que eu e ela vimos a morte de perto. De repente, tudo se mis-

turou na minha cabeça. Eu faço a história se perder. Eu acabo e recomeço. 

Eu caminho feito louca. Rio pra não chorar. Caminho pra fazer tudo se per-

der. Essa é a minha magia. Fazer tudo se perder, nada se fixar. Gilda Viva 

Curitiba Morta. Eu caminho como quem não olha, como quem perturba. 

Me perco para fazer tudo se perder. Essa é a minha magia. É a minha im-

agem que desaparece no espaço. Sou uma memória borrada. Me fazem 
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Cabra-macho sim senhor! 
Uma reflexão sobre a 

construção 
de Syllvio Luccio em 

 Olhe pra mim de novo 

Juliana Gonzaga Jayme
Professora da PUC Minas
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Finalizado em 2011, Olhe pra mim de novo, documentário de Cláudia 
Priscilla e Kiko Goifman, se apresenta como um road-movie que 
tem Syllvio Luccio como personagem principal. De acordo com a/os 
diretora/es, o projeto inicial era realizar um filme sobre diferentes 
arranjos familiares, mas, ao conhecerem Syllvio Luccio, enten-
deram que ele (sua história?) deveria ter centralidade na empreit-

ada (BALLOUSIER, 2013, s/p) [3] http://revistatrip.uol.com.br/trip/olhe-pra-mim-de-novo (acesso em 10/05/17). 

Assim, Syllvio Luccio é o personagem [4] Personagem real, como ele faz questão de afirmar em entrevista a Paulo 

Tiefenthaler, no Festival de Gramado: “... um personagem real, vale dizer, não é um personagem fictício” (https://youtu.be/Pm2ovWzfEnc) 
que conduz a viagem pelo sertão nordestino, como um narrador 
de sua história, mas também como o apresentador das histórias de 
outras pessoas que vivem em cidades do sertão nordestino e que, 
de algum modo, tenham em comum com ele uma vida atravessada 
por preconceitos. 

No filme, Syllvio viaja com oS diretoreS pelo NordeSte 
atráS de hiStóriaS de maiS geNte que Sabe o que é 

Sofrer o precoNceito Na pele – como uma família de albiNoS 
em pleNo Sertão (ballouSier, 2103, S/p.).

 Meu interesse neste texto não é discutir o filme Olhe pra mim 
de novo, mas refletir sobre a construção da masculinidade de Syllvio 

Lúcio, um homem transexual [5] Syllvio se refere a si próprio como homem e/ou como transexual  
nordestino, que parece precisar provar que é homem o tempo 
inteiro porque sua masculinidade, segundo ele mesmo, se revela no 
comportamento, na postura, “no espírito”, antes de ser percebida 
no corpo. Espero explicitar também o quão complexo é o person-
agem, inclusive na sua construção cotidiana (e, por vezes, para-
doxal): Syllvio, a um só tempo, vai se revelando como um homem 
preocupado com direitos humanos, com direitos das pessoas 
LGBTs, mas também como um cabra-macho do Nordeste, que pode 
se referir às mulheres como “marmita”.

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacio-

nal de Desenvolvimento Científico  e Tecnológico Brasil (nº do processo 

311365/2016-7)

http://revistatrip.uol.com.br/trip/olhe-pra-mim-de-novo
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Syllvio luccio: uma maSculinidade que Se apreSenta 
entre o “deStino” e a conStrução

Olhe pra mim, olhe de Novo, o quê que você vê? 
NormalmeNte a geNte vê a carNe e poSteriormeNte vê 

o eSpírito. Não, comigo é o opoSto. você vê o eSpírito de 
Syllvio lúcio pra depoiS perceber que eu Não teNho a voz 
groSSa de um homem, que eu Não teNho oS múSculoS de 
um rapaz de 30 aNoS, maS eu teNho o comportameNto, a 
poStura do homem que eu Sou... (Syllvio luccio, olhe pra 
mim de Novo).

 Esta frase é dita em off, no quarto minuto do filme, quando 
o/a espectador/a ainda não viu a imagem de Syllvio em close. Antes 
disso, vê-se uma estrada e um homem andando, ao longe. No mo-

mento da fala, a imagem — quase estática [6] Se não fosse por um balanço discreto 

de uma das árvores e um pássaro que passa rápido, a imagem pareceria uma foto — revela um ter-
reno semiárido, um céu azul e um homem com chapéu, camiseta e 
bermuda que parece ser o mesmo que andava na estrada. Sua ima-
gem na estrada, aliás, é recorrente no filme. Talvez a estrada possa 
ser pensada como metáfora de liberdade para Syllvio, “prisioneiro 
de um corpo feminino”. Para Wilson Garcia, mais do que metáfora, 
ela aparece como solução: 

 

aS coiSaS acoNtecem Na teNSão do eSpaço. NeSSe trâNSito, 
verifica-Se a coNdição humaNa do protagoNiSta, cuja 

ambiguidade de gêNero (maSculiNo x femiNiNo) é recorreNte. 
SoziNho, Na eStrada, o perSoNagem afirma que goStaria 
de fazer a cirurgia de mudaNça de Sexo, uma vez que Se vê 
preSo em um corpo que Não lhe perteNce. Na tela, a eStrada 
repreSeNta uma Solução: a Saída coNtra o SiStema (garcia, 
2016, p. 190). 

 Por volta dos sete minutos aparece Syllvio, vestido com cami-
sa social, casaco, recostado em uma cadeira ao lado de uma mulher 
que pouco antes jogava cartas para ele e com quem já teve um rela-
cionamento amoroso e, segundo conta, com quem tem uma ligação 
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hoje [7] Na época em que o filme estava sendo rodado que vai além da atração física. 

A mulher [8] O nome dela não é dito diz que essa relação é maior porque eles 
teriam uma família. Nessa família, as crianças chamam Syllvio de 
mainha e o/a respeitam como tal, segundo ele afirma.

 Syllvio Luccio é um homem trans [9] O termo homem trans não é consensual na literatura que trata do 

tema, tampouco entre as próprias pessoas que têm essa experiência (ÁVILA, 2014). Há diversas designações, tais como homem transexual, 

transhomem, transexual masculino, FTM (female to male), mas, tomando emprestadas as palavras de Almeida (2012, p. 513), “para efeito 

deste artigo, considero como equivalentes as categorias empíricas ‘homem transexual’, ‘homem trans’, ‘transhomem’, ‘transman’, ‘FTM’ 

ou ‘transexual masculino’. (...) para evitar o uso de múltiplas expressões, utilizarei o termo ‘homem trans’ no esforço de condensar a 

experiência da ‘transexualidade masculina’”, nasceu com um corpo feminino, mas não se reconhece 
como mulher: “Me sentia preso. Nasci com vagina, vivenciei a ma-
ternidade, mas nunca deixei de ser homem” (In BALLOUSIER, 2013, 
s/p). No filme ele diz que nasceu com mentalidade de homem. Na 
época em que rodavam Olhe pra mim de novo, Syllvio estava em 
processo de transformação, usando hormônios (testosterona) e 
pensando em realizar cirurgias para retirada da mama, do útero e 

ovários[10] Casado com Widna, Syllvio diz que antes de realizar a cirurgia para retirada do útero e ovários, tentará juntar os óvulos 

dela com os seus, para que tenham um filho biológico. Em um dado momento no filme, inclusive, ele conversa sobre esta possibilidade com 

médicas em uma clínica de reprodução assistida.  Não fica claro se ele pretende realizar a faloplastia (cirurgia para a construção de um 

pênis em homens transexuais).. Mas, para ele, como está dito na fala transcrita 
acima, sua aparência física ainda não estaria tão masculina, em-
bora isso não o faça menos homem. “... eu não tenho a voz grossa 
de um homem, (...) eu não tenho os músculos de um rapaz de 30 
anos, mas eu tenho o comportamento, a postura do homem que 

eu sou[11] Grifo meu...”, homem, aliás, segundo ele próprio, completo: “... 
eu costumo dizer que eu sou o homem completo, um homem que 
realiza qualquer mulher...” (Syllvio Luccio, Olhe pra mim de novo). 
É interessante como a construção da masculinidade de Syllvio está 
intrinsecamente ligada à sexualidade. Parece que ser homem para 
ele é, antes de tudo, não ser gay e, talvez mais do que isso, ter 
muito apetite sexual. Um homem completo é aquele que “realiza 
qualquer mulher”.   
 Desde o início do filme Syllvio Luccio vai se apresentando 
ao/à espectador/a como alguém que para falar de si precisa falar 
do próprio gênero, do próprio corpo, da própria masculinidade 
e, mesmo se apresentando como um homem, com roupas de 
homem, comportamento de homem, nome de homem, muitas vez-
es é tratado, pelo menos no discurso, como mulher: mainha, ela, 
Lúcia Teresa. 
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ao comentar Sobre a deciSão de Syllvio de Se tornar 
homem, diz Sua ex-mulher: 

ESSe Negócio de Syllvio luccio é agora, que ela quer, 
que ela quer fazer (...) é agora, é receNte (...) a geNte 

debateu Sobre iSSo (...), coNverSamoS, brigamoS, eu diSSe que 
Não queria Saber, que ela Não me eNvolveSSe em Nada, que 
Se ela me eNvolveSSe em alguma coiSa eu ia deStruir ela! (...) 
Se alguém chamar ela de Syllvio aqui em caSa, vai apaNhar, 
porque ela Não é Syllvio, ela é lúcia tereSa... (olhe pra mim 
de Novo, grifoS meuS).

 Esta fala é dita ao lado dele, que parece não se importar com 
esse tratamento no feminino. O interessante é que apesar de usar 
sempre o pronome feminino, a ex-mulher de Syllvio afirma que ela 
não precisa de nenhuma cirurgia para se passar por homem, já que 
por onde passa, é vista como homem. “mudar o quê, mexer em 
quê, se todo mundo respeita ela como ele?” Será que o mundo re-
speita Syllvio Luccio como ele? A sua filha, Maria Teresa, não aceita 
[12] Syllvio Lucio teve uma filha quando era nova e ainda mulher, mas lésbica. A sua ex-mulher 
usa o pronome feminino para se referir a ele e, no fim do filme, ele 
afirma:   

quaNdo alguém me chama de Syllvio luccio, Se a peSSoa 
coNSeguiSSe ver o SeNtimeNto, Sabe, de realização 

peSSoal, que tem, que exiSte deNtro de mim, aS peSSoaS 
repetiriam Sempre, NuNca errariam o Nome de Syllvio luccio 
(olhe pra mim de Novo).

 
 Para Judith Butler (2003; 2005; 2006), o gênero é uma norma 
aprendida reiteradamente, antes mesmo do nascimento. Um bebê, 
ainda dentro da barriga, é feminilizado ou masculinizado, consoan-
te o resultado da ultrassonografia. É a reiteração de determinadas 
posturas, modo de vestir, de falar etc., o que gera e reforça o efeito 
naturalizante dessa norma. Para a autora, não só o gênero, mas 
também a “anatomia” e o “sexo” não existem fora de um marco 
cultural, e, dessa forma, não são estáveis, não estão acabados, são 
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produzidos, construídos e reconstruídos, como a própria pessoa.
Mesmo que não de forma consciente (ou política), transgêneras/
os, transexuais, travestis etc. desestabilizariam a norma de gêne-
ro, desnaturalizam “sexo” e gênero, revelando a possibilidade e 
a existência de outras experiências (JAYME, 2001; BENTO, 2006). 
Mas, como afirmam Miskolci e Pelúcio (2007), em um artigo onde 
buscam problematizar a recepção da ideia de performatividade de 
gênero de Judith Butler no Brasil, isso não necessariamente modifi-
ca a norma, tampouco é sempre uma experiência engajada. Muitas 

vezes, aliás, o que deseja uma pessoa trans[13] Sabendo do risco que corro, em usar termos “guarda-chuva” 

para designar pessoas e experiências muitas vezes muito diferentes, estou usando o termo trans aqui, como o transgênero é utilizado em 

alguns países, para designar a experiência de transexuais, travestis, drag-queens, cross-dressing etc. O que Benedeti (2005) chamou de 

universo trans é ser aceita, inteligível e, para tanto, a ideia do binarismo 
de gênero, da definição pode ser sedutora. Para Butler, “gêneros 
‘inteligíveis’ são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm 
relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática 
sexual e desejo” (BUTLER, 2003, p. 38). Ao falar de si como homem, 
heterossexual, cabra-macho, Syllvio parece desejar essa inteligibi-
lidade, até porque, como afirma a própria Butler (2003, 2005), não 
ser inteligível é ser abjeto, não reconhecido como humano, portan-
to, desumanizado. 
 Um homem trans, como Syllvio Luccio, nem sempre é in-
teligível. Sua aparência revela algo estranho: é um homem? Tem 
seio? Tem pênis? Quando vai à escola do filho (que o trata por 
mainha), pode escutar: “chegou a mãe do Breno. Não é mãe, agora 
é pai”. A ex-mulher o trata por ela, mesmo afirmando que ela não 
precisa fazer cirurgias, pois todos a respeitam como ele. Em uma ci-
dade do Rio Grande do Norte, conversando em uma praça com um 
grupo de jovens LGBTs (como se refere a ela/e), ouve-se o seguinte 
diálogo: 

–  você é o quê? 

– eu fui uma léSbica e hoje eu Sou um homem, eNteNdeu? 
(...) 

–porque eu peNSava que você era um homem que tirou... 
e que agora quer voltar a Ser o que... [riSoS]. deSculpa! 

quer dizer que você é uma léSbica
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–eu fui uma léSbica

–maS você vai botar um pêNiS ou vai...

–quer pôr a mão? (Syllvio leva a mão do garoto à Sua 
próteSe)

–ai que delícia [riSoS] (...) (olhe pra mim de Novo, grifo 
meu).

 O argumento que eu pretendo desenvolver aqui é o de que 
Syllvio Luccio constrói sua masculinidade de modo a tentar manter 
a coerência entre sexo, gênero e orientação sexual (BUTLER, 2003). 
A ideia seria estar o mais próximo possível do homem médio nord-
estino, aquele “cabra-macho sim senhor”, bom de cama, inteligente, 
que fala palavrão, senta-se com as pernas abertas, “coça o saco” e 
canta as mulheres nas ruas. Quando conta da mudança de nome e 
da construção do Syllvio, ouvimos:

WidNa: — vai Ser Syllvio luccio com doiS l e y No Syllvio. 

Mulher[14] O nome dela não é dito: — a geNte falava: Não, 
maS bota o y No Syllvio que fica boNito e ele dizia: 

‘eu Não Sou gay, geNte!’ tá veNdo como tu é macho, porque 
Nem veado tu quer Ser! tu quer Ser homem meSmo! (riSoS)

amigo de Syllvio: e aí a geNte começou a queStioNar eSSa 
hiStória do Syllvio luccio querer Ser cabra-macho Sim 

SiNhô, como Se diz aqui No ceará, com Nome de mulher e 
com cabelo graNde aiNda, Né, aí a geNte começou a coNStruir 
o Syllvio, como é que ele tiNha que Ser, Né? (olhe pra mim 
de Novo).

 Apesar de afirmar em diferentes momentos do filme que nas-
ceu homem, ainda que preso em um corpo feminino, Syllvio e suas/
seus amigas/os revelam o tempo todo como esse homem Syllvio 
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vinha sendo [15] Há pouco tempo, aliás. Olhe pra mim de novo é de 2011. O nome Syllvio Luccio é de 2007. Como também, parece, 

o corpo masculino. Diz uma amiga, na conversa já citada sobre a escolha (e mudança) do nome: “... o Syllvio manda pra mim, a foto, né, aí 

eu fiquei impressionada (...) agora sim, é meu amigo Syllvio, porque tá com cabelo de universitário, raspadinho mesmo, no 1, achei lindo” 
construído: nome, corpo, comportamento, orientação sexual.

 Em uma pesquisa realizada entre 1996 e 2000 [16] Para a minha tese de doutorado (JAYME, 2001) 
com travestis, transformistas, drag-queens e transexuais, chama-
va-me a atenção a ambiguidade relacionada ao fato de que, embo-
ra desestabilizassem gênero e sexo, muitas vezes, mesmo que mais 
no discurso do que na prática, essas pessoas queriam se definir. A 
um só tempo embaralhavam o gênero, mas reclamavam para si o 
binarismo. Na mesma direção, Miskolci e Pelúcio afirmam:

Foi juStameNte o paradoxo que chamou NoSSa ateNção 
duraNte o coNvívio com aS traveStiS. poiS, ao meSmo 

tempo que elaS deSeStabilizam com SuaS experiêNciaS 
o biNariSmo de gêNero, maNtêm-Se SubmerSaS em uma 
heteroSSexualidade Normalizadora. (miSKolci; pelúcio, 
2007, p. 261).

 
 “Ser homem mesmo”, como diz a amiga de Syllvio é, em pri-
meiro lugar, não ser mulher e, tampouco, gay. Certamente, além do 
nome e cabelo masculinos, é fundamental que o comportamento, 
a postura, o espírito (como ele diz) sejam masculinos, por vezes, 
hiperbolicamente masculinos. O modo de se sentar – com as per-
nas excessivamente abertas –, as diferentes vezes em que coça a 
genitália, que se coloca como um homem de um machismo tosco, 
que se refere às mulheres como “marmita”, manda mensagens de 
amor pelo telefone celular para a sua mulher, mas “canta” outras 
mulheres durante o filme, talvez sejam maneiras de hiperbolizar 
esse homem Syllvio, um cabra-macho do interior do Ceará que, na 
aparência, parece ainda não se revelar como homem.  

Eu eNtro No eSpaço público, Numa loja, Num ShoppiNg, aí 
aS peSSoaS olham: barguilha, cara, barguilha, barguilha, 

cara, barguilha, cara, eNtão elaS ficam iNdeciSaS, elaS Não 
Sabem Se Se dirigem a mim como SeNhor, como SeNhora... 
(Syllvio luccio, olhe pra mim de Novo).
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 Ao discutir sobre a construção das masculinidades, Dan-
iel Welzer-Lang (2001) afirma que desde a infância os meninos 
aprendem que para serem verdadeiros homens não podem ter 
características que os associem às mulheres. Nesse processo de 
aprendizado, eles têm que se diferenciar das mulheres e o fazem 
mimetizando outros homens, inclusive nos comportamentos vi-
olentos. Nos anos 1980 foi discutida a ideia de masculinidade he-
gemônica, certo modelo pensado em oposição às masculinidades 
subordinadas (CARRIGAN, CONNEL e LEE, 1985; Connell, 1987). A 
masculinidade hegemônica, entre outros aspectos, é heterossexual 
e as subordinadas, ligadas à homossexualidade. A masculinidade 
hegemônica se constrói, então, em relação (oposição) às mulheres 
e às masculinidades subordinadas (CONNEL, 1987). A autora chama 
atenção, porém, para o fato de que esse modelo hegemônico de 
masculinidade representa a forma mais honrada de ser homem, a 

norma, mas isso não quer dizer que ele seja, de fato, alcançado [17] 

Vale de Almeida (1995), investigando a construção das masculinidades de homens que vivem em Pardais, uma 

aldeia do Alentejo, em Portugal, afirma que a masculinidade hegemônica é sempre pretendida, mas nunca 

alcançada. Trata-se de uma relação de poder e a construção da mascu-
linidade é feita sobre a negação do “outro”. Os modelos alternativos 
de masculinidade, dessa forma, são vistos como desprezíveis (CEC-
CHETTO, 2004).
 Dá a impressão, ao longo do filme, de que Syllvio Luccio 
deseja alcançar esse modelo hegemônico de masculinidade. O que 
não é de se espantar, dado que o homem Syllvio, embora seja visto 
por ele como natural e um destino (eu nasci com mentalidade de 
homem, eu nasci assim) não parece ser para seus/suas interlocu-
tores/as: 

... 
 elaS ficam iNdeciSaS, elaS Não Sabem Se Se dirigem a 

mim como SeNhor, como SeNhora”;

você vê o eSpírito de Syllvio lúcio pra depoiS perceber 
que eu Não teNho a voz groSSa de um homem, que eu 

Não teNho oS múSculoS de um rapaz de 30 aNoS, maS eu 
teNho o comportameNto, a poStura do homem que eu Sou... 
(olhe pra mim de Novo).
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 Ao refletir sobre homens trans que buscam o tratamento 
com hormônios e cirurgias, Almeida afirma que sua identidade mas-
culina se constrói “... menos em função do diagnóstico psiquiátrico 
e mais na suposição de uma completa adesão aos signos corporais 
e aos comportamentos sociais que constituem as masculinidades, 
principalmente em seu ‘modelo convencional’” (ALMEIDA, 2012, p. 
516).
 Como disse antes aqui, entre 1996 e 2000 realizei uma 
pesquisa com mulheres trans (JAYME, 2001). Uma das minhas prin-
cipais interlocutoras em Belo Horizonte era Michelle, que conheci 
quando começava a usar hormônios femininos. Nessa época, ela 
se apresentava como Michelle e dizia que era transexual. Iria fazer, 
assim que pudesse, a cirurgia para se tornar uma mulher. Era heter-
ossexual, pois se sentia mulher e namorava homens. Em um dado 
momento, Michelle começou a namorar uma mulher, que se dizia 
lésbica. Por volta de um ano depois, Michelle voltou a ser Henrique 
[18] O retorno a Henrique não foi uma decisão simples e envolveu conflito entre Michelle e a namorada, além 

das famílias das duas (JAYME, 2001). Não tive contato com elas durante esse tem-
po, porque estava fora do Brasil, realizando parte de minha pesqui-
sa. Quando voltei, já encontrei Henrique, que, junto com Fernanda, 
a namorada, me contou a mudança (como diziam). Chamou-me 
atenção, na época, a (re)construção da masculinidade de Henrique, 
como fica claro no trecho abaixo:

heNrique mudou e diz, Sem muita certeza, que michelle 
foi uma faSe. e, ao relatar o retorNo, aiNda que buSque 

“Naturalizar” o homem que já exiStia, demoNStra como 
heNrique também é um proceSSo de torNar-Se. Se michelle 
coNta como apreNdeu fazeNdo com o corpo – iNcorporaNdo 
– a Ser traveSti, heNrique fala como, da meSma maNeira, 
apreNdeNdo por imitação, mimeSiS, “mudou”. em outra 
coNverSa com ele, Sem a preSeNça de ferNaNda, heNrique 
acreSceNtou maiS detalheS Sobre a Nova faSe, a coNStrução 
do maSculiNo. Seu jeito de aNdar me pareceu maiS bruSco 
e ele me diSSe que taNto a família, quaNto a Namorada o 
achavam, hoje em dia, maiS groSSo, bruto. “... a ferNaNda 
reclama comigo que eu tô muito groSSo, tô bruto (riSoS) 
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e que aNteS eu era maiS cariNhoSo, maiS, Sabe, maiS cariNhoSo 
com ela, ela fala que eu tô eStraNho, que eu tô muito groSSo 
e miNhaS irmãS e miNha mãe também falam. eu acho que agora 
que tá viNdo o heNrique” (riSoS). (jayme, 2001, p. 212).  

 Talvez a construção desse homem, para ter verossimilhança, 
precise ser hiperbólica. Syllvio se apresenta como um “garanhão”, 
um homem sempre disposto ao sexo com mulheres. A construção de 
Henrique parece se dar menos pela via sexual e mais pelo compor-
tamento agressivo, aquele homem que fala grosso. Nos dois casos, 
parece-me, o desejo é de (re)definição do binarismo e da busca de se 
encaixar no modelo hegemônico de masculinidade (CONNEL, 1987; 
VALE DE ALMEIDA, 1995). Se eu sou homem, não posso parecer mul-
her, tampouco gay. A delicadeza nos gestos pode lembrar uma mulher 
ou um gay para Henrique. No caso de Syllvio, o masculino que ele 
toma como referência é aquele do Nordeste, terra de homem viril. 
São várias as vezes em que Syllvio se refere às mulheres com um dis-
curso machista quase caricatural. Por exemplo, quando vai falar sobre 
café e, aos olhos da espectadora, sem necessidade: “E café é que nem 
mulher, só presta quente, entendeu, mulher fria não rola, né?”.
 Syllvio Luccio diz que embora tenha nascido com vagina, nunca 
deixou de ser homem. Como disse antes, a masculinidade, além de 
natural, parece ser vista como um destino e como uma tentativa de 
definição de identidade de gênero: mesmo tendo a experiência da 
maternidade, “... nunca deixei de ser homem”, afirma Syllvio. Mas, ele 
diz também em diferentes momentos que já foi uma mulher lésbica. 
Ao discutir sobre o senso comum como um sistema cultural, Geertz 
(1989), a partir de Edgerton, refere-se à visão que os norte-america-
nos têm da intersexualidade:

Fora de eSpetáculoS circeNSeS, Só permitimoS uma Solução 
para o dilema da iNterSexualidade, uma Solução que o 

iNterSexual é forçado a adotar para acalmar a SeNSibilidade 
doS demaiS. ‘todaS aS peSSoaS eNvolvidaS’, eScreve edgertoN, 
‘de paiS a médicoS, São iNduzidaS a deScobrir em qual doS 
doiS SexoS NaturaiS o iNterSexual Se eNcaixa, de forma maiS 
adequada, e a ajudar ao ambíguo, o iNcôNgruo e eNervaNte it 
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a traNSformar-Se em um ele ou uma ela, que Seja pelo meNoS 
parcialmeNte aceitável’. em Suma, Se oS fatoS Não eStão à altura 
de SuaS expectativaS, mude oS fatoS, ou, Se iSto Não é poSSível, 
pelo meNoS diSfarce-oS  (geertz, 1989, p. 124).

 Talvez a masculinidade hiperbólica de Syllvio seja construída 
de forma que ele se afaste da possibilidade de ser um it. Mesmo que 
acredite, às vezes, que possa estar num entre lugar, que é homem ape-
nas quando vestido.

 

ESSe meu jeito brega, matuto, NordeStiNo, ao meSmo tempo 
com uma boa oratória, iNtelectual, eu deSperto NaS mulhereS 

uma coiSa chamada curioSidade, elaS deSejam coNhecer alguma 
coiSa deSSe meu lado, Sabe, o traNSexual, o et, o eStraNho... 

porque, aSSim, eu veStido, eu Sou um homem, eu de paletó, 
eu Sou um homem, tá certo? eu camiNhaNdo Na rua, eu Sou 

um homem, maS quaNdo eu eNtro No quarto pra fazer amor, 
pra traNSar, que eu tiro a roupa, tá certo, é como Se caíSSe a 
máScara é como Se eu foSSe, como Se foSSe uma máScara que eu, 
de repeNte, eu teNho que tirar (Syllvio luccio, olhe pra mim 
de Novo).

 Ou que aceite ficar nesse entre-lugar, adiando a cirurgia de reti-
rada de útero e ovário para que possa usar seus óvulos para ter um/a 

filho/a com Widna[19] Sua ideia é unir (em um laboratório) seu óvulo com o dela, de modo que seja criado um terceiro óvulo (das 

duas) que será fecundado por um espermatozoide conseguido em banco de sêmen. Enfim, certamente 
Syllvio Luccio não quer ser um it. Mas a sua construção como Syllvio, 
— do seu corpo, da sua identidade como homem, numa palavra, da 
sua pessoa — revela mais do que ambiguidade, explicita uma com-
plexidade incrível.

 (in)concluSõeS

 Não é possível, em um texto de dez páginas, alcançar a rique-
za de Syllvio Luccio Nóbrega. Por isso decidi, aqui, focalizar o modo 
como é construída sua masculinidade, a partir do argumento de que 
Syllvio constrói sua pessoa tentando manter a coerência entre sexo, 
gênero e orientação sexual (BUTLER, 2003). Ou seja, argumento, ao 
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fim e ao cabo, que embora desestabilize o gênero (e o sexo) a partir 
de tecnologias (uso de hormônio e de prótese), e corporificação do 
masculino — no sentido de Csordas (1990), aprender fazendo com 
o corpo —, não o faz necessariamente de forma engajada. Se Judith 
Butler contesta a própria verdade do gênero (VALE DE ALMEIDA, 
2004), tomando-o como uma ficção, uma imitação que passa por 
real (BUTLER, 2003), Syllvio Luccio, embora demonstre no corpo e 
na ação essa ficção, parece querer deixar claro que a sua masculin-
idade é um destino que lhe foi dado no nascimento, ainda que não 
seja genética, é inata.

MaS eu NuNca maiS vou poder deScoNStruir a, o Syllvio 
luccio, porque o Syllvio luccio NaSceu, ele brotou 

e Não dá pra colocá-lo deNtro de uma caixiNha de fóSforoS 
e jogar fora... 

... 
Não é uma geNética, querida, é uma orieNtação que 

o meu corpo, você, você Não eScolheu goStar de rapazeS, 
certo, o Seu corpo lhe direcioNa e lhe deSperta para rapazeS, 
o meu me deSperta para meNiNaS, maS o meu corpo também, 
ele Não Só me deSperta para meNiNaS, eu teNho uma coNduta 
iNterior, maSculiNa. (olhe pra mim de Novo).  

 Essa conduta interior masculina, no entanto, que no discurso 
de Syllvio aparece como inata, se revela como uma construção que 
necessita de trabalho, aprendizado, corporificação (CSORDAS, 1990) 
e uso de tecnologias (PRECIADO, 2011). Em sua pesquisa com trav-
estis da Lapa, Hélio Silva (1993, p. 37) afirma que “o principal tra-
balho do travesti é a correção de sua própria natureza. Ele tem do 
toureiro a coragem viril e intimorata, associada a delicadas e femini-
nas preocupações com a aparência e o vestuário”. É possível adap-
tar essa frase à construção de Syllvio Luccio que se realiza a partir 
do aprendizado corporificado dos modos masculinos do homem 
nordestino e cabra-macho. ×
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 A epistemologia é o campo da filosofia que es-

tuda as formas de produção de conhecimento, o cam-

po conceitual a partir do qual se opera tal produção, 

as relações estabelecidas entre sujeitas/sujeitos e os 

denominados objetos no ato de conhecer e a própria 

representação do conhecimento a partir de critérios 

que garantiriam sua veracidade enquanto verdade. 

Ou seja, de maneira reducionista, seria o estudo dos 

fundamentos que permite estabelecer o que é e não é 

conhecimento; ou, o que define os modos de existên-

cia dos saberes. Enquanto projeto filosófico, a episte-

d e S c e n t r a n d o 
o Sujeito do 
co n h e c i m e n t o 
(ou) pode a arte 
Ser ciência? 
enSaio feminiSta 
de reivindicação 
epiStemológica
mariana galacini bonadio



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  57 56

mologia é indissociável da emergência e consolidação 

da ciência moderna ocidental; em razão dessa associa-

ção, atualmente, algumas vertentes filosóficas pautam 

sua dissolução e rejeição vinculadas à redescoberta da 

ontologia e pela crítica à normatividade constitutiva 

do conhecimento e suas implicações políticas (João Ar-

riscado Nunes, 2008). Contudo, é a partir dessa crítica, 

que posiciona este campo filosófico como âmbito es-

sencial de discussão ético-política, que a reivindicação 

epistemológica – ainda que em transição paradigmáti-

ca – é valiosa em um contexto como o presente; em que 

mais do que a necessidade de compreender os dilemas 

relacionados às crescentes transformações do mundo 

(de articulações complexas dos processos históricos, 

econômicos, sociais, políticos e espaciais), há uma evi-

dente limitação para refletir sobre tais transformações. 

 Se podemos falar que vivemos, atualmen-

te, um período de tensão na disputa de sentidos dos 

nossos devires, manifestam-se crescentes exigências 

de que a produção de conhecimento não apenas re-

conheça as epistemologias que sustentam a injustiça 

entre saberes, mas que a construção das perspecti-

vas interpretativas sobre as realidades deva partir da 

ruptura com as mesmas para a abertura de imaginá-

rios teórico-prático emancipatórios de inteligibilida-

de de sujeitos e sujeitas cognoscentes. Trata-se, pre-

cisamente, de buscar um diálogo entre as críticas da 

epistemologia e uma reivindicação epistemológica, 

desassociada tanto de hierarquias epistêmicas como 

de relativismos. Ou seja, paradoxalmente – à primei-

ra vista – assumir a simetrização radical entre os sa-

beres ao mesmo tempo em que interpelando as con-

sequências e os efeitos que produzem no mundo.
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 E a construção plural epistê-

mica feminista – somada a posturas 

decoloniais, estudos críticos, subal-

ternos, do Sul e outros – tem contri-

buído efetivamente para uma nova 

estética de saberes, questionando, 

sobretudo, a função social do conhe-

cimento a partir de suas inter-rela-

ções com diversas categorias analí-

ticas (localização geográfica, gênero, 

raça, classe, sexualidade, etnia etc.), 

com a (inter)subjetividade e com o 

poder. Tais posturas não se preten-

dem totalizantes, ao contrário, bus-

cam evidenciar a construção mate-

rial e simbólica das inteligibilidades e 

reconhecimentos que são estabele-

cidas por meio de práticas de exclu-

são, subalternização e marginaliza-

ção, seja dos saberes ou das sujeitas 

e sujeitos sociais que os produzem. 

 Enquanto ensaio, este texto se 

propõe a refletir sobre as aberturas 

de imaginários para a reivindicação 

epistemológica, a partir do descen-

tramento do sujeito proposto pelas 

teorias feministas mais recentes 

como possibilidade para a tessitura 

de uma ressignificada discussão na 

teoria do conhecimento. Faz-se ne-

cessário, contudo, sustentar que não 

há uma narrativa única no interior 

das produções teóricas feministas, 

sendo estas plurais e movidas por 

intensos debates. Não por menos, 

apresentam-se tanto como desafio 

quanto potência na operação de crí-

ticas e proposições epistemológicas. 
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a dança epiS-
t e m o l ó g i c a : 
SujeitoS cog-
noScenteS e poS-
SibilidadeS de 
conhecimento

 O esvaziamento do su-

jeito de toda determinação es-

pacial e temporal constituiu-se 

como dos eixos fundamentais 

do cartesianismo, considerado o 

marco inaugural do pensamento 

moderno ocidental e da tradição 

de cientifização do conhecimen-

to, concretizando-se nos prin-

cípios positivistas e empiristas 

das ciências. Ainda que muitas 

críticas ao dualismo cartesiano 

tenham sido conduzidas pelas 

próprias filosofias ocidentais 

subsequentes, como a psicaná-

lise e o marxismo, a desvincu-

lação do sujeito cognoscente de 

corpo e território – e, portanto, 

um sujeito de enunciação abs-

traído de sentido epistêmico, 

racional e objetivo, capaz de 

acessar a uma verdade sui ge-

neris – permaneceu na constru-

ção epistemológica ocidental, 

até mesmo nas teorias críticas. 

Neste movimento, o sujeito do 

conhecimento é considerado 

isolado da relação social, refu-

tando-se sua localização epistê-

mica em relações de poder – de 

sexo, gênero, etnia etc. (Ramon 

Grosfoguel, 2008, p. 202). Para 

mais, o universalismo abstra-
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problematizado no feito de ser um sujeito proletário 

europeu, masculino, heterossexual, branco, judaico-

-cristão: “A diversidade cosmológica e epistemológica 

assim como a multiplicidade de relações de poder se-

xual, de gênero, racial, espiritual etc. não são incorpo-

radas nem situadas epistemologicamente em seu pen-

samento [de Marx]” (Ramon Grosfoguel, 2008, p. 207).

 Neste contexto, a inflexão inicial do pensamen-

to pela crítica feminista é que a pretensa universali-

dade abstrata – e a derivação de neutralidade e ob-

jetividade do processo de conhecimento – esconde a 

especificidade masculina. Tal crítica evidencia o fato 

de que as concepções de sujeito das filosofias ociden-

tais modernas são marcadas por particularidades que 

se pretendem universais e, na medida em que pre-

tendem universalizar as especificidades do homem 

europeu, branco e heterossexual, tornam-se uma ca-

tegoria normativa e opressora (Judith Butler, 1998) e 

produzem uma alteridade na figura dos “Outros”; es-

ses ininteligíveis ou invisíveis ( Joan Scott, 1998), mar-

cados por sua “diferença” em relação ao “universal” e 

designados pelas suas especificidades (Silvana A. Ma-

riano, 2005). Esta definição do “Outro” corresponde às 

relações de dominação e subalternização existentes 

(coloniais, de gênero, raça, etnia, classe etc.), na pro-

dução (violenta) da diferença por meio de processos 

variados de inteligibilidade e reconhecimento que tam-

bém se legitimam pela imposição hegemônica da ciên-

cia moderna na validação de uns saberes sob outros. 

 Assim, a virada epistemológica feminista se ca-

racterizou pela emergência da categoria analítica de 

gênero, numa reflexão quanto à construção social e 

cultural do que é considerado ‘feminino’ e ‘masculino’1. 

Por meio dessa categoria, o sujeito do conhecimento, 

que é então também sujeita, passa a ser um problema 

epistemológico. Retira-se a centralidade da classe so-

cial nas teorias sociais, na continuidade do movimento 

1—Inicialmente, o termo “gênero” envolveu as diferentes 

formas de entender o comportamento humano, desen-

volvido em oposição a “sexo”; o primeiro designando o 

que é socialmente construído e, o segundo, o que seria 

biologicamente dado. O uso da categoria de análise 

“gênero” insistiu no caráter fundamentalmente social 

das distinções definidas a partir do definido como sexo 

anatômico, sublinhando o aspecto sociocultural das de-

finições normativas das feminilidades e masculinidades.
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to cartesiano manteve-se como referência do pen-

samento ocidental especialmente quanto a afir-

mação da neutralidade axiológica e a objetividade 

empírica no processo de cognoscência da realidade.

 Sem dúvida, a principal ruptura com a tradição 

filosófica cartesiana é proposta por Karl Marx, em me-

ados do século XIX, pela concepção do materialismo 

histórico dialético. Assim como Hegel anteriormen-

te, Marx historiciza as categorias de pensamento (os 

sentidos dos enunciados), mas, ao contrário de locali-

zá-los nos momentos de desenvolvimento do espírito 

de uma época como propunha Hegel, determina que 

o pensamento se associa a determinadas situações 

concretas do processo histórico-social: os momentos 

de desenvolvimento da economia política, do modo 

de produção e suas correspondentes lutas de clas-

se. Como apontado por Ramon Grosfoguel (2008), a 

filosofia marxiana situa epistemologicamente a pro-

dução do conhecimento no desenvolvimento mate-

rial das relações de produção, enfatizando o caráter 

de classe na perspectiva política, teórica e filosófica. 

 O universalismo abstrato do sujeito de enuncia-

ção situado em relação com as classes dos momentos 

da economia política, proposta pela filosofia marxia-

na, oferece uma grande contribuição na construção 

teórico-metodológica para o entendimento do sujeito 

histórico e material e suas formas de opressão pelas 

relações de produção. Contudo, os pensamentos con-

temporâneos, principalmente em virtude da teoria crí-

tica feminista, vão além dessa contribuição, apontando 

que a classe social por si só, embora fundamental como 

categoria de análise para a interpretação sociológica, 

mantém um essencialismo do sujeito (no interior de 

cada classe), sendo limitante para explicar a posição de 

poder dos sujeitos e a constituição das identidades ou 

consciências (Silvana A. Mariano, 2005). E, neste senti-

do, ainda que crítico, o universalismo marxiano não é 
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de descentramento do sujeito cartesiano, considerando que 

a classe também é, desde sua gênese, um fenômeno gendra-

do pela organização social, (re)produzida a partir de uma di-

ferenciação binária entre o feminino e o masculino (Heleieth 

Saffioti, 2005). A partir da década de 1960, o descentramento 

do sujeito proposto pela historização do pensamento no recur-

so ao termo gênero foi essencial para a afirmação do proje-

to teórico-político de contestação ao patriarcado – entendido, 

principalmente, como um tipo de relação de gênero baseado 

na subordinação do feminino – e se deveu a uma recusa ao es-

sencialismo biológico e ao destino anatômico presente na natu-

ralização de termos como  “diferença sexual” ( Joan Scott, 1990). 

 Inegavelmente, as análises em torno de conceitos como o 

de patriarcado capitalista (principalmente dos feminismos mar-

xistas e anarquistas) evidenciaram as bases materiais e simbóli-

cas da opressão das mulheres. Por exemplo, ao demonstrarem 

o caráter político do mundo privado por meio da divisão sexual 

dos papéis sociais, desencadearam um debate público na te-

matização de questões do trabalho produtivo e reprodutivo, da 

violência de gênero, dos direitos reprodutivos etc. (Lélia Gonza-

lez, 1988). Contudo, a teoria de gênero passa a ser questionada 

em sua produção vinculada a racionalidade binária, ainda pre-

sa num arcabouço epistêmico de oposição universal do sexo 

– mulheres e homens na qualidade de grupos sociais binários 

– apontada como um novo fundacionalismo biológico, como 

denomina Linda Nicholson (2000, p. 03): “Aqui o biológico foi as-

sumido como a base sobre a qual os significados culturais são 

constituídos. Assim, no momento mesmo em que a influência 

do biológico está sendo minada, está sendo também invocada”. 

 Ao isolar o patriarcado como fonte comum e unificadora 

da opressão das mulheres, a teoria de gênero universalizava o 

“ser mulher” – baseado na experiência do feminismo hetero-

-branco ocidental – o que motivou críticas das feministas lésbi-
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cas, negras, latino-americanas, indígenas, árabes, entre outras. 

Estes posicionamentos denunciavam, mais uma vez, a exclusão 

presente em qualquer processo de universalização identitária 

que impedisse de ver sujeitas e sujeitos produzidos em corpos 

racializados, sexualizados e localizados (espaço-temporalmen-

te) em relações de poder articuladas, promovendo o silencia-

mento das opressões imperialistas, coloniais, raciais, étnicas, 

de classe etc. (Karina Bidaseca, 2011). Assumiu-se, então, que a 

categoria de gênero ‘feminino’, se pretendida como totalizante, 

poderia se tornar normativa e excludente, ignorando outras di-

mensões que marcam privilégios na inteligibilidade social. Ou-

tras categorias de análise passam a ser articuladas ao gênero, 

entendido que o sexismo, racismo, colonialismo, exploração de 

classe, normatividades afetivas e sexuais etc., são sistemas in-

ter-relacionados de dominação; ao que Danièle Kergoat (2010) 

aprofunda como consubstancialidade das relações sociais e 

Kimberlé Crenshaw (1991) expõe como interseccionalidade. 
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aprofun-
dando o 
d e S c e n -
tramento 
do Sujei-
to ao en-
c o n t r o 
da reivin-
d i c a ç ã o 
epiStemo-
l ó g i c a

 É principalmen-

te a partir da década 

de 1990 que as ciências 

sociais embrenham-se 

nas pautas sobre iden-

tidade, reconhecimento 

e inteligibilidade, cam-

po em que os debates 

permanecem acirra-

dos e não menos con-

troversos; mas, é aqui 

que situamos o avanço 

da reivindicação epis-

temológica a partir de 

um aprofundamento 

do descentramento dos 

sujeitos e sujeitas nas 

teorias sociais, especial-

mente as vinculadas à 

crítica do sujeito, asso-

ciadas aos feminismos 

designados (indiscrimi-

nadamente) pós-estru-

turalistas, e as decolo-

niais2. De forma geral 

estas teorias se apro-

ximam da cognoscên-

2—Neste sentido, apresenta-se parte da convergência entre as críticas feministas e as formulações das 

filosofias da diferença, como os parâmetros da desconstrução de Derrida, da arqueologia de Foucault, da 

teoria rizomática e cartográfica de Deleuze e Guatari, hermenêutica diatópica de Boaventura de Souza 

Santos.
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cia da realidade a partir das relações de saber-poder, ques-

tionando pressupostos epistêmicos que operam a partir 

da lógica da identidade fixa, binária e universalizante. 

 A crítica do sujeito trabalha com a desconstrução das 

categorias de identidade como interna às categorias sociais – 

um “empréstimo” da desconstrução derridiana – entendendo-

-as jamais como meramente descritivas; mas sempre normati-

vas e, portanto, excludentes. Este descentramento do sujeito 

é um movimento mais amplo que se desfaz da lógica moder-

na baseada na noção de um “eu” estável, racional e contínuo, 

individualizado. Este outro entendimento do “eu” é relacional, 

construído por meio de relações sociais consubstanciais, que 

precedem e condicionam sua formação, mediante atos de di-

ferenciação que distinguem o “eu” do seu exterior constitutivo, 

em renegociações das pressões externas e resistências inter-

nas (Judith Butler, 2015; Teresa de Lauretis, 1994). As relações 

sociais, ao serem plurais, configuram posições múltiplas do e 

no sujeito; “posições” entendidas como princípios sociais or-

ganizadores embutidos de práticas materiais e arranjos insti-

tucionais, matrizes de poder e discurso (Judith Butler, 1998). 
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 Esta configuração do “eu” implica situar as sujeitas e su-

jeitos em complexas redes de posições e identidades: instáveis, 

contingentes, contraditórias e permeadas por relações de po-

der, tanto em suas dimensões políticas como epistêmicas (Lu-

cía Espín, 2012). E esse “eu”, ao ser uma constante relacional, 

nunca está plenamente constituído, mas é sujeitado e produzi-

do continuamente; e essa qualidade ontológica do ser não per-

mite seu fechamento numa identidade fixa; é um sempre devir, 

lugar constante e aberto de ressignificação, o que o torna, tam-

bém, a possibilidade de retrabalhar as relações de saber-poder.

 Não por menos, para os posicionamentos da crítica do 

sujeito, tomar a desconstrução do sujeito como o ponto de par-

tida da problemática epistemológica não é a mesma coisa que 

negar o conceito; ao contrário, implica suspender os fundamen-

tos a que o termo se refere, libertá-lo de seu caráter normativo 

e fixo a partir do exame das funções discursivas a que ele serve 

na consolidação de inteligibilidades pelo ocultamento da autori-

dade enunciativa nos processos sociais de reconhecimento. To-

mando em conta as críticas do sujeito como instrumento da he-

gemonia imperialista ocidental, teorizadas principalmente por 

Gloria Anzaldua e Gayatri Spivak, Judith Butler (1998) sustenta 

que um modo do racismo, do sexismo, da heteronormativida-

de e dominações em geral funcionarem é mediante a regulação 

e normatização social na produção de sujeitos e seus corpos3; 

alguns tornados inteligíveis, outros abjetos. Ao mesmo tempo, 

os saberes produzidos por sujeitos-corpos inteligíveis serão re-

conhecidos como legítimos; por sujeitos-corpos subalterniza-

dos, serão silenciados – aproximando-nos do que Boaventura 

de Souza Santos (2007) denuncia como pensamento abissal4. 

 Esquematizando, em partes, reinscrições tanto foucaul-

tianas como lacanianas de sujeito, Judith Butler (1998; 2015) 

nos conduz, então, a perguntar pelo processo de construção 

dos sujeitos e sujeitas, por seu significado político e, enfim, 

pelas consequências de tomá-lo como pressuposição na teo-

3—O modo como a materialidade dos 

corpos é circunscrito é considerado, 

sob a perspectiva aqui apresentada, 

como sendo totalmente político. Judi-

th Butler (1998) discorre sobre como a 

ordenação e produção discursiva dos 

corpos de acordo com a categoria sexo 

é em si mesma uma violência material, 

ou seja, a violência da marca que es-

tabelece o que irá ou não significar, o 

que será incluído ou não no inteligível, 

assumindo uma significação política 

quando a legislação autorizadora do 

que será a materialidade do sexo. A 

mesma lógica nos ajuda a entender 

a racialização dos corpos pela produ-

ção colonial/moderna. O corpo (seja 

o gênero, a raça etc.), operando como 

categoria linguística, está sempre em 

processo de construção no interior das 

relações de poder, inscrito tanto no 

simbólico/subjetivo como em práticas 

racistas institucionalizadas, socialmen-

te e pelo Estado. Ao produzir a normati-

vidade, o discurso hegemônico produz 

a não-normatividade, utilizando per-

versamente dos marcadores sociais 

desta diferença.

De acordo com Boaventura de Souza 

Santos (2007, p. 03): “o pensamento 

moderno ocidental é um pensamento 

abissal. Consiste num sistema de dis-

tinções visíveis e invisíveis, sendo que 

estas últimas fundamentam as primei-

ras. […] A divisão é tal que ‘o outro lado 

da linha’ desaparece como realidade, 

torna-se inexistente e é mesmo produ-

zido como inexistente […]. Tudo aquilo 

que é produzido como inexistente é ex-

cluído de forma radical porque perma-

nece exterior ao universo que a própria 

concepção de inclusão considera como 

o ‘outro’”.
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ria do conhecimento. Assim, a 

questão para a crítica do sujeito 

não é a eliminação de sujeitos e 

corpos da epistemologia, mas, 

precisamente, o entendimento 

de como estes são produzidos 

discursivamente, na visibilidade 

das diferenças de poder entre as 

pessoas (Sandra Harding, 2004). 

Desta forma, pela exposição 

das contingências e relacionali-

dades da constituição do “eu”, 

revela-se, sobretudo, o proces-

so artificial de construção das 

unidades conceituais e epistê-

micas em sua busca pela totali-

zação, permitindo-nos questio-

nar os esquemas dicotômicos de sexo, gênero, raça, 

sexualidade; o que na epistemologia, propriamente 

dita, associam-se à lógica binária, de pares opostos, 

que estruturam os princípios da ciência moderna: 

sujeito/objeto, mente/corpo, razão/emoção, objetivi-

dade/subjetividade, cultura/natureza, etc.  

 Novamente, as teorias feministas nos mostram 

que os primeiros termos destas dicotomias foram iden-

tificados com o “masculino”, ao passo que os segundos 

fazem parte do que historicamente se construiu como 

“feminino”; sobre os quais os primeiros se impõem valo-

rativamente enquanto instrumentos de representação 

do poder (Genevieve Lloyd, 1996; Joan Scott, 1988). E não 

se trata, apenas, de uma categoria de gênero, uma vez 

que a imposição de autoridade epistêmica “masculina” 

sob o campo “feminino” são representações sociológi-

cas que percebemos, por exemplo, nas categorizações 

associadas aos saberes ditos tradicionais, comunitários, 

localizados sociogeograficamente como “subdesenvol-

vidos”. Ou seja, na depreciação dos modos cognitivos 

fora dos termos “masculinos”, que por se universali-

zarem em sua particularidade, se autodenominaram 

racional, neutro, objetivo e mais próximos do “real”. 

 Esta contestação de que o conhecimento dito 

científico pode estar a serviço de um projeto específico 

de poder desarticula as ideias de racionalidade, objeti-

vidade e neutralidade. A partir das teorias feministas, 

a própria noção de razão é inserida no campo da expe-

riência social das emoções, entendidas não enquanto 

respostas passivas, mas como trajetórias produtoras 

de valores sociais que definem as formas como nos en-

gajamos e construímos o mundo (Alisson Jaggar, 1997). 

Através de reflexões mais amplas do que as aqui ex-

postas, as críticas feministas da ciência e do sujeito in-

corporam, então, as diferentes configurações de sabe-

res acionados por experiências situadas, propondo um 

arcabouço de conceitos: epistemologia posicionada, de 
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Sandra Harding (2004), saberes localizados e objetividade cor-

porificada, de Donna Haraway (1991; 1995), conhecimento social, 

de Helen Longino (1990), e de normatividade do conhecimento, 

de Sharyn Clough (2003) e Karen Barad (2007), entre outras.

 Ainda que sem um consenso, a formulação de base 

destes conceitos é que o eu cognoscente será sempre parcial, 

sendo o conhecimento que produz situado espaço-temporal-

mente; e essa afirmação não significa abandonar o critério de 

objetividade, ao contrário, propõe uma reconceituação da ob-

jetividade como um processo dialético, que dê conta das múl-

tiplas posicionalidades dos sujeitos e sujeitas do conhecimento 

(Evelyn F. Keller, 1996); insistindo não só na sua parcialidade, 

mas na sua corporalidade normatizada. Neste sentido, o que se 

coloca em jogo é a soberania epistêmica da ciência, questiona-

da enquanto referência central a partir da qual são avaliados e 

validados outros saberes, negados em seus valores cognitivos. 

Entendida como um campo discursivo (ou um campo de verda-

de, foucaultiano, que produz mundo), enfatiza-se que a ciência 

não é apenas um processo cognitivo, mas também um produto 

social, historicizado em contextos socioeconômicos e ético-po-

líticos; um discurso a mais, entre tantos outros, sobre o “real” 

( Jane Flax, 1990). Sua autoridade em definir quem pode ou não 

ser sujeito do conhecimento e o que pode se consistir como co-

nhecimento é desconstruída junto à desconstrução do sujeito. 
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 Daí deriva a renúncia a 

encontrar conceitos essenciali-

zantes, “universais”, apostando 

em princípios epistêmicos com 

fronteiras flexíveis, mais capazes 

de refletir sobre como as teias 

de saber-poder influenciam em 

que certos sujeitos se façam he-

gemônicos em suas possibilida-

des de ação no mundo, autori-

zadas pela validação enunciativa 

de seus saberes. Esse questiona-

mento nos permite adotar, como 

propõe Sandra Harding (1993), 

a instabilidade das categorias 

analíticas na reivindicação epis-

temológica, uma vez assumido 

que o saber não possui exis-

tência fora de uma experiên-

cia social-histórica e corpórea. 
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 Se essas proposições poderiam ser argumen-

tadas como endossando uma postura relativista, na 

verdade, pressupõem a própria desconstrução da di-

cotomia relativismo/construcionismo social. Reivindi-

cam a construção de uma epistemologia politizada e 

libertadora, que interpele o conhecimento não a par-

tir de fundamentos abstratos, mas enquanto práticas, 

como formas de envolvimento ativo com o mundo; ou 

seja, a partir de uma reflexão orientada para as impli-

cações, efeitos e intervenções que os saberes possibili-

tam – ou impedem – na base material e discursiva das 

realidades (João Arriscado Nunes, 2008). Em certo sen-

tido, é reconhecer que a 

cognoscência é sempre 

uma prerrogativa ético-

-política e enquanto tal, 

convida a questionar as 

condições de sua pos-

sibilidade e não como 

uma garantia a priori.

 A indissociabili-

dade da produção de co-

nhecimento e da inter-

venção transformadora 

no mundo ancora a re-

flexão sobre os saberes 

em seu caráter situado 

e em critérios situados 

de produção, apropria-

ção e validação de cada 

um deles, simetrizando-

-os valorativamente e 

implicando a visibilida-

de de sujeitas e sujeitos 

rejeitados e silenciados 

pela episteme particu-

lar da ciência moderna. 

Esta reivindicação não 
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se trata, portanto, de um posicionamento 

pretensamente neutro; com efeito, está ex-

plicitamente ao lado dos sujeitos-corpos su-

balternizados, decorrentes da diversidade de 

formas de desigualdade e opressão, assim 

como das formas de subversão e resistência 

a estas. Emancipando-se dos resquícios do 

projeto moderno da epistemologia da ciência, 

Boaventura de Souza Santos (2007) concebe 

esta conformação epistêmica de “ecologia de 

saberes”; uma epistemologia geral da impossi-

bilidade de uma epistemologia geral, pautada 

pelo diálogo entre saberes, capaz de promo-

ver a abertura de possibilidades emancipató-

rias a partir das experiências marginalizadas. 

 Neste sentido, são as próprias concep-

ções do que é a ciência e a epistemologia que 

são radicalmente ressignificadas como estra-

tégia de afirmação de valor de modos varia-

dos de produção de conhecimento. Em um 

processo de reapropriação subversiva destes 

termos, Sandra Harding (1998) alarga o reper-

torio do que é considerado ciência, incluindo 

nesta categorização os modos cognitivos e 

sujeitas e sujeitos cognoscentes desqualifica-

dos pelo projeto epistêmico moderno, deslo-

cando os sentidos tradicionalmente atribuí-

dos a estes termos. De forma geral, assumir 

a perspectiva de descentramento do sujeito 

implica abraçar metodologias outras para as 

interpretações da realidade, de coexistên-

cia de trajetórias múltiplas. Ao assumir a não 

existência de um ponto de partida neutro no 

qual o discurso emerge, faz-se necessário a 

construção de novas estéticas de conheci-

mento que nos auxiliem no processo de crítica 

provocativa da epistemologia, assim como de 

proposições de abertura de seu imaginário. 
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e, então: pode a 
arte Ser ciência? 

 Simetrizar arte e ciência 

é uma provocação, em que não 

negamos os procedimentos de 

pensamento obviamente dis-

tintos das artes e das ciências; 

e não negamos que na arte, as-

sim como na ciência, a captu-

ra do seu potencial subversivo 

pelos poderes hegemônicos é 

e será sempre um risco. Como 

estratégia discursiva, ao nos 

perguntarmos se a arte pode 

ser ciência objetivamos a am-

pliação de reconhecimento das 

divergentes formas de produção 

de conhecimento para uma rei-

vindicação epistemológica pers-

pectivada na experiência das e 

dos silenciados e marginalizados 

do mundo. É uma provocação 

que nos convida a questionar as 

metodologias de produção do 

conhecimento da episteme mo-

derna, preocupada em desfazer 

os espaços confinados do saber 

e com a criação de novas formas 

de expressão do pensamento.

 Se, para a reivindica-

ção epistemológica passamos 

a entender o conhecimento 

como práticas situadas que 

produzem e transformam o 

mundo, nada mais pautável 
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que as variadas formas de expressão artística enquanto pro-

dutoras de campos de sentidos da ação social. Se a demons-

tração da verdade de um enunciado ou da capacidade de 

agência no mundo é o que está sendo reclamada como pos-

sibilidade de validação dos saberes para a ressignificação 

subversiva da epistemologia, nada mais justo que a análise 

crítica da arte na produção da realidade, como forma de en-

volvimento ativo com a transformação social emancipatória. 

 A arte, entendida como a experiência situada do eu cog-

noscente (individual e coletivo) que a produz, coloca-a como 

metodologia de redescoberta das sociedades, num jogo de 

contestação das verdades públicas, tanto com relação à memó-

ria social-histórica como quanto às possibilidades de existência 

e de organização social; na releitura do passado e abertura do 

futuro. É precisamente por ser a arte o campo do possível, o 

plano que não é nem abstrato (virtual) e nem real, ao contrá-

rio, que faz o caminho ascendente e descente do pensamento 

– que é o possível do abstrato e do real (Gilles Deleuze e Fé-

lix Guattari, 1993) – que nos permite defini-la como o campo 

ideal para o deslocamento dos sentidos fixados pela ciência 

moderna e de ressignificação dos saberes. A partir do movi-

mento do pensamento da arte, novas formas de pensar são 

criadas, capazes de denunciar as relações de poder constitu-

tivas dos saberes dominantes e de abrir espaços para a ima-

ginação do futuro. O potencial subversivo da arte, enquanto 

produtora de conhecimento, é a sua ousadia de afirmar novos 

regimes de verdades, na contramão das interpretações e sa-

beres instituídos, pela invenção de outras realidades, simbó-

licas e políticas, não imaginados pelo dogmatismo da ciência. 

 O que defendemos aqui é a experiência da arte como 

ponto de partida para formular questões epistêmicas, não para 

fixar respostas finais ou cabais; o que nos permitiria a abertura 

de novas fronteiras para reflexão e análise sobre a produção do 

conhecimento, assim como para as estratégias epistemológicas 

que poderão fundamentar e instrumentar uma ciência politiza-

da, no reconhecimento da diversidade das formas de conhecer 

e atuar no mundo. A performance sentipensante da arte convi-
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da a nos abrirmos para um novo campo de experimen-

tações, onde os modelos teóricos “verdadeiros” dão 

lugar a uma poética do pensamento, descentrado; um 

campo de reflexão para as estéticas do conhecimento 

como princípio de diálogo entre diferentes saberes e 

de visibilidade dos sujeitos e sujeitas que se constroem 

relacional e coletivamente a partir dos mesmos. A es-

tética do conhecimento, pela arte, permitiria o navegar 

por outros movimentos de pensamento, pela emergên-

cia da multiplicidade de fenômenos, temporalidades, 

sentidos e contestações, até então encobertos pela 

narrativa única instituída como verdadeira pela ciência. 

 Olhar para a arte como ciência significa ir além 

das cartografias do saber convencional. Não seria 

possível, assim, desenvolver narrativas alternativas 

para alternativas que questionem a impossibilida-

de de pensar a diferença com a igualdade e a possi-

bilidade de outras sociedades políticas de futuro? 

 Para concluirmos, de forma provisória: o que se 

pode retirar do descentramento do sujeito, enquan-

to caminho de abertura para a produção do conheci-

mento é, principalmente, que incorporar o “universal” 

como fundamento epistêmico tem requerido que, sob 

o manto de neutralidade, privilegiem-se compromissos 

ético-políticos e modos de vida de algumas pessoas so-

bre outras. Estabelecer um conjunto de fundamentos 

teóricos como se estivessem acima do poder, recorren-

do a universalidades normativas, é uma prática concei-

tual que sublima inteligibilidades e amplia sua própria 

autoridade reguladora, impondo noções culturalmente 

hegemônicas sobre o campo social. E qualquer noção 

totalizadora (mesmo progressista) que se supõe a par-

tir de apenas uma tradição ou movimento de pensa-

mento só será alcançada ao custo da exclusão e margi-

nalização de outros, encobrindo as relações de poder 
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pelo apagamento de quem fala (corpo-conteúdo) e 

de onde fala (localização epistêmica referenciada). 

 A responsabilidade ética inalienável de to-

das e todos nós, sujeitas e sujeitos cognoscentes, 

nos efeitos que produzimos na conformação do 

mundo, exige um questionamento permanente de 

nossa parte quanto às narrativas dominantes e tra-

jetórias que conformam os processos de exclusão 

e invisibilidade. A tarefa da reivindicação epistemo-

lógica nos exige, então, interrogar os movimentos 

da produção do conhecimento no que estabelecem 

como fundamentos que autorizam certas práticas 

e excluem outras – implicando o poder da posi-

cionalidade das sujeitas e sujeitos cognoscentes 

– como redefinir os critérios e procedimentos que 

permitem estabelecer o que conta como conheci-

mento, desautorizando a autoridade enunciativa 

dominante. Não devemos nos restringir apenas à 

cŕitica da epistemologia, mas proporcionar espa-

ços de liberdade e possibilidades, numa prática de 

democratização do conhecimento que expanda as 

noções e interpretações que temos do passado e 

do presente e do que será possível no futuro. × 
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“beija-me a boca

com tua boca vermelha

para que eu Sinta o Seu goSto

meSclado com goSto de amor

maStigado entre oS denteS meuS

Sou ceSta de natal

cheia de lataS vaziaS

não deixe que eu me comova

me dê um cigarro Sem filtro,
vagabundo como nóS

não podemoS Sofrer

não leremoS jornaiS

que noticiem crimeS

não participaremoS deSSaS morteS viS

beija-me a boca varoniS

beija-me a boca

beija-me a boca, amor”
(beija-me, amor – múSica de arnaldo 
baptiSta e Élcio decário)

Era o que  
se ouvia pelas ruas de Curitiba 

em algumas das noites da temporada de 2017 do 
Festival de Teatro da cidade. A peça chamava-se 
“Momo: para Gilda com ardor” e representava a 
transgressão de Gilda ao conservadorismo típico 
da Curitiba da década de 70 – ou seria o próprio 
espetáculo a subversão do reacionarismo do pre-
sente? Para sua transgressão, importa destacar, a 
atualidade nos exige primeiro que a percebamos e 
só percebe o presente aquele que lhe é contemporâ-
neo. É de Giorgio Agamben a mais bela definição do 
que isso possa significar. Escreve o filósofo italiano 
(AGAMBEN, 2009, pp. 64-65): 

quando oS lábioS  
de gilda encontram 
o direito

Dhyego 
Câmara 
de Araujo
Doutorando e mestre em 

Direito do Estado pela 

Universidade Federal do 

Paraná, membro do nú-

cleo “Direitos Humanos e 

Vulnerabilidades”. 
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[...] no univerSo em expanSão, aS galáxiaS 
maiS remotaS Se diStanciam de nóS a uma 
velocidade tão grande que Sua luz não 

conSegue noS alcançar. aquilo que percebemoS como o eS-
curo do cÉu É eSSa luz que viaja velocíSSima atÉ nóS e, no 
entanto, não pode noS alcançar, porque aS galáxiaS daS 
quaiS provÉm Se diStanciam a uma velocidade Superior àque-
la da luz.

perceber no eScuro do preSente eSSa luz que procura 
noS alcançar e não pode fazê-lo, iSSo Significa Ser 
contemporâneo. por iSSo oS contemporâneoS São 

raroS. e por iSSo Ser contemporâneo É, anteS de tudo, uma 
queStão de coragem: porque Significa Ser capaz não apenaS 
de manter fixo o olhar no eScuro da Época, maS tambÉm de 
perceber neSSe eScuro uma luz que, dirigida para nóS, diS-
tancia-Se infinitamente de nóS. ou ainda: Ser pontual num 
compromiSSo ao qual Se pode apenaS faltar.

A silhueta  
gorda, o rosto com barba, a boca bor-

rada de batom – metralhadora de beijos nos transeuntes – 
o corpo do performer e diretor Ricardo Nolasco subverte, 
de largada, qualquer expectativa efeminada da travesti 
icônica que, ao encenar, evoca. Gilda encarnada pelo ator 
torna-se contemporânea porque capaz de vislumbrar a 
atualidade do regime estético a deflagrar regras sobre os 
corpos dispostos no espaço público, esquadrinhando os 
locais pertinentes àqueles considerados como humanos 
em diferenciação aos terrenos da abjeção, ou ainda, aos 
corpos tidos como abjetos (BUTLER, 2011).

Entretanto,  
é preciso retrocedermos. O es-

petáculo não se inicia na rua, mas no interior do teatro. 
Em determinado momento da peça, porém, o fundo do 
palco se abre e as personagens se retiram pela porta de 
trás convidando a plateia a lhes acompanhar. Os atores e 
atrizes continuam a caminhada até encontrarem a calça-
da e, depois, tomam a rua. Toda a plateia segue os pas-
sos da companhia agora pelos paralelepípedos de Curi-
tiba. Nesse momento, confundem-se pedestres, plateia, 
atores e atrizes, fazendo-se entrecruzar a performance 
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1 — A utilização da palavra “trans” no de-

correr do texto, sempre entre parênteses, 

se dá devido à compreensão e concordân-

cia com Flávia Teixeira (2013, p. 37), segun-

do a qual nenhum termo parece dar conta 

de exprimir a totalidade de experiências 

de pessoas (trans), de modo a sugerir a 

sua utilização entre parênteses pois en-

tende que assim se “questiona a própria 

estabilidade da categoria” (TEIXEIRA, 

2013, p. 36).

artística, a estilística artificial e performa-
tiva do gênero (BUTLER 2016), bem como a 
condição política de sua performatividade 
(BUTLER, SPIVAK, 2007).

Do mesmo  
modo, ao colocar o 

ator representando Gilda nas ruas de Cu-
ritiba, a peça é capaz de explicitar, diante 
de todos aqueles que de perto a acompan-
ham, a perspectiva da experiência existen-
cial de um corpo travesti em sua aparição 
no espaço político. Seria possível consid-
erar essa aglomeração de corpos desterri-
torializados (DELEUZE, 1992) por Gilda um 
ato de resistência ao quadro normativo de 
gênero? Quais as relações ali estabelecidas 
entre corpos (trans)1 e corpos cis, espaço 
público, gênero, estética e política? Quais 
as implicações desse complexo jogo para o 
campo do direito?

Ao transpor  
sua concepção 

de performatividade de gênero para o 
campo da política (BUTLER, 2016; BUT-
LER, SPIVAK, 2007), Butler oferece uma 
nova leitura para os movimentos sociais 
de resistência frente à opressão. Se a per-
formatividade de gênero servia para uma 
leitura de diagnóstico crítico sobre a pro-
dução das identidades, a performatividade 
política nos possibilita pensar práticas que 
não dependam de uma concepção essen-
cialista de sujeito de direitos, tampouco da 
formulação de princípios éticos e políticos 
de caráter normativo e abstrato. O impor-
tante aqui parece residir nos efeitos políti-
cos derivados das ações e reivindicações 
feitas discursivamente por aqueles que se 
encontram privados de direitos (BUTLER, 
2015a).



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  83 82

Ao pensar  
em termos de performatividade 

política, a filósofa não abandona suas reflexões a respeito 
das normas de gênero, relacionando-as, neste momen-
to, à noção de precariedade. Segundo a autora (2015b, p. 
46), todos nós, desde o nascimento, estamos inscritos em 
uma rede de proteção e cuidado alheio, sem a qual, pela 
própria condição humana, desvaneceríamos. Por necessi-
tarmos individual e coletivamente de pessoas, instituições 
e ambientes externos carregamos em nosso corpo a mar-
ca da precariedade. 

Muito  
embora estejamos todos emaranhados nessa rede 

de vulnerabilidade generalizada, verificamos regiões de 
mais alta precariedade em relação a outras em que esta 
é menor. O corpo de Gilda no espaço público, olhado 
por esta perspectiva, não mais técnica-individualizada, 
mas política-estruturante, pode auxiliar na compreensão 
de condições politicamente induzidas nas quais “certas 
populações sofrem com redes sociais e econômicas de 
apoio deficientes e ficam expostas de forma diferenciada 
às violações, à violência e à morte”, em uma situação de 
“maximização de precariedade” (BUTLER, 2015b, p. 46).

Quando Gilda  
– ou seria Ricardo? – nos 

convida a passear pela cidade nos faz imergir em um es-
paço que talvez de outro modo não veríamos. A cidade 
de/para Gilda não é a mesma cidade de/para muitos da 
plateia. Se a precariedade é condição existencial humana, 
é Gilda encarnada que nos oferece a sua face mais ocul-
ta. Gilda, ao embaralhar as regras de gênero, nos faz per-
guntar a respeito de quais efeitos estilísticos temos nos 
utilizado para dar um tom mais masculino ou feminino a 
nossa existência. E, além disso, a respeito de que modo 
nos tornamos mais ou menos vulneráveis a depender da 
amplitude desse tom. Gilda é escandalosa e seu ruído faz 
estremecer qualquer expectativa de uma idealidade de 
gênero que se queira estática. Gilda, tanto mais transgres-
sora quanto precária e que, por tal condição, é capaz de 
nos alertar acerca de nossa própria precariedade.
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2 — “Quando 

os direitos hu-

manos se con-

frontam com 

alguém a quem 

o direito não se 

aplica por causa 

da particulari-

dade “humana” 

inscrita no di-

reito, a pessoa 

encarna o lim-

ite do direito e 

apresenta ao 

universal uma 

f a c t u a l i d a d e 

insistente que 

contesta a pre-

tensão do uni-

versal de ser tal. 

Este choque traz 

a contestação 

política ao 

coração de cada 

direito humano” 

(tradução livre).

Vem de Butler  
a inspiração para tal análise. 

Segundo a filósofa, por certo a precariedade está diretamente 
associada às normas de gênero, pois sabemos que aqueles que 
não vivem seu gênero de maneiras inteligíveis encontram-se 
sob alto risco de assédio e violência. Normas de gênero têm 
tudo que ver com o modo e a maneira pela qual podemos apa-
recer no espaço público; com o modo e a maneira pela qual 
se distinguem o público e o privado e como essa distinção é 
instrumentalizada a serviço de uma política sexual; quem será 
criminalizado com base em sua aparência pública; quem não 
será protegido pela lei ou, mais especificamente, pela polícia, 
na rua, no trabalho ou no lar. Quem será estigmatizado; quem 
será objeto de fascinação e de consumo de prazer? Quem terá 
cuidados médicos perante a lei? Quais relações íntimas e de 
parentesco serão de fato reconhecidas perante a lei? (BUTLER, 
2009, p. ii). 

As noções  
de performatividade e precariedade, por-

tanto, nos levam a um outro tópico central no pensamento da 
autora, relativo à questão de quais sujeitos podem contar com 
o seu reconhecimento social, de modo que “a performatividade 
de gênero tem tudo que ver com quem conta como uma vida, 
quem pode ser lido e entendido como um ser vivo, e quem vive 
ou tenta viver nas margens dos modos estabelecidos de inteli-
gibilidade” (BUTLER, 2009, p. iv). O corpo gordo de Gilda, o seu 
balançar inebriante, sua boca manchada de batom e, no entan-
to, envolta pelos fios grossos de barba, inscreve-se nas espirais 
constitutivas do gênero. Contudo, sua materialização escapa 
à grade de inteligibilidade do humano para alocá-la dentre os 
corpos abjetos, ou dentre aqueles ainda não humanos.

Por entre as esquinas em que Gilda passa ressoa silen-
ciosamente a pergunta: qual o direito desses 

corpos? Sobre isso, a precisão de Pahuja (2015, p. 169) é cirúrgica:

When human rightS comeS up againSt Someone to 
Whom the right doeS not apply becauSe of the par-
ticular “human” inScribed Within the right, the per-

Son embodieS the limit of the right and preSentS to the univer-
Sal an inSiStent factuality conteSting the univerSal’S claim to 
be Such. thiS claSh bringS political conteStation to the heart of 
every human right2.
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3 — “A necessi-

dade de man-

termos aberta 

à articulação 

futura nossa 

noção de huma-

no é essencial 

para o discur-

so e a prática 

política de um 

projeto interna-

cional de dire-

itos humanos” 

(tradução livre).

Por estar  
calcado, justamente, em uma per-

spectiva macroscópica, generalista e abstrata, o 
sujeito desenhado pela tradição humanista (HES-
PANHA, 2013, p. 63) tende a corresponder, antinomi-
camente, ao corpo tido como cis e heterossexual. 
Diante disso, Butler (2004, p. 36) sublinha que “the 
necessity of keeping our notion of the human open to 
a future articulation is essential to the project of inter-
national human rights discourse and politics3”. Nesse 
cenário, a performance artivista surge como instru-
mento eficaz à incessante abertura da noção de hu-
mano, uma vez que ao reivindicar a humanidade de 
seu próprio corpo, Gilda demarca os limites do hu-
mano que o direito seletivamente protege.

Se ocorre  
no mundo social essa gradação 

valorativa entre vidas que valem mais que outras, 
caberia ao direito alguma parcela de atuação quan-
do ele mesmo é atravessado pela matriz heterossex-
ual classificando e hierarquizando os sujeitos da sex-
ualidade? Em um terreno no qual o próprio direito é 
assimilado pela cisnormatividade, fabricando corpos 
(trans) no espectro de uma cidadania precária (BEN-
TO, 2014), a performance de Gilda parece configu-
rar-se como um instrumento capaz de sinalizar para 
as situações de violência (perpetradas inclusive por 
meio do direito) muitas vezes naturalizadas em que 
tais corpos se encontram, porque capaz de olhar 
para o escuro de seu tempo, tal qual o contemporâ-
neo de Agamben (2009).

Nesse cenário,  
contudo, não há 

que se abandonar a luta por direitos, mas apenas 
compreendê-los nas suas limitações. O direito, e o 
direito ao reconhecimento identitário, se constrói 
nas amarras desse processo paradoxal existente 
entre a proteção, mas também enclausuramento 
jurídico das identidades. Todavia, a abstenção em 
se institucionalizarem tais direitos leva ao outro 
lado do dilema, uma vez que a mera igualdade for-
mal frequentemente significa que os problemas de 
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5 — Conforme consignado, a partir 

de tal perspectiva não se procu-

ra deslegitimar ou tornar sem 

qualquer efeito as lutas pela posi-

tivação de direitos relacionados às 

pessoas LGBTI. O argumento lança-

do não procura, de forma alguma, 

banalizar as garantias e direitos 

previstos na ordem legal, nem 

apontar para um caminho em que 

a luta por direitos seja colocada 

em um espaço menor. O que se pre-

tende indicar, por seu turno, é que 

os direitos identitários, e em espe-

cífico, os relacionados às pessoas 

LGBTI, encontram-se em constante 

movimento de rearticulação, não 

apenas por um esforço estratégi-

co em não se deixar capturar por 

uma identidade fixa, mas também 

porque sinaliza para a própria 

precariedade e instabilidade dos 

direitos condizentes a tal grupo em 

um contexto hetero e cisnormati-

vo. Assim, não se pretende lançar 

bases para um cenário de banali-

zação da desconstrução de prem-

issas democráticas, sobretudo no 

contexto jurídico-político contem-

porâneo, mas, de outro modo, de 

tentar explicitar as constantes e 

intermináveis rearticulações em 

que estão contidas tais demandas, 

de modo a exigir incessante vigília.  

4 —  “Direitos emergem não como 

um fim em si mesmo, mas como 

um meio tático, como uma aber-

tura para outras formas de eman-

cipação, rearranjo e luta – isto 

é, como representando alguma 

forma de possibilidade política, en-

quanto até então eles tinham ape-

nas representado um bloqueio, um 

obstáculo, mistificação ideológica 

ou deslocamento inútil de energias 

políticas para o terreno legal-for-

malista” (tradução livre).

muitos sujeitos não importam. Tal é o caráter 
ambíguo do direito e o seu dilema intran-
sponível ao ser interpelado pelos fenômenos 
identitários. Eis aqui o “paradoxo da igual-
dade” (SCOTT, 2005) a nos apontar, como 
possível linha de fuga (DELEUZE, 1992), não 
mais o direito ensimesmado, mas uma políti-
ca dos direitos.

rightS emerge […] not aS an end in them-
SelveS but rather aS a tactical meanS, 
aS an opening to other formS of eman-

cipation, rearticulation, and Struggle – that 
iS, aS repreSenting Some form of political poSSi-
bility, WhereaS hitherto they had merely repre-
Sented a blockage, an obStacle, an ideological 
myStification, or an unhelpful diSplacement 
of political energieS onto legal-formaliSt ter-
rain4 (golder, 2015, p. 2).

A partir  
dessa concepção dos direitos in-

scritos em uma política, Golder, inspirado em 
Foucault, possibilita uma leitura do fenôme-
no jurídico que não o acolhe como um fim 
em si mesmo por meio da judicialização das 
demandas dos movimentos identitários, rep-
resentando, por outro lado, modalidades de 
sua utilização estratégica na luta contra de-
terminadas formas de ser governado (FOU-
CAULT, 1990). Isto é, o direito se manifesta 
mais pelo seu exercício do que pela sua pos-
itivação legal (sem com isso desconsiderar a 
importância da previsão jurídica de direitos e 
garantias básicas5). 

Nesta política  
dos direitos 

não se verificam momentos de estabilização 
total e absoluta a partir da promulgação de 
uma regra, mas de rearticulações possíveis 
através de um jogo de relações de poder múl-
tiplas. Quando a performance artística toma 
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6 —“A reivindicação 

social e política de dire-

itos, por si mesma, es-

tabelece e contorna os 

fundamentos dos dire-

itos. Direitos devem ser 

apreendidos” (tradução 

livre)

7— “Aqui, a universal-

idade dos direitos, in-

cluindo obviamente os 

direitos humanos, é um 

efeito, um produto do 

investimento feito em 

relação aos direitos por 

aqueles que os reivin-

dicam – não uma carac-

terística pré-existente 

de seu ser. Esse pensa-

mento desafia o topos 

do próprio substrato 

teórico, que não se 

torna uma substância 

pré-existente, mas sim 

algo forjado completa-

mente dentro e através 

dos movimentos políti-

cos de reivindicação 

de direitos” (tradução 

livre).

8 — “A afirmação de um 

direito funciona, simul-

taneamente, tanto para 

refazer ou contestar as 

relações com os outros, 

como para estabelecer 

uma relação particu-

lar e uma concepção 

própria do titular desse 

direito” (tradução livre)

as ruas da cidade desterritorializando os elementos te-
atrais, ela assim o faz porque compreende a arte no inte-
rior desse complexo jogo de relações de poder em que a 
mera aparição de Gilda faz emergir sobre o asfalto o es-
quadrinhamento espacial que distribui direitos de manei-
ra desigual aos corpos. Os corpos, todavia, ao aparecerem, 
exercem esse direito de aparição (BUTLER, 2015a).

Com efeito,  
não há uma universalidade 

dos direitos que possa servir de fundamento ao seu 
exercício, ao revés, de acordo com Golder (2015, p. 80) 
“the social and political practice of rights claiming itself es-
tablishes and contours the ground of rights. Rights are there 
to be seized6”. Prossegue o autor (2015, p. 80):

here the univerSality of rightS, including obvi-
ouSly human rightS, iS an effect of, a product 
of, the inveStment made in rightS by thoSe Who 

claim them – not a pre-exiSting characteriStic of their 
being. Such a thinking of rightS challengeS the very to-
poS of ground itSelf, Which becomeS not a pre-exiSting 
SubStance, but rather Something Wrought in and through 
the thoroughly political motionS of rightS claiming. 
ground becomeS an unStable and reviSable aftereffect7.

Quando  
Foucault pensa as práticas de governo 

como indutoras de processos de sujeição e subjetivação, 
ele nos permite pensar o direito dentro desses marcos 
relacionais com o outro e consigo mesmo: “the assertion 
of a right both functions to remake and contest relations 
with others but at the same time establishes a particular 
relation to, and conception of, the rights holder herself”8 
(GOLDER, 2015, p. 57). Por tal perspectiva, Gilda ganha 
notoriedade, ao situar, através da performance, o cor-
po de Ricardo na relação que estabelece com os outros, 
consigo mesmo, com o gênero, mas também com a éti-
ca e a política. Pensar a arte em tal perspectiva nos faz 
considerá-la na imanência dessas relações de forças em 
que nos inscrevemos enquanto sujeitos da sexualidade 
que lutam por direitos. Nesse sentido, afirma Mourão 
(2015, p. 67),
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9 — Referência à banda 

Mutantes, cujo integran-

te Arnaldo Baptista com-

pusera a música cantada 

nas ruas pelo espetáculo 

e com a qual se abre o 

presente texto. Tal ter-

mo remete também ao 

caráter instável e pre-

cário que adquirem as 

identidades quando lidas 

sob a perspectiva queer. 

[...] a incorporação 
 artivista 

com base em certas metodologias pretende chegar ao 
outro, sensibiliza-lo, tocá-lo, provocá-lo para além do con-
vencional. Partindo de uma entrega emocional, o corpo 
torna-se um eixo de ação artístico-política que potencia 
uma transformação interior em quem pratica a perfor-
mance. O que simultaneamente potencia uma transfor-
mação exterior. Para o Outro. Para o mundo. Pois interior 
e exterior estão intimamente ligados. A transformação 
gera transformação no outro. E no fundo, o que pretende 
a arte, o artivismo, o sonho, senão isso mesmo? 

Assim,  
a relação existente entre o direito e os sujeitos 

da sexualidade – nesse contexto representados por Gilda 
– se efetiva a partir de uma operação de controle e reg-
ulação dos corpos, sobretudo fabricando tal identidade 
como marcada pelo estigma da suspeita, o que apenas 
acontece em um ambiente de reforço de identidades não 
cis como antinaturais. Entretanto, é através da elucidação 
de tais capturas por meio do artivismo que se possibilita 
o rearranjo e rearticulação desses mecanismos regula-
dores. Isto é, se não é possível ao poder atuar senão cod-
ificando e formatando identidades – as quais aparecem 
como substanciais –, simultaneamente a isto, abra-se a 
possiblidade de rearticulação e rearranjo de tais identi-
dades por meio de uma política dos direitos.

Pensar a  
materialização dos corpos no interior do 

discurso jurídico significa apreendê-los em sua conotação 
humana. No espaço público das cidades é possível distin-
guir, ainda que nem sempre, os sujeitos em que tal proces-
so se realiza em relação àqueles em que outro processo 
toma lugar: o da abjeção. Sendo assim, a aparição política 
é condicionada por um regime criterioso de regras que 
dispõem os corpos sob suas grades de inteligibilidade, ou 
melhor, que os alcança pelo foco das lentes por meio das 
quais serão lidos como humanos ou abjetos. Gilda, ao at-
ravessar as ruas, com um coro a lhe seguir numa espé-
cie de procissão mutante9 subversiva, exerce esse direito 
que outras vezes lhe seria negado, qual seja, o de apare-
cer. E ao aparecer escancara aquilo que para nós talvez 
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fosse invisível: as regras desse regime de aparição 
do humano. Gilda se movimenta, desterritorializa os 
corpos, os aglutina e joga luz para sua precariedade; 
Gilda cria um novo modo de olhar para a cidade e de 
ser por ela enxergada; Gilda toma a existência pela 
mão e faz dela uma experiência estética. Viva Gilda, 
tamanha é a sua contemporaneidade! ×
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deSfazeNdo a mitologia daS traNSgreSSõeS, 
coNStataNdo o mal-eStar daS civilizaçõeS, 

eSqueceNdo a eStética daS rupturaS, e aiNda 
maiS deScoNfiaNdo da ‘lei do deSejo’, talvez 
Seja melhor apoStar Na iNteNSidade do bem, da 
juStiça, da Solidariedade e da beleza diaNte e até 
deNtro da Sordidez. — jomard muNiz de britto

Foucault escreveu longamente sobre a literatura e sobre 
a pintura, bem como redigiu alguns pequenos textos 
sobre a música moderna, mas não dedicou sequer um 
ensaio importante sobre o cinema. Ainda assim, sabe-se 
que ele prezou a sétima arte, como nos recorda Mathieu 
Lindon (2014) ao rememorar as sessões cinematográficas 

Foucault vai ao 
cinema: Tatuagem 

e Febre do Rato 
como desgoverno 

das identidades 
sexuais André Duarte
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periodicamente organizadas por Foucault em seu próprio 
apartamento, na rue Vaugirard, em que ele e seus amigos 
assistiam a filmes embalados pelo consumo coletivo de 
drogas. Em livro também recente, Patrice Maniglier e 
Dork Zabunyan (2011) mostraram que Foucault mantinha 
conversas com diretores e críticos de cinema e que che-
gou mesmo a fazer uma pequena ponta num filme inspi-
rado em sua própria obra, Moi, Pierre Rivière, dirigido por 
seu amigo René Allio em 1976, embora a cena tenha sido 
cortada da edição final. 

Neste ensaio gostaria de estabelecer um diálogo en-
tre dois filmes do novo cinema de Recife, Tatuagem, de 
Hilton Lacerda (2013), e Febre do rato, de Cláudio Assis 
(2012), e as noções foucaultianas de “dispositivo da sex-
ualidade” (Foucault, 1999) e do “cinismo” como forma de 
vida ética orientada pela parrêsia, isto é, pelo franco falar 
que nada oculta e nada teme dizer e pelo ideal da “vida 
outra” a ser vivida num “mundo outro” (Foucault, 2009, p. 
287-288). O objetivo deste diálogo entre cinema e filo-
sofia é, por um lado, oferecer uma chave interpretativa 
capaz de explorar alguns aspectos centrais dos filmes em 
questão e, por outro, considerar a hipótese geral de que 
as análises derradeiras de Foucault sobre a estética da 
existência dos cínicos constituem um contraponto à sua 
anterior discussão acerca dos processos biopolíticos de 
captura de corpos e de condutas sexuais pelo moderno 
dispositivo da sexualidade. Foucault certamente não for-
mulou explicitamente essa conexão teórica, mas algu-
mas entrevistas dos anos 80 mostram que suas análises 
da estética da existência dos antigos não o afastaram 
de uma reflexão sobre as lutas, os impasses e a rique-
za ético-política dos movimentos gays de seu tempo. 
Certamente, não posso me aprofundar neste assunto 
nos limites deste texto. Entretanto, gostaria ao menos 
de sugerir a existência de um vínculo possível entre as 
análises foucaultianas sobre a estética da existência 
dos cínicos e os coletivos políticos de minorias de nosso 
tempo, os quais, a exemplo daqueles filósofos peculiares 
da antiguidade, também se valem de um franco falar que 
não teme o escândalo ao afrontar os abusos do poder. 
Ora, parece-me que os anti-heróis de Tatuagem e Febre 
do Rato desempenham exatamente essa função ético-es-
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tético-política no mundo contemporâneo, mantendo, 
eles próprios, um diálogo sutil com as performances dos 
coletivos engajados nas lutas das minorias de gênero e 
de orientação sexual.

Gostaria, então, de propor aqui duas discussões comple-
mentares: em primeiro lugar, penso que a despeito de 
ambos os filmes encenarem inúmeras cenas de conteúdo 
sexual, elas não devem ser interpretadas como exaltação 
ingênua de supostos poderes do sexo e da sexualidade, 
como se ambos constituíssem armas de emancipação 
e desalienação de indivíduos e coletividades. Por out-
ro lado, tais filmes parecem elucidar a misteriosa con-
traposição estabelecida por Foucault entre o império 
normatizado do ‘sexo’ e de suas verdades científicas e, 
por outro lado, a potência dos corpos e dos prazeres 
enquanto “ponto de apoio do contra-ataque” (Foucault, 
199?, p. 147) em relação aos mecanismos biopolíticos de 
captura de corpos e condutas sexuais. Ambos os filmes 
parecem representar exemplos deste contra-poder em 
relação às artimanhas do dispositivo da sexualidade ao 
questionarem as identidades de gênero e as práticas sex-
uais sancionadas e produzidas no seu interior, promoven-
do, assim, potentes efeitos estético-políticos de desgover-
no dos parâmetros normativos hegemônicos orientados 
pela “heterossexualidade compulsória” voltada para a 
procriação (Butler, 1990, p. 18). Em segundo lugar, gostar-
ia também de propor a ideia de que os dois filmes, ao 
encenarem espaços comunitários heterotópicos, isto é, 
espaços-outros, não planejados ou disciplinados, espaços 
nos quais se confere centralidade aos corpos e prazeres 
enquanto instâncias estético-políticas de experimentação 
crítica, oferecem um interessante elo de ligação entre as 
manifestações escandalosas da arte de viver dos cínicos 
da antiguidade e a potência ético-política de coletivos 
minoritários de inspiração queer, como a Marcha das 
Vadias, cujas performances exploram o poder do escân-
dalo como forma de manifestação da verdade acerca 
das violências que cotidianamente se abatem sobre as 
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minorias. Parece-me que os personagens centrais dos 
dois filmes poderiam ser pensados como encarnações 
trans-históricas do cinismo antigo, um tanto à maneira 
como o próprio Foucault reconheceu tais reverberações 
nas manifestações das vanguardas estéticas e políticas 
dos séculos XVIII, XIX e XX (Foucault, 2009). Sigo aqui, 
portanto, uma via teórica recentemente caracterizada 
por Priscila Vieira (2015, p. 88) nos seguintes termos: “os 
feminismos pós-estruturalistas, de um modo geral, têm 
criado pontes com as problematizações de Foucault so-
bre a ética, as estéticas da existência, as artes do viver e a 
coragem da verdade”.

diferençaS e SemelhançaS entre  

doiS filmeS irmanadoS entre Si

Febre do rato e Tatuagem são filmes contemporâneos 
ambientados na cidade do Recife. Enquanto Tatuagem 
remete-nos ao ano de 1978, ainda sob a ditadura militar, 
Febre do rato se passa na atualidade, em meio a uma 
democracia ainda fortemente marcada por vestígios da 
ditadura. Em Tatuagem Irandhir Santos encarna Clécio, 
ator e diretor de um teatro popular situado nas franjas da 
cidade de Recife, apaixonado por sua arte e pelo jovem 
soldado Araújo, de codinome Fininha (Jesuíta Barbosa). 
Em Febre do rato o mesmo Irandhir Santos dá vida a 
Zizo, um poeta anarquista e marginal, apaixonado pela 
escrita, pelo álcool, pelo sexo e pela enigmática Eneida 
(Nanda Costa). A despeito de Hilton Lacerda colaborar 
como roteirista em Febre do rato e em outros filmes de 
Cláudio Assis, os projetos estéticos destes dois filmes 
se distinguem sob inúmeros aspectos. Embora situado 
na época da ditadura, Tatuagem é um filme solar, lírico, 
colorido, amoroso e debochado. Já Febre do rato, que 
se desenrola no presente democrático, é um filme lunar, 
ríspido, de um preto-e-branco sujo como a tinta com que 



TO
M

 5
_u

fp
r_

96

o Poeta imprime seus fanzines delirantes, cuja poesia 
parresiasta e enfurecida é declamada aos berros pelas 
ruas da cidade no megafone acoplado a uma velha Vari-
ant estropiada. 

Tatuagem é um filme cheio de esperança pelo futuro, 
como se deixa depreender do olhar curioso da criança 
quase-adolescente, o filho de Clécio e Deusa (Sylvia Pra-
do), figura presente nas encenações teatrais do Cabaré 
“Chão de Estrelas” e no cotidiano da vida coletiva no 
casarão de Olinda onde vive a trupe. Essa criança, de 
olhos alegres e sorriso fácil, que convive cotidianamente 
com lésbicas e gays, com o amor livre, com as drogas e a 
bebida, essa criança tranquila, mas que briga na escola 
quando um colega lhe diz que ele é filho de uma bicha e 
de uma puta, é como a promessa (ainda) não cumprida 
de um futuro mais livre e menos preconceituoso. São 
também cheias de esperança luminosa as imagens de-
sconexas e fragmentárias filmadas pelo Professor Joubert 
(Sílvio Restiffe), personagem inspirado em Jomard Muniz 
de Britto, agitador cultural e cineasta experimental com 
importante produção independente de filmes em su-
per-8 (Cohn, 2013). Lacerda presta uma bela homenagem 
à produção cinematográfica de Jomard Muniz de Britto 
ao produzir imagens totêmicas e oníricas da brasilidade, 
condensando em cor, luz e ritmo as heterotopias de um 
país (im)possível, em que se reúnem bichas, sapatões, 
malandros, sambistas, índias e um desengonçado astro-
nauta feito de latas velhas e bugigangas. O filme dentro 
do filme inunda os olhos dos espectadores com imagens 
carnavalescas e canibais, misturando em um mesmo 
caldeirão cinematográfico referências a Glauber Rocha, 
Nelson Pereira dos Santos, Fellini e Pasolini. Menos 
importante do que decifrar a verdade destas imagens 
desconexas é reconhecer que sua potência estético-re-
flexiva reside no possível diálogo que elas estabelecem 
entre o passado, o presente e o futuro do cinema e do 
próprio Brasil. São imagens que fazem referência a um 
cinema e a um país do passado, mas que Lacerda remete 
aos espectadores do presente, levando-nos assim a nos 
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interrogar sobre os vínculos que porventura possam nos 
unir a elas. Essa comunicação temporal entre passado e 
presente é fundamental em Tatuagem, não sendo casual 
que o filme dentro do filme seja anunciado com a se-
guinte chamada: No futuro, o amor e a liberdade serão 
como num filme. Recorde-se ainda que tatuagem é uma 
inscrição, uma incisão colorida e dolorida que marca a 
pele, que fere o corpo para exibir uma mensagem desti-
nada a durar no tempo e a estabelecer um elo de ligação 
entre presente, passado e futuro. 
Febre do rato, por outro lado, é um filme que faz rimar 
beleza e rudeza, poesia e fotografia. Zizo declama seus 
poemas aos berros, num apelo gutural e desesperado, 
num grito de repúdio à claustrofobia estético-política de 
nosso presente sem futuro nem passado. Trata-se de um 
filme-manifesto e sua linguagem agressiva é a linguagem 
ferina da denúncia anarquista e inconformista frente aos 
imperativos da lei e da ordem política, econômica e moral 
vigentes. Aqui, toda forma de prazer e de alegria é uma 
afronta aos bons costumes, e a cada sequência Assis 
deixa claro que aquilo que ainda nos resta de esperança, 
liberdade e alegria tem de ser conquistado a duras penas 
contra a violência policial que se perpetua como herança 
diabólica de nossa última ditadura. Tatuagem conta a 
estória de amor entre Clécio e Fininha a partir de planos 
que por vezes correm paralelos, por vezes se entrecru-
zam, até o ponto em que os universos opostos do teatro 
e do exército finalmente colidem. Febre do rato, por sua 
vez, não conta estórias que se desenrolem de maneira 
encadeada, mas nos apresenta uma série de aconteci-
mentos sem linha necessária de continuidade entre si. 
Este recurso narrativo permite a Cláudio Assis concentrar 
a ação dramática do filme na declamação fortemente 
encenada da poesia de Zizo, tendo por acompanhamento 
imagens impactantes da cidade do Recife, com suas pon-
tes, cemitérios, praias e manguezais, além das imagens 
febris dos corpos que dançam, fazem sexo, se drogam, 
se embriagam, se enroscam, se entendem e se desenten-
dem ao sabor da vida.
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doiS filmeS na contramão  

do diSpoSitivo da Sexualidade 

A despeito de tantas e tão notáveis diferenças, contudo, 
penso que os dois filmes têm muito em comum, e é aqui 
justamente que se inicia o diálogo com o pensamento de 
Foucault. Por certo, Tatuagem e Febre do rato contam 
histórias de amor interrompido, mas ambas são também 
histórias profundamente políticas, a começar pelas de-
cisões estéticas de ambos os diretores, que recusam as 
convenções cinematográficas pelas quais se mitigam ou 
se dissimulam o corpo-a-corpo entre os amantes que se 
deleitam sexualmente, assunto ao qual retornarei adi-
ante. Os dois filmes oferecem exemplos políticos de luta 
e resistência contra os poderes e saberes modernos de 
disciplinamento e de regramento hierárquico das condu-
tas sexuais. Em termos foucaultianos, penso que os dois 
filmes poderiam ser entendidos como uma crítica frontal 
à matriz biopolítica em que se gestaram as chamadas 
“heterogeneidades sexuais” (Foucault, 1999, p. 38), isto é, 
todas aquelas práticas sexuais dissonantes em relação à 
figura do casal heterossexual e reprodutor. Vejamos.

Em primeiro lugar, recordemos que para Foucault a 
sexualidade não é um “dado da natureza” que o poder e 
o saber procurariam controlar, ou cujos segredos profun-
dos e obscuros as ciências humanas ou da vida pretende-
riam desvendar, mas, sim, o “nome que se pode dar a um 
dispositivo histórico”, entendendo-se tal dispositivo como 
uma “grande rede da superfície em que a estimulação 
dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação 
ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço 
dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos 
outros, segundo algumas grandes estratégias de saber 
e de poder” (Foucault, 1999, p.100). Recordemos ainda 
que, para Foucault, a confissão, o exame de consciência, 
a importância atribuída à carne pelo Cristianismo, mas 
também e, sobretudo, as modernas tecnologias de inter-
rogação e análise científica do sujeito levadas a cabo pela 
medicina, psicologia, psiquiatria e pelo direito, fizeram 
com que o sexo se transformasse naquilo que era preciso 
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“examinar, vigiar, confessar, transformar em discurso” 
(Foucault, 2000, p. 229). Entre nós, portanto, conhecer-se 
é conhecer seu próprio sexo, conhecer a verdade secreta 
ou dissimulada de seu desejo e todas as obscuridades 
que a ele se associam: “Para saber quem és, conheças teu 
sexo” (Foucault, 2000, p. 229). Uma das teses mais inter-
essantes e polêmicas de Foucault é a de que, no ociden-
te, o sexo foi colocado sob uma “demanda incessante de 
verdade”, isto é, sob uma dupla “petição de saber”, pois 
foi concebido simultaneamente como aquilo cuja verdade 
secreta nos escapa e como a instância oculta de aferição 
de nossa verdade mais íntima: “somos forçados a saber 
a quantas anda o sexo, enquanto que ele é suspeito de 
saber a quantas andamos nós” (Foucault, 1999, p. 76).

Deste modo, a fim de seguir traçando um paralelo pos-
sível entre esses dois filmes e a reflexão de Foucault 
sobre a sexualidade, isto é, sobre a rede de saberes e 
poderes que fizeram do ‘sexo’ o ponto fictício de articu-
lação de uma vontade de saber que vinculou e aprision-
ou o sujeito à verdade científica de sua identidade sexual, 
é essencial que os dois filmes não sejam vistos como 
representantes tardios dos movimentos de liberação 
sexual dos anos 60 e 70. Em síntese, para que este para-
lelo entre os filmes e as reflexões de Foucault sobre a 
sexualidade possa ser estabelecido, a primeira e mais im-
portante condição é não interpretar as cenas sexuais de 
ambos os filmes como se elas pretendessem representar 
“uma espécie de dado da natureza que o poder é tenta-
do a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que o 
saber tentaria, pouco a pouco, desvelar” (Foucault, 1999, 
p. 100). Numa palavra, não considero que Tatuagem e 
Febre do Rato formulem um discurso de liberação sexual 
frente a um regime de estrita repressão e silenciamento 
do sexo. Em vez de interpretar as decisões estéticas dos 
dois diretores ao filmar tão explicitamente os corpos e o 
sexo como se isso constituísse, por si só, um libelo contra 
falsos pudores moralistas, creio ser mais plausível pen-
sar tais opções estéticas como fundadas num projeto de 
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deformação das verdades científicas e morais que foram 
associadas ao sexo praticado entre sujeitos que se en-
contram à margem dos padrões hegemônicos de con-
duta sexual heteronormativa voltada à procriação. Em 
suma, as cenas em que o sexo inunda a tela seriam como 
manifestações daquilo que Foucault denominou como 
polo do contra-poder e do contra-discurso em relação às 
estratégias de normalização postas em ação pelo disposi-
tivo da sexualidade.

De fato, nos dois filmes a exibição dos corpos e dos 
prazeres sexuais nunca se dá por meias palavras, por me-
ias medidas ou por imagens veladas que buscam incitar 
e excitar a imaginação. Nos dois filmes o amor é amor, 
o beijo é beijo, o flerte é flerte, o sexo é sexo, o prazer é 
prazer e não há nada que esconder, fantasiar ou explicar, 
assim como tampouco há espaço para mistérios ou para 
a devassa de interioridades psicológicas, nem motivos 
essenciais que encerrem os personagens em rígidas 
identidades de gênero ou rígidos papéis sexuais. Assim, 
Fininha tem uma namorada no interior do Pernambuco, 
mas em Recife relaciona-se sexualmente com Clécio, com 
outros atores e agregados da trupe teatral e ainda com 
alguns militares do quartel, espaço saturado pela sexuali-
dade viril, violenta e furtiva, esta sim legítima herdeira do 
moderno dispositivo da sexualidade. Clécio traveste-se e 
canta com voz feminina a bela canção de Caetano Veloso, 
“Esse cara”, mas não tira ou esconde a barba cerrada, 
repetindo, assim, a mesma ironia dirigida às normas de 
definição das identidades de gênero posta em ação à 
mesma época pelos Dzi Croquettes e pelo grupo teatral 
recifense Vivencial Diversiones, sobre o qual o cineasta 
Jomard Muniz de Britto fez alguns filmes em super-8. 
Eneida não faz amor com o Poeta a despeito de suas in-
vestidas, mas desfruta sem vacilar do sexo a três com um 
homem e uma mulher. Zizo masturba-se com a imagem 
xerocada e ampliada dos fragmentos do corpo de Eneida, 
que, por sua vez,  masturba-se lendo um poema de Zizo, 
em cenas que mais remetem ao aberto despudor dos 
cínicos da antiguidade do que às obsessões modernas 
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com o onanismo e sua vigilância. Enquanto Vanessa é o 
“homem da vida” de Pazinho, Zizo transa com as “velhas” 
na caixa d’água que faz as vezes de piscina no quintal de 
sua casa e, assim, põe em questão preconceitos etários, 
estéticos e homofóbicos em nome do exercício de um 
prazer não pautado por medidas ou padrões hierárqui-
cos. 

Em todas essas cenas exibem-se práticas sexuais des-
tinadas a extrair prazer dos corpos e não a provocar 
desejos e curiosidades sexuais nos espectadores. Nessas 
cenas em que se exibem corpos e prazeres sexuais, o 
que assistimos não é a encenação daquilo que Foucault 
denominou como o “sexo-desejo” (Foucault, 1999, p. 146), 
instância que confere máxima eficácia ao “dispositivo da 
sexualidade” ao vincular nossa “inteligibilidade”, nossa 
“plenitude” corporal e nossa “identidade” às exigências 
analíticas da interrogação do sexo na busca por “liberá-lo, 
articulá-lo em discurso, formulá-lo em verdade” (Fou-
cault, 1999, p. 146). Não é disto que se trata nestes filmes 
e penso que apenas um olhar superficial neles veria a 
exaltação ingênua do “brilho negro do sexo” (Foucault, 
1999, p. 147). Se, como formulou Arianna Sforzini (2014, 
pp. 67-68), de acordo com Foucault “não é o sexo que 
deve emancipar nosso corpo, mas nosso corpo que 
deve nos liberar do sexo”, entenda-se, do sexo enquanto 
ficção que supostamente guardaria nossa verdade mais 
íntima, penso, então, que os dois filmes nos apresentam 
interessantes exemplos acerca daquela “inversão táti-
ca” por meio da qual Foucault nos convidava a “opor os 
corpos, os prazeres, os saberes, em sua multiplicidade e 
sua possibilidade de resistência às captações do poder” 
(Foucault, 1999, p. 147), tendo em vista liberarmo-nos 
da monótona monarquia do sexo-desejo, do verda-
deiro-sexo ou do sexo como verdade última de nosso ser.

Nos dois filmes as cenas que exibem despudoradamente 
o amor, o sexo e os corpos não são permeadas por 
angústias, anseios, fantasmas, esperanças, perguntas, 
dúvidas, análises, classificações, regramentos, curiosi-
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dades. Nunca se está buscando no sexo a verdade do ser 
próprio ou do outro, nunca se interrogam ou se fixam 
identidades sexuais ou de gênero, nunca se está simples-
mente falando de sexo, nunca se busca perscrutá-lo ou 
inquiri-lo, assim como tampouco a exibição do próprio 
ato sexual se destina a finalidades publicitárias ou políti-
co-panfletárias, inspiradas em lemas típicos dos anos 60-
70 como o famoso ‘faça amor, não faça a guerra’. Nada 
disso. Antes, trata-se sempre de cenas francas, orienta-
das para a exibição corajosa da verdade de formas alter-
nativas de viver, de conviver, de amar e de extrair prazer 
dos corpos. E aqui é fundamental não confundir essa ver-
dade que imanta a vida alternativa e suas práticas, con-
tra-discursos e contra-saberes com o regime analítico de 
verdade dos saberes médicos, jurídicos e do campo psi, 
os quais constituíram o dispositivo da sexualidade como 
instância de produção de identidades sexuais e de seus 
desejos normais ou anormais. O despudor dessas cenas 
de amor, sexo e prazer em que não há nada a esconder 
não se dá, portanto, porque nada pudesse ou devesse 
permanecer oculto a um olhar inquisitório e devassa-
dor, em busca de alguma verdade secreta ou da mera 
exploração comercial daquilo que se exibe. A bem dizer, 
as câmeras de Ivo Lopes Araújo (diretor de Fotografia de 
Tatuagem) e de Walter Carvalho (diretor de Fotografia 
de Febre do rato) não destinam essas cenas de sexo e 
amor ao escrutínio ou ao voyeurismo dos espectadores, 
já que elas não são construídas para o olhar deles, mas, 
sim, organizadas pelo jogo explícito do olhar mútuo e fixo 
dos próprios personagens. Lembro aqui a linda cena em 
que Clécio e Fininha dançam ao som de “A noite do meu 
bem”, na voz de Dolores Duran; ou a cena em que Zizo dá 
uma mão a Eneida para que ela se apoie no barco e urine 
no rio, enquanto sua outra mão se mete por debaixo da 
saia para que o líquido quente lhe escorra pelo braço. 
Tudo nessas cenas desconcertantes, belamente coreogra-
fadas, é filtrado pelo olhar dos personagens que se entre-
olham fixamente, fazendo com que o próprio espectador 
se esqueça de si.



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  103 102

doiS anti-heróiS cínicoS

Em vez de seguir a via fácil da exploração de efeitos eróti-
cos e comerciais daquilo que mostram, Assis e Lacerda 
produzem efeitos político-afetivos de estranhamento e 
de desestabilização. Tais efeitos são cruciais num tempo 
em que se reforça a vigilância das identidades de gêne-
ro entre os militantes dos movimentos de minorias, em 
que as condutas homossexuais são reduzidas a clichês 
televisivos que abrilhantam e apimentam as telenovelas 
nacionais e em que Deputados-Pastores alçam aos céus 
suas Bíblias emboloradas. Por outro lado, as decisões 
estéticas de Assis e Lacerda parecem pautar-se pela 
exigência ético-política de exibir a verdade escandalosa 
de formas marginais de vida, de amor e de prazer, e elas 
o fazem de maneira corajosa e incondicional, sem titubei-
os ou adulações ao espectador, levando-nos a recordar 
das análises de Foucault acerca do “cinismo em sua longa 
duração histórica”, isto é, do cinismo antigo entendido 
como “atitude, como maneira de ser” (Foucault, 2009, 
p. 164) cujas repercussões e reverberações em muito 
transcendem a antiguidade, chegando mesmo até nosso 
tempo. A pesquisa de Foucault sobre o cinismo antigo 
constitui assunto complexo e ao qual não posso dedicar 
a devida atenção neste ensaio. Para situar brevemente 
o leitor, recordo as ponderações de Ernani Chaves, em 
vista das quais os cínicos ocupam um lugar peculiar na 
história da filosofia, na medida em que decidiram se 
tornar “estrangeiros na sua própria terra”, no sentido de 
que levaram ao limite a “ideia de que a filosofia é princi-
palmente uma prática, uma forma de vida, caracterizada 
pela insolência e pelo escândalo, por uma ética e uma 
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pedagogia orientadas pelo papel central desempenhado 
pelo corpo” (Chaves, 2013, p. 16).

Se, como afirmou Foucault, “o problema que está no 
centro do cinismo” é o da manifestação da “forma de 
existência como escândalo vivo da verdade” (Foucault, 
2009, p. 166), então bem se poderia afirmar que o cine-
ma de Assis e Lacerda seja um cinema cínico, isto é, uma 
atualização contemporânea da atitude cínica na mod-
ernidade. Nessa via de raciocínio, Clécio e Zizo poderiam 
ser perfeitamente entendidos como atualizações da 
figura do parresiasta cínico da antiguidade, isto é, como 
manifestações hodiernas “da vida como escândalo da 
verdade, ou do estilo de vida, da forma de vida como 
lugar de emergência da verdade” (Foucault, 2009, p. 166). 
Nesse sentido, as vidas infames destes dois parresias-
tas contemporâneos assumem um papel exemplar, pois 
inspiram os membros de suas pequenas comunidades 
alternativas a agir de maneira resistente, verdadeira e 
corajosa diante do governamento biopolítico de corpos, 
almas e condutas. Zizo e Clécio são emblemas encarna-
dos de uma vida-outra que conclama seus seguidores 
a se transformarem e a transformarem os outros e o 
próprio mundo, ao se enfrentarem com o insidioso fascis-
mo da vida cotidiana que “está em todos nós, que acossa 
nossos espíritos e nossas condutas cotidianas, o fascismo 
que nos faz amar o poder, desejar esta coisa que nos 
domina e nos explora” (Foucault, 1994a, p. 134). Os dois 
filmes parecem corroborar a hipótese de que Foucault 
entreviu conexões entre certas figuras da estética da 
existência dos antigos, como o cinismo e as exigências 
contemporâneas de enfrentamento crítico em relação 
aos dispositivos biopolíticos de captura e governamento. 
Se Foucault nos convida a pensar e a viver a resistência 
como um contínuo enfrentar-se crítico frente a “todas as 
formas de fascismo, desde aquelas, colossais, que nos 
rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas 
que fazem a amena tirania de nossas vidas cotidianas” 
(Foucault, 1994a, p. 136), Clécio e Zizo podem ser enten-
didos como exemplos da persistência contemporânea da 
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atitude parresiasta cínica, aquela que recusa tanto o pa-
pel do legislador quanto o do pedagogo, e que resiste aos 
abusos do poder tornando-o risível, isto é, assumindo 
a posição do “anti-déspota” que sempre “rirá do poder” 
(Foucault, 1994a, p. 537). Em suma, estes dois anti-heróis 
contemporâneos parecem oferecer importantes exem-
plos acerca do que pode significar viver uma vida crítica e 
não fascista em nosso próprio tempo, uma vida cínica.

Ademais, também é preciso considerar que os dois filmes 
são profundamente políticos porque tanto Assis quanto 
Lacerda põem em cena formas de vida comunitária que 
se afirmam como experiências heterotópicas da vida-out-
ra, do corpo-outro e do espaço-outro. Em Tatuagem, o 
cabaré “Chão de Estrelas” e o casarão de Olinda onde 
vivem e convivem os artistas podem ser entendidos 
como “contraespaços”, isto é, como espaços “absoluta-
mente diferentes” ou “absolutamente outros” (Foucault, 
2013, pp. 20-21) em relação ao espaço regrado, plane-
jado, esquadrinhado e disciplinado do quartel militar 
em que vive o soldado Fininha. Os espaços do cabaré e 
do casarão são aquilo que Foucault denominou como 
“heterotopias do desvio”, lugares sociais encravados nas 
“margens, nas paragens vazias”, ocupados por “indivíduos 
cujo comportamento é desviante relativamente à média 
ou à norma exigida” (Foucault, 2013, p. 22). O mesmo 
pode ser dito do quintal da casa de Zizo e do ateliê onde 
ele imprime o fanzine “Febre do Rato”. Aliás, também a 
velha Variant dentro da qual o Poeta declama aos berros 
seus poemas-denúncia, pelo megafone acoplado à caixa 
de som instalada no teto do veículo, poderia ser consid-
erada como uma heterotopia. Justamente o carro que no 
início dos anos 70 simbolizava o sonho de consumo da 
classe média urbana, satisfeita com a elevação de seus 
padrões de vida sob a ditadura, encontra-se agora trans-
formado em máquina de guerra político-poética contra o 
hedonismo consumista e o individualismo conservador 
do nosso tempo. Como nos recorda Phillipe Sabot (2011, 
p. 11), “os meios de transporte, os operadores de viagem 



TO
M

 5
_u

fp
r_

106

e os próprios viajantes constituem heterotopias primei-
ras, na medida em que a heterotopia implica, em sua 
relação com outros lugares, uma forma de experiência, 
simbólica ou real, ligada a uma transformação de si”. 
Nesta linha de raciocínio, tampouco há como negar que 
as festas e reuniões no casarão de Olinda e no quintal 
de Zizo são “heterotopias crônicas”, isto é, celebrações 
alucinadas que, por um instante, suspendem o tempo 
dos relógios e dos calendários, dos compromissos e das 
posições estáveis, reunindo uma pluralidade de existên-
cias irredutíveis a categorias e identidades sociais, etárias 
e sexuais bem definidas. E não seriam também heteroto-
pias festivas as próprias encenações teatrais da trupe de 
Clécio, espetáculos em que a purpurina e a maquiagem 
brilhante fazem com que os corpos dos artistas se trans-
formem em algo outro, colocando-se em “comunicação 
com poderes secretos e forças invisíveis” (Foucault, 2013, 
p. 12)? Tais números teatrais nos fazem recordar que 

a máScara, a tatuagem, a piNtura iNStalam o 
corpo em outro eSpaço, fazem-No eNtrar 

em um lugar que Não tem lugar diretameNte 
No muNdo, fazem deSte corpo um fragmeNto 
de eSpaço imagiNário que Se comuNicará com o 
uNiverSo daS diviNdadeS ou com o uNiverSo do 
outro. por ele, SeremoS tomadoS peloS deuSeS 
ou SeremoS tomadoS pela peSSoa que acabamoS de 
Seduzir. de todo modo, a máScara, a tatuagem, 
a piNtura São operaçõeS pelaS quaiS o corpo é 
arraNcado de Seu eSpaço próprio e projetado em 
um eSpaço outro” (foucault, 2013, p. 12). 

Claudio Assis e Hilton Lacerda filmam experiências het-
erotópicas de uma vida comunitária outra, alternativa, 
estranha, pois, despojada de hierarquias, de exclusões 
ou de procedimentos de inclusão normalizadora de seus 
membros, uma comunidade dos ‘sem’ comunidade, 
desprovida de identidades fixas ou de projetos políti-
cos bem formulados, mas na qual o corpo, o amor e o 
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prazer tornam-se instâncias anárquicas de contestação 
e luta micropolítica contra a monótona monarquia do 
sexo-desejo e seus avatares, ou seja, o machismo viril, a 
heterossexualidade como matriz normativa (Butler, 1990) 
e anódinos critérios de bom-gosto e assepsia. Tatuagem 
e Febre do rato são crônicas da vida artista vivida em 
comum, são relatos cotidianos de vidas infames vividas 
coletivamente e à margem dos conceitos e preconceitos 
da sociedade de normalização disciplinar; os dois filmes 
nos contam histórias de vidas livres, alegres, auto-ges-
tionárias, anônimas, anárquicas e críticas. Em síntese, 
os dois filmes colocam em ação corpos e prazeres que, 
investidos de experimentações teatrais e poéticas, ambas 
de caráter marginal, inventam novas formas de vida co-
mum que contrastam com os padrões normativos hege-
mônicos de socialização e de vinculação sexual e amoro-
sa. Os dois filmes narram histórias em que a liberdade 
é exercida como experimentação, e não como instância 
soberana de determinação do destino dos personagens. 
A exemplo do que afirmam Dork Zabounyan e Patrice 
Maniglier (2011, p. 8), poder-se-ia dizer que Claudio As-
sis e Hilton Lacerda fizeram filmes que contam histórias 
descontínuas, não-heroicas, aferradas a “‘micro-proced-
imentos’ dos quais não somos conscientes e por meio 
dos quais se decidem, entretanto, certas transformações 
mais profundas de nossa relação conosco mesmos e com 
o mundo”. Lembrando uma distinção proposta por Alfre-
do Veiga-Neto (2012, p. 274), penso que o cinema político 
de Lacerda e de Assis é um cinema de ativistas, ou seja, 
um cinema entendido e praticado como atividade ética, 
marcada por compromissos que são “da ordem da liber-
dade, da contra-conduta e da diferença”, e não um cine-
ma-militante, pois que a militância sempre traz consigo 
exigências disciplinares, hierárquicas, programáticas e or-
ganizativas, as quais tolhem o questionamento e a crítica 
como abertura para a alteridade, para a transformação 
de si e dos outros. Uma vez mais, o novo cinema do Reci-
fe parece explicitar os vínculos existentes entre a reflex-
ão de Foucault acerca do caráter etopoiético das práticas 
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refletidas de liberdade dos antigos e as novas estratégias 
de luta do presente, entendidas como práticas críticas 
de transformação do modo de existir, destinadas a nos 
liberar das identidades sociais e sexuais impostas por 
diversos dispositivos contemporâneos de normalização, 
controle e condução de condutas. Se cruzarmos os 
resultados das pesquisas derradeiras de Foucault sobre 
o sujeito ético da antiguidade com suas reflexões sobre 
as novas formas de luta no presente, veremos que para 
o autor os resistentes de nosso tempo são aqueles que 
fazem de suas vidas, de suas amizades e de suas relações 
sociais um campo de experiências de subjetivação críti-
ca, um campo de experimentações contra as formas de 
captura normalizadora de suas singularidades, e é isto 
justamente o que se encena nos dois filmes.

a potência eStÉtico-política  

doS corpoS em ação

Não será então por acaso que os pontos culminantes dos 
dois filmes sejam momentos em que se revela a potên-
cia estético-política do recurso ao corpo e à nudez. Em 
Febre do rato, trata-se da cena em que o “Poeta” sobe no 
teto da velha Variant para declamar seu último poema. 
Ao fazê-lo, ele se desnuda e pede a todos que também 
se dispam, para que a verdade de suas palavras possa 
lhes chegar ao coração e aos ouvidos. Enquanto declama 
sua poesia, Eneida sobe no capô do carro e também se 
livra de suas roupas. Chegamos aqui ao ápice do filme 
e a câmera de Walter Carvalho nos envolve num trav-
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elling vertiginoso, remanescente daqueles instantes de 
puro êxtase do cinema-novo de Glauber Rocha, tão bem 
analisados por Lucia Nagib (2006, p. 81). Na cena enlou-
quecida se fundem e se confundem corpos e palavras 
despidos de convenções que pudessem cobrir a ver-
dade que aí se enuncia, isto é, a verdade dissidente dos 
corpos-livres, do amor-livre e do livre-discurso corajoso 
proferido em praça pública. Estamos, pois, no coração 
de uma performance estético-política em que a nudez da 
palavra poético-política de Zizo se mescla com a nudez 
dos corpos que, exibidos em público, no meio da rua, 
tornam-se instâncias políticas de resistência, numa cena 
cuja coreografia nos remete imediatamente a um hap-
pening do coletivo Marcha das Vadias. Em sintonia com 
aquele coletivo, também o bando anárquico de Zizo faz 
do escândalo do corpo nu uma arma e um campo de 
experiências em vista de uma outra relação entre vida 
e política, a qual bem poderia ser traduzida em termos 
de uma política do corpo ou de uma política como cor-
po-a-corpo em luta pela ocupação simbólica do espaço 
público e pela ressignificação da linguagem (Duarte e 
César, 2014). 

A Marcha das Vadias e o bloco anarquista de Zizo con-
stituem coletivos independentes e de formação hor-
izontal, desprovidos de líderes ou de representantes 
autorizados, não pautam suas ações pela observância 
de quaisquer parâmetros de normalização ou hier-
arquização de seus participantes, bem como tampouco 
se orientam por discursos jurídicos, filosóficos ou políti-
cos de caráter pragmático, universalista ou essencialista. 
Este aspecto os distingue claramente em relação aos 
movimentos sociais de minorias que se definem por 
marcadores de identidade e que orientam suas lutas pelo 
reconhecimento de novos sujeitos de direito. De maneira 
similar, Claudio Assis e Walter Carvalho nos levam para 
o centro de uma performance estético-política situada 
na tangente do campo jurídico-político, isto é, situada no 
limiar dos marcos do direito e da representação, pois as 



TO
M

 5
_u

fp
r_

110

reivindicações poético-políticas que ali se apresentam já 
não são verbalizadas em termos da luta pelo reconheci-
mento de direitos, mas, antes, buscam afirmar a verdade 
de outras formas de viver. Também Tatuagem ressalta a 
força performática dessas manifestações estético-políti-
cas alternativas, que fazem do corpo nu uma instância da 
veiculação das demandas próprias a formas de vida mar-
ginais. A este respeito, é exemplar a importância atribuí-
da no filme ao cu como topos do prazer, da subversão 
das regras ascéticas e assépticas de vida, e da profanação 
da rigidez das identidades sexuais. Uma das cenas mais 
divertidas e marcantes do filme, também ela um momen-
to-crítico e que prenuncia o choque frontal com a violên-
cia militar, põe em cena os artistas do cabaré “Chão de 
Estrelas” todos nus, cobertos de purpurina, vistos de cos-
tas, as bundas empinadas de homens e mulheres rebo-
lando ao som da divertida “Polca do Cu”, composição do 
DJ Dolores e de Hilton Lacerda cuja letra hilária esclarece 
que o dito órgão é universal mas não é um, porém mui-
tos, com qualidades, atributos e predicados singulares. 
Essa cena é precedida pelo prólogo desbocado em que 
Clécio relata as virtudes democráticas e universais do 
órgão que todos temos, num discurso de profanação que 
conduz a categoria da universalidade a um lugar-outro.

Contudo, se a ditadura militar não podia permitir a 
manifestação livre das bundas empinadas sobre o palco 
de um pequeno cabaré de periferia, pondo em ação o 
exército e a polícia militar para acabar com a baderna 
e destruir o teatro, em Febre do rato tampouco nossa 
democracia mostra-se capaz de lidar com o conflito e a 
alteridade, que explode quando Zizo leva seu bando de 
‘anarcas’ para o centro da cidade em pleno desfile de 7 
de setembro. Depois de profanarem o desfile aos gritos 
de “liberdade” e “direito de errar”, curiosa formulação 
em que o direito é simultaneamente invocado e tornado 
supérfluo e inoperante, Zizo e seu bloco são retirados à 
força da avenida por onde passam marchando de manei-
ra sincopada fileiras de jovens soldados acompanhados 
por tanques de guerra, imagens que sempre nos fazem 
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lembrar da ditadura militar. Mas o pior mesmo ainda está 
por vir, como que a mostrar que hoje o problema já não 
se encontra nas Forças Armadas. De fato, com desprop-
ositado estardalhaço (sirenes, gritos, pneus cantando na 
rua) e desproporcional violência (armas empunhadas, 
violência física e verbal, aprisionamento ilegal), a Polí-
cia-Militar chega à cena do ‘crime’ hediondo, uma Variant 
velha sobre a qual dois jovens nus se beijam, ladeados 
pelos corpos nus ou seminus de pessoas que portam 
cartazes de cartolina e bandeiras anarquistas. Com a 
velha brutalidade forjada nos porões da ditadura, ainda 
persistente à luz do dia de nossa paradoxal democracia, 
a Polícia-Militar não apenas dispersa violentamente o 
pequeno grupo, como conclui sua ação corretiva e de 
restauração da ordem atirando o corpo desmaiado de 
Zizo no rio, para que o poeta naufrague junto aos ratos 
que, intrépidos, sobrevivem nadando à superfície das 
águas turvas.

Em nossa paradoxal democracia, o respeito à liberdade 
de expressão e a outros direitos democráticos básicos 
continua a conviver cotidianamente com o abuso ilegal da 
violência imposta pela Polícia-Militar, cuja ação repressiva 
será tanto mais intensa se os manifestantes puderem 
ser identificados ou assimilados à população pobre das 
periferias ou a todos aqueles grupos sociais considerados 
indesejáveis ou perigosos, os assim chamados ‘vândalos’ 
que barbarizam a ordem pública. Basta, pois, que surjam 
pequenas comunidades capazes de politizar a vida, o 
corpo e o prazer, promovendo manifestações púbicas por 
meio de performances estético-políticas que produzam 
um curto-circuito nos sistemas biopolíticos de regramen-
to e normalização da vida, para que as forças policiais da 
ordem intervenham a fim de reconduzir aquelas vidas e 
aqueles corpos ao estatuto de vidas nuas e corpos de-
sprotegidos. A resposta imediata de nossas autoridades 
às manifestações políticas que escapam à lógica regrada 
e conhecida da representação, mostrando-se assim, à 
primeira vista incompreensíveis, continua sendo tratá-
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las como ‘caso’ de polícia. O que, como sabemos, suscita 
uma retórica da guerra em nome da manutenção da 
ordem e que legitima o uso indiscriminado de bombas de 
gás lacrimogêneo, de balas de borracha ou de munição 
real, de cassetetes e sprays de pimenta, de prisões arbi-
trárias e ilegais, quando não se recorre mesmo à implan-
tação ad hoc de um aparato jurídico excepcional, visando 
coibi-las. 

Por certo, Tatuagem nos fala de experiências estéticas, 
políticas e afetivas do passado, relata-nos experimen-
tações em que se fundem vida comunitária e o ques-
tionamento das identidades de gênero construídas sob a 
matriz heteronormativa, a exemplo do que também fizer-
am os Dzi Croquettes, grupo teatral dos anos 70 sobre o 
qual Tatiana Issa dirigiu um excelente documentário em 
2010. Se filmes como Tatuagem, Dzi Croquettes e Febre 
do rato encontraram ressonância nos espectadores de 
hoje, talvez isto signifique que já estejamos vivendo num 
tempo que voltou a se abrir à experimentação estéti-
co-política comunitária, situada na tangente dos imper-
ativos político-partidários e burocráticos da democracia 
representativa. Em ambos os filmes, a política não se faz 
com partidos, eleições, organizações não-governamen-
tais ou disciplinas militantes e heroicas, mas com pala-
vras-de-ordem debochadas e corrosivas, com corpos e 
prazeres que ousam pôr em questão os parâmetros do 
corpo e da sexualidade normalizados, que ousam dar um 
passo adiante na direção daquilo que Foucault certa feita 
denominou como a “criação de novas formas de vida, de 
relações, de amizade, na sociedade, na arte, na cultura, 
novas formas que se instaurem através de nossas escol-
has sexuais, éticas e políticas” (Foucault, 1994b, p. 736). 

Tais filmes evidenciam modos de vida alternativos, não 
violentos, abertos a experiências de corpo, sexo e gênero 
não previamente mapeadas e determinadas, não vincu-
ladas a quaisquer identidades ou direitos, mas capazes 
de fomentar relações e interações livres e críticas entre 
indivíduos diferentes entre si. Foucault e o cinema de 
Assis e Lacerda nos ajudam a compreender melhor essa 
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dimensão simultaneamente ética, estética e política, de 
natureza extrajurídica, que parece caracterizar certos 
movimentos sociais de nosso tempo, particularmente 
aqueles orientados pela invenção de novos modos de 
vida pautados por uma atitude crítica. Ontem, como 
hoje, o deboche cínico, a criatividade espontânea e 
instantânea, a contestação dos padrões normativos de 
gênero e de orientação sexual, tudo isso parece amar-
rar os aspectos mais promissores de nosso presente e 
passado recentes, anunciando promessas, talvez, de um 
futuro menos violento e normalizado. ×
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É na Curitiba do início de 1970 que uma jovem, na época com 

22/23 anos, vinda não se sabe bem de onde, chega com apenas 

uma certeza nas costas: “Dizia chamar-se Gilda de Abreu”. 

Esse era o nome que escolheu para si: G–I–L–D–A. Seria esse 

nome inspiração vinda do filme Gilda, de 1946, em que Rita 

Hayworth dá vida ao personagem título? 

Ninguém saberá... O certo é que nossa Gilda, como era mesmo 

conhecida, não tinha trazido na bagagem nada mais que a von-

tade de viver escandalosa e corajosamente pelas ruas da fria e 

pouco amistosa capital paranaense.

As fontes históricas sobre ela dizem, mais precisamente, que 

Gilda chegou em terras curitibanas mais ou menos 10 anos an-

tes de sua morte, portanto, em 1973, e dessa época em diante, 

até apenas restar seu cadáver entorpecidamente frio, comido 

pela doença e abandonado num casarão, perambulou pela fa-

mosa Rua XV de Novembro, distribuindo beijos e gracejos aos 

transeuntes que, desavisados, lhe negavam um “dinheirinho 

para uns goles de cachaça”, 

como ela mesma dizia. Essa era a reposta de Gilda à recusa e 

à aversão de quem a maltratava, a ignorava, a violentava: um 

beijo. Era com um beijo corajoso no rosto de seus alvos, beijo 

esse que, por vezes não raras, resvalava de rostos para bocas, 

que ela dizia aos outros a que veio ao mundo. Ouvia-se falar, 

GILDA E A 
ATITUDE QUEER 

  Ensaio constituído a partir de excertos 

de minha tese de doutorado: SIERRA, Jamil 

Cabral. Marcos da vida viável, marcas da 

vida vivível: o governamento da diver-

sidade sexual e o desafio de uma ética/

estética pós-identitária para a teorização 

político-educacional LGBT. 228 f. 2013. 

Filme “Gilda”, diretor Charles Vidor, 1946.

Revista Panorama, ano 32,

n.327, maio de 1983, p. 22.

Revista Panorama, ano 32,

n.327, maio de 1983, p. 22.

Jamil Cabral Sierra
Well Junioilustração

texto
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ainda, que a alegria de Gilda era tanta, que sua vontade de festa 

era tamanha, que sua habilidade em dançar era tão prodigiosa 

que “onde houvesse música e festa popular, como o carnaval, lá 

estava Gilda, em trapos, divertindo a cidade que a adotou e lhe 

prestou uma homenagem que ninguém jamais teve”.

Justamente ali, onde haveria de existir um corpo deci-

frável, um corpo reconhecível, um corpo traduzível; justamente 

ali, onde haveria de existir uma prática esperada, uma prática 

autorizada, uma prática desejável; justamente ali, onde haveria 

de existir uma vida vulgar; justamente ali, bem ali, existia, ao 

contrário, marcas de um corpo, de uma prática e de uma vida 

outras, marcas de uma atitude queer. Gilda, seu corpo, suas prá-

ticas, sua vida eram a experiência do desajuste, do intraduzível, 

do inominável. Tal como chegou, viveu em Curitiba: mendiga, 

barbuda, afeminada. Homem-mulher numa só carne e vestida 

de gala em plena luz do sol, a cidade a aguardava para mais um 

dia de show. Adorava dançar. E, diante das lojas de disco da Rua 

XV de Novembro, não hesitava. Dançava às vistas de todas e 

para todas se exibia. Despia-se. Desnudava-se. E, fotogênica que 

era, posava para as lentes dos fotógrafos. Poses e mais poses. 

Flashes e mais flashes. Dançando e posando, Gilda era a rainha 

da rua. Ninguém podia com ela. Ninguém podia com a dancing 

queen da Boca Maldita. 

Porém, a noite chegava. E, sem ter onde dormir, tomar banho 

e comer, depois que o albergue que lhe emprestava uma cama 

mudou-se do centro da cidade, Gilda passou a ter a marquise 

como leito e o relento como única coberta. Absolutamente sem 

nada, desprovida de tudo, sem cama nem mesa, nenhum obje-

to de uso pessoal, completamente sem documento, não restava 

nada a ela senão a sorte e a caridade de algumas poucas amigas.

Algumas a consideravam a figura mais divertida e conhecida do cen-

tro da cidade. Outras, a chamavam de “o travesti” da Boca Maldita. 

As mais hostis, referiam-se a ela como a “bicha-louca” da cidade, 

ao que, irritadíssima, ela dizia: “Sou o primeiro ‘gay’ desta cidade. 

Exijo respeito. Bicha louca é a mamãezinha de quem fala”.  

E, para provocar ainda mais a comunidade homossexual de Curi-

tiba na época, que não aceitava o fato de Gilda dizer-se o primei-

ro gay assumido da cidade, ela completava: “Não sou de transar 

com gente do mesmo sexo. Tenho vontade de me travestir de 

mulher, travisto-me e curto este lance na maior. Pena que nem 

todos me compreendem”. 

Revista Panorama, ano 32,

n.327, maio de 1983, p. 22.

Jornal Folha de Curitiba, 

16 de março de 1983 (Anexo 4).

Jornal Folha de Curitiba, 

16 de março de 1983 (Anexo 4).
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Essa ambiguidade sempre provocou muitas suspeitas, como é 

possível notar nos testemunhos de quem com ela conviveu. As 

pessoas não sabiam ou não entendiam suas provocações, não 

sabiam ou não entendiam quem era, ou o que era Gilda. Se Gil-

da era travesti ou gay, se transava com homem ou com mulher, 

pouco importa. Sem nada a perder, sem ninguém para prestar 

contas, sem alguém para magoar ou envergonhar, Gilda era Gil-

da, escandalosa e corajosa para fazer o que quisesse. Escanda-

losa e corajosa para abusar. Escandalosa e corajosa para amar 

quem quer que fosse ou quisesse. Do jeito que fosse ou quises-

se. Como fosse ou quisesse. Gilda e seu corpo ambíguo viviam 

seu escândalo, faziam-se e se diziam corajosamente. Coragem 

por meio da qual exercia, num gesto político, o questionamento 

da ordem sexual, ao mesmo tempo em que fazia de seu próprio 

corpo o lugar de denúncia da artificialidade dos gêneros e da 

arbitrariedade da norma heterossexual.

Gilda fazia de seu corpo mesmo o lugar de inscrição do seu 

modo de vida. Era escandalizando o corpo na cidade, na rua, no 

espaço público, que ela manifestava a verdade, que se dirigia 

ao outro, que implementava, nessa relação com o outro, mar-

cas de uma outra experiência ético-estética, uma outra relação 

consigo, instauradora de um fazer político que se materializava 

na própria carne, por meio do escândalo do corpo vivo. 

Nesse sentido, sob as marquises curitibanas, tendo só as estre-

las como testemunhas na noite fria e os trapos como compa-

nhia, Gilda desenvolveu novas formas de subversão, produziu 

outras possibilidades de w e de questionamento ético-político 

– mesmo sem saber disso. Mas, acima de tudo, ensaiou, a partir 

do modo como viveu seu corpo na cidade, uma atitude queer, 

capaz de criar um outro modo de vida. Essa outra vida tem que 

ver com uma certa transgressão que Gilda faz em si mesma, 

que passa não só pela manutenção de um corpo indecifrável 

e de práticas pouco previstas e impensáveis, mas também por 

uma certa atitude contestatória diante das normas de gênero 

e sexualidade. Gilda experimenta uma vivência de corpo e de 

prazer inominável, inclassificável.

Nesse sentido, Gilda é aquela figura que, ao recusar os padrões 

estabelecidos da vida política e da vida prática instituídas, aca-

ba por promover um estado constante de tensão, de questiona-
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mento, colocando em xeque a heteronormatividade, bem como 

os limites que impõem ao corpo a legibilidade do binarismo dos 

gêneros. Por meio do desnudamento escandaloso de seu cor-

po vivente e da maneira de viver esse corpo, Gilda escancara 

outras possibilidades de extrair da pele formas impensadas de 

prazer, bem como criar por meio do corpo vivo e de suas defor-

mações, excreções, abjeções novas atitudes ético-estético-polí-

ticas, novas chances de viver a vida, novas formas de queerizar 

o corpo e os prazeres dele advindos. ×
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p e S -
q u i -
Sa com 
t r a -
veStiS e 
t r a n -
S e x u -
aiS; ou 
daqui-
lo que 
apren-
do com 
e S t a S 
peSSo-
a S . . .

A pesquisa e minha relação com 

os/as meus/minhas colabora-

dores/as falam de caminhos 

incertos e marcados pelos afe-

tos de quem divide segredos, 

compartilha experiências, luta 

por ideais e, na solidão da es-

crita, trava embates com o que 

nos parece des/conhecido. São 

assim as pesquisas que com-

partilho, foi assim que aprendi, 

durante meu doutorado, com 

mulheres transexuais e travestis, 

caminhos insuspeitos da docên-

cia, da resistência e da luta por 

dignidade (TORRES, 2012). Para 

fazer alguns apontamentos des-

ta experiência situo minha traje-

tória: minha narrativa é de um 

Psicólogo Social que pesquisa e 

leciona na Universidade Fede-

ral de Ouro Preto – UFOP. Tam-

bém faz parte de minha forma-

ção uma experiência que durou 

duas décadas como frade capu-

chinho da Igreja Católica. Estes 

territórios dizem de minha vida, 

mas também do modo como 

construí minhas pesquisas.

M a r c o 
A n t ô n i o  
T o r r e s
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a perSpectiva 
daS peSquiSaS

A partir da perspectiva da Psico-

logia Social trabalhei com a for-

mação de seminaristas e grupos 

de base da Igreja Católica. Neste 

período fiz o mestrado e investi-

guei o discurso da Igreja Católica 

sobre as sexualidades e a expe-

riência de padres católicos que 

se definiam como homossexu-

ais (TORRES, 2005). Deste modo 

foi possível pensar que além da 

superfície de uma questão de 

pesquisa existe um mundo em 

ebulição e transbordamento, 

principalmente quando analisei 

as negociações entre as regras e 

doutrinas de uma instituição se-

cular e aqueles que supostamen-

te por ela eram perseguidos. Ao 

final sobravam questões e dú-

vidas que tomaram muitos dos 

meus dias, e ainda se fazem pre-

sentes. Foi naquele período que 

me aproximei dos estudos de 

gênero e das sexualidades, prin-

cipalmente no Núcleo de Direi-

tos Humanos e Cidadania LGBT 

da UFMG (Nuh). Àquela época eu 

ainda era um frade capuchinho 

e assessorava a Igreja Católica, 

especificamente na formação 

das comunidades paroquiais e 

na formação inicial e continuada 

de padres, frades e freiras. Po-

rém, foi em 2008, no doutorado, 

que me deparei com outra pers-

pectiva para pesquisar as sexualida-

des, a vida de professoras travestis 

e transexuais na educação pública. 

Foi nesta época que passei a trabalhar 

nos projetos de pesquisa e extensão 

com travestis e transexuais. Mas, foi 

no doutorado que esta experiência se 

intensificou.  Neste período passei a 

dialogar com professoras travestis e 

transexuais que atuam na educação 

pública, sempre focando na consti-

tuição de sujeitos frente aos cenários 

marcados pela homofobia (BORRILLO, 

2010) e seus desdobramentos em les-

bo-homo-transfobia. Atualmente sou 

professor adjunto da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), onde 

trabalho na formação de professores/

as, no Programa de Pós-Graduação 

em Educação e no núcleo de Pesqui-

sa Caleidoscópio, além de colaborar 

com o Nuh/UFMG. É neste cenário 

que faço um breve recorte para dizer 

de minha experiência como um pes-

quisador que busca dialogar e apren-

der com travestis e transexuais. Foi a 

partir delas passei a analisar as políti-

cas públicas e os contextos educacio-

nais de modo muito específico. Ainda 

neste momento pululam questões 

acerca deste universo que travestis e 

transexuais têm produzido com seus 

corpos, sua coragem e sua força em 

romper barreiras, ainda que seja no 

“truque”, no “bafo”, no “bate-bate”, 

etc. A professora Marina Reidel relata 

que “o bafo é uma categoria estratégi-

ca para as trans”, pois diz de uma ação 
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enérgica daquelas que reagem diante 

da hipocrisia e do cinismo heteronor-

mativo das instituições. Assim, perce-

bemos um modo de enfrentamento e 

desestabilização das normas de gêne-

ro (BUTLER, 1999). Ainda, como anali-

sa Marina Reidel em sua dissertação 

(2013), é no “fuxico” que nós pesquisa-

dores/as temos trocado com elas sa-

beres e fazeres, na pesquisa e na vida. 

Abaixo, segue um breve relato de minha 

tese de doutoramento sobre como as tra-

vestilidades e transexualidades se constitu-

íram como leitmotiv de diversas pesquisas 

que faço, algumas aprendizagens que cons-

truí com elas e, por fim, sinalizo questões 

que ainda carrego a partir deste contexto.

o aprendizado doS 
proceSSoS colabo-
rativoS na peSquiSa

Em 2009, já no doutorado, encon-

trei-me com Marina Reidel em uma 

reunião do MEC em Brasília. Durante 

nossa conversa ela me relatou que 

nós pesquisadores/as somente nos 

interessávamos pelas travestilidades 

quando era para falar de “putaria”, 

“morte”, etc. Segundo ela, “quando 

as travas fazem coisa que presta, nin-

guém quer saber”. Após esta cons-

tatação ela abriu um sorriso como 

quem chacoteava o interlocutor. Ela 

me interpelava acerca de minha pes-

quisa que se tratava de uma in-

vestigação sobre homofobia nas 

escolas. Subitamente, perguntei 

o que ela fazia na vida. De um jei-

to maroto, Marina disse que era 

professora, “além de umas coi-

sinhas a mais...”. Depois de uma 

hora de diálogo eu lamentei não 

ter gravado tudo, pois um uni-

verso totalmente diferente es-

tava diante de mim. Foi este diá-

logo que me seduziu/reorientou 

no campo da pesquisa e mudei 

completamente meu projeto de 

doutorado e Marina se tornou a 

colaboradora e parceira central 

de minha pesquisa. Depois vie-

ram Adriana Sales, Andrea Lais 

Cantelli, Adriana Lohana, Laysa 

Carolina Machado e Fayla. Foram 

elas que, narrando sobre suas vi-

das e sobre a experiência docente 

deslocaram e indagaram minha 

docência e minhas pesquisas. 

Em Belo Horizonte, eu, Lili e Anyky 

Lima participávamos de ativida-

des no Nuh (Núcleo de Direitos 

Humanos e Cidadania LGBT da 

UFMG). Elas compartilhavam lin-

guagens e estilos de vida que me 

auxiliavam no universo trans. 

Aprendi com elas a perceber 

como a transfobia organiza 

nossa vida e transborda, em 

nossos olhares, compreen-

sões acerca do gênero e mes-

mo nas relações com o saber. 



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  123 122

Considero hoje que termos como 

transfobia são importantes na iden-

tificação de formas de violência de 

gênero, pois são capazes de mobilizar 

recursos nos enfrentamentos dian-

te das demandas como nome social, 

na assistência da saúde pública, em 

tratamentos estéticos, cirúrgicos e 

hormonais, entre outras demandas. 

Lesbo-homo-transfobia são termino-

logias que apontam para a produção 

de dispositivos dinâmicos da hetero-

normatividade que regulam nossos 

corpos e as relações sociais (PRADO e 

JUNQUEIRA, 2011), algo extremamente 

eficiente nos contextos educacionais. 

Esta eficiência cínica é representada 

pela ideia de que “em minha escola 

não tem preconceito, nem transfo-

bia”, ainda que nenhuma travesti e 

transexual exista naquele contexto. 

No processo de pesquisa devemos 

entender que a transfobia também 

nos constitui e exige uma análise 

constante porque junto com as “boas 

intenções” poderá vir o ranço hete-

ronormativo que recusa inserir e a 

fornecer inteligibilidade discursiva 

a existência de mulheres com pênis 

(travestis e/ou mulheres transexu-

ais) e homens de vagina (homens 

transexuais). Talvez este seja um dos 

movimentos mais difíceis de realizar, 

pois é preciso deslocar a força das 

epistemologias das ciências médicas, 

da moral religiosa, dos usos e costu-

mes sociais, etc. Enfim, exige um re-
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posicionamento do olhar e do sentir 

diante destes sujeitos que revelam a 

insuficiência das categorias tão usuais 

na definição arrogante e autoritária 

dos supostos “cânones científicos”. 

Portanto, a primeira questão, ao se 

aproximar da pesquisa com traves-

tis e transexuais, é analisar de forma 

crítica e honesta como a transfobia 

transborda em nós. Sem isto, nunca 

passaremos da pesquisa “sobre” para 

a pesquisa “com” travestis e transe-

xuais, nunca deixaremos a perspecti-

va da coleta de dados para entender 

que construímos estes dados com 

nossos/as colaboradores/as. Esta tem 

sido uma questão epistemológica im-

portante para não transformarmos 

pessoas em objetos de pesquisa, para 

evitar que narremos experiências de 

vida como se falássemos de cobaias. 

Aqui entro na questão de uma ten-

são emergente neste campo das tra-

vestilidades e transexualidades, algo 

que atinge outros campos em que 

lidamos com questões identitárias: 

quem pode falar na cena da pesquisa?

Travestis e transexuais (femininas e 

masculinos) têm apreendido nas ar-

ticulações com as políticas públicas 

(especialmente na área da Saúde), 

no movimento social LGBT, nas arti-

culações com pesquisadores/as e em 

outros contextos de luta por direitos, 

que elas e eles também produzem 

conhecimento e não precisam de por-

ta-vozes para dizerem de si. Elas po-
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dem produzir um campo de de-

bates potente, potencializando 

o enfrentamento da transfobia. 

Contudo, muitas vezes algumas 

trans com as quais me deparei 

na pesquisa denunciam como 

muitos se apropriaram de suas 

vidas e a partir de um lugar de 

poder tentaram definir o que são 

“taxonomias” alienígenas ao mo-

vimento trans. Muitas vezes ne-

gam processos identitários cons-

truídos a duras penas. Sobre esta 

luta lembro-me bem como Janaí-

na Lima e Keila Simpson precisa-

ram sair em defesa da identidade 

travesti em 2010, no 17º Encon-

tro Nacional de Travestis e Tran-

sexuais (ENTLAIDS), em Aracaju 

(SE). O tema do encontro era “A 

conquista da Cidadania pelo fim 

da Transfobia”. A questão que se 

impunha estabelecia que elas 

deveriam abrir mão da identida-

de travesti em favor do genérico 

termo “trans”. Para isto significa-

ria, era muito mais que perder 

um dado histórico. Abandonar o 

termo travesti significava negar 

a vida de militantes e de pesso-

as que ajudaram na construção 

de políticas públicas brasileiras. 

Passei a considerar que ne-

gar a travestilidade é uma 

forma de silenciar sujeitos, 

retirar vidas do regime de in-

teligibilidade política necessá-

ria à conquista da cidadania. 

Em determinados contextos algu-

mas militantes têm defendido que 

somente transexuais e travestis po-

deriam falar/pesquisar acerca delas 

mesmas. Certamente uma pesquisa 

produzida por um sujeito localiza-

do no campo de pesquisa tem sua 

singularidade, mas isto não pode 

ser garantia de relações colaborati-

vas e respeitosas entre pesquisado-

res/as e seus/uas colaboradores/as. 

Contudo, é importante analisar de 

maneira crítica as relações que real-

mente podem ser exploratórias e des-

respeitosas. Quem poderá afirmar 

se existe ética em nossas pesquisas 

são aqueles/as afetados/as por elas. 

Por fim, apresento um exemplo de 

pesquisa colaborativa que experi-

mentei no doutorado. Em 2011 con-

corri em um edital e fui selecionado 

como consultor da série “Educação 

e Diversidade Sexual” do programa 

“Salto para o Futuro” da TV ESCOLA.

Já havia entrevistado Marina Reidel 

para minha pesquisa, mas, naquele 

momento, convidei-a para participar-

mos juntos da consultoria. Com Ale-

xandre Martins Joca, que era consul-

tor UNESCO no MEC, formamos um 

trio e produzimos bons diálogos. Todo 

o processo de consultoria tornou-se 

parte do campo de pesquisa, pois 

também dizia do modo como Marina 

Reidel se articulava e ganhava visibi-
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lidade no cenário brasileiro, no 

movimento social. Durante a con-

sultoria foi uma ótima ocasião de 

visibilidade para Marina Reidel e 

ela soube articular de maneira 

bem produtiva aquele momento. 

Atualmente trago questões que 

precisam ganhar o texto, pois 

leio as produções acadêmicas 

de travestis e transexuais e sin-

to que existem elaborações a se 

fazer  Ainda existem diálogos a 

serem repensados. Finalmente, 

considero que precisamos pen-

sar via travestilidades e transe-

xualidades outras epistemolo-

gias que enfrentem a transfobia 

que organiza e distribui os cor-

pos nos contextos sociais. × 
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Juana
Profunda

https://www.youtube.com/watch?v=Hr9xNCr9Tyc
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DITADO REEDITADOS

água mole em 
pedra dura, 
tanto bate 
atÉ que fura

 

A água mole tanto bateu que acabou furando mes-

mo a pedra dura. Aí, quando viu o furo, depois de 

tantos milênios de empenho e trabalho, a água mole 

se perguntou: 

— Para que é mesmo que eu estava tão empenhada 

em fazer um furo nessa josta? 

E entrou em profunda depressão ao perceber que 

o seu buraco na pedra, feito com tanta paciência e 

esforço, não serviria para absolutamente nada. 

moral da hiStória:

Não gaste seu tempo furando pedra sem ter a me-

nor ideia do que é que vai fazer com o buraco. (Letí-

cia Lanz)
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DITADO REEDITADOS

quan-
do a 
cara-
vana 
paSSa, 
oS cãeS 
ladram

Passou a maior parte da vida sendo ca-

chorro, daqueles beeem vira-latas, que fi-

cam latindo horas quando veem uma cara-

vana passar.

Belo dia, conseguiu bolsa para fazer um 

cursinho de dgitação por correspondência 

e, desde então, passou a posar de carava-

na, dizendo que todo mundo estava jogan-

do pedra na sua grande realização pessoal.

moral da 
hiStória:

Enquanto a caravana passa, os cães la-

dram, pelo menos até conseguirem um jei-

tinho de se promoverem a caravana...

Letícia Lanz
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gato 
eScal-
dado 
tem 
medo 
de água 
fria

O gato escaldado tinha medo até de água 

fria. Passou anos fazendo terapia compor-

tamental pra superar esse trauma. Um 

dia, julgando-se finalmente curado, criou 

coragem, foi até a beira da primeira pisci-

na que viu e, esbanjando confiança, gritou 

para o mundo inteiro ouvir:

– Adeus merda de trauma! Sou mais forte 

do que você! Água fria é água fria e água 

quente é água quente. E uma coisa não 

tem nada a ver com a outra!

E saltou, de olhos fechados, mergulhando 

numa piscina térmica, aquecida a 102 graus 

de puro e doloroso desprazer existencial, 

que fez com que o bichano pulasse pra 

fora miando mais do que gato escaldado. 

moral da 
hiStória:

Nenhuma terapia do mundo substitui ou 

exclui o teste de realidade. Portanto, an-

tes de pular na porra da água, de pular em 

qualquer porra de água, experimente a 

porra da temperatura pra não queimar a 

porra do rabo e o resto da porra acoplada 

a ele, inclusive o cérebro de galinha. 
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pau que naSce 
torto, morre 
torto

Era uma tortura para o pau ser torto daquele jeito. Todo 

mundo olhava e comentava sua tortura. De gente torta, 

todo mundo quer distância, sobretudo gente que se julga 

direita. Por isso o pau vivia acuado, complexado e enver-

gonhado de ser tão torto como era no meio de gente que 

se gabava de ser direita.

O pau tentava de tudo para esconder ou ao menos disfar-

çar o seu tortume, mas sempre havia alguém que só de 

bater o olho já sacava sua tortura. E mandava ver aquelas 

perguntas sacanas e imbecis do tipo “você já nasceu tor-

to assim?”, “por que você é torto?” e “já pensou em fazer 

tratamento para se desentortar?”.

Um dia, o pau criou coragem e decidiu se submeter à ci-

rurgia de desentortamento. Poderia, enfim, livrar-se da 

sua tortura, ficando direito como todos os outros paus.

O problema é que a cirurgia era muito cara e o pau não 

tinha dinheiro nem pra viver torto, quanto mais para se 

desentortar! Mas havia a fila do SUS. Seriam pelo menos 

dez anos de espera, mas valeria a pena, pelo simples 

motivo de não se sentir mais torto, de poder ser direito 

como todo mundo.

Pacientemente, o pau esperou uma década para fazer a 

cirurgia que ia livrá-lo não só da sua tortura, mas princi-

palmente, da tortura de ser torto.

O pau não podia caber em si quando olhou para o es-

pelho e viu que estava direito, que não era mais torto. 

“Tortura, nunca mais!” Pensou, triunfantemente.

Mas foi só encontrar com a primeira pessoa que o reco-

nheceu depois da cirurgia de endireitamento, para ouvir 

a frase que jamais deixou de ouvir pelo resto da sua vida:

– Nossa! Nem parece que você nasceu torto!

moral da 
hiStória:

Não adianta endireitar, pois o 

povo, em vez de reconhecer 

que o pau ficou direito, faz 

questão de lembrar a tortura 

do pau. Para sempre. O que 

não passa de uma nova forma 

de tortura, quem sabe até pior 

do que a tortura anterior.

Assim, em vez de lutar deses-

peradamente para endireitar 

o pau, vale mais a pena a gente 

questionar por que as pessoas 

não podem ser tortas, por que 

têm que ser exclusivamente 

direitas e quem nasce torto 

tem que se endireitar. Porque, 

confirmando o ditado, pau 

que nasce torto, morre torto. 

A tortura vai continuar para 

sempre, mesmo se a pessoa 

se endireitar.
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Elaborar uma tese nos permite por a deriva nossos 

pensamentos, num porvir no qual agenciamentos ocor-

rem a parir de encontros com corpos materiais e imate-

riais, trânsitos como ricorretes.

Na junção destes acontecimentos no ano passado foi 

defendida a tese intitulada “ Arte e política a partir de 

“militantes” e “bichas” : da resistência teatral à criação 

de direitos “.

Sob o lema dos Dzi Croquettes : Nem Homem, nem 

mulher, Dzi Croquettes! O queer desponta muito an-

tes das reflexões teóricas, vida e palco se confundem, 

amor e política borram suas fronteiras.

A permissão da leitura da escrita e da sobre-escri-

ta de doutorando e membra da banca de doutorado 

permitem evidenciar a intensidade do conceito de 

devir proposto por Deleuze, no qual o conhecimento 

construído a partir desse choque já não é mais o que 

se pretendia ao início, sendo outro, uma tese-dialo-

go-banca-performance. Irradia uma ideia rizomatica 

que aprofunda as n-1 possibilidades de leitura e criação 

do novo, conceito, afeto, sujeitos. Partir de um contexto 

tão especifico, ditadura, com agentes determinados, 

Grupo Opinião e Dzi Corquettes (na tese identifica-

dos como militantes e bichas, respectivamente) para 

pensar os modos de experienciar as resistências em 

tempos difíceis, pretende contribuir para aspirar um ar, 

para retomar o fôlego  e continuar…

Abraços 

Prof. Dr. Leandro Franklin Gorsdorf

Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFPR 

Professor de Direitos Humanos do Núcleo  

de Prática Jurídica da UFPR 

Disponível em: http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45737

converSa (no) mad É 
Textos Angela Couto Machado Fonseca 

Leandro Franklin Gorsdorf 
Ilustrações Henrique Lindner

http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45737
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Corpos-identidades trans* 
nas universidades
Dayana Brunetto**

Todos os tons, todas as nuances, todas as vozes 

dissidentes na academia. Corpos-identidades 

trans* têm produzido sabores e saberes... Inten-

sidades e afetos nas universidades... Tais corpos 

“causam” a perturbação da ordem vigente nas 

academias. Abrem a caixa de Pandora das uni-

versidades “na voadora” tal qual o armário hete-

rocisnormativo e branco, escancarando e colo-

cando em xeque suas verdades mais viscerais. 

Como assim, se perguntam xs defensorxs da 

norma? Corpos-identidades fabricados por ca-

prichosos processos de subjetivação aqui? Não 

é possível!

Potentes questionadores do instituído na insti-

tuição, territórios interditos a estes corpos-iden-

tidades por muito tempo as universidades têm 

se colocado a (re)pensar... E procuram instituir 

uma biopolítica de captura... Divertido perceber 

os escapes e como tais corpos-identidades des-

lizam por entre os dedos da instituição... 

Assim como nas ruas, nas pistas e nas calçadas 

a potência da epistemologia 

do truque e da arte da so-

brevivência desterritorializa 

a norma para as pesquisas 

e pesquisadorxs e reterri-

torializa as universidades. 

Tanto a aprender com tais 

corpos-identidades, com a 

cultura e atitude travesti... 

Intensidades afetivas que 

perturbam a ordem vigente 

e reconfiguram as universi-

dades como espaços inte-

ressantes e inesquecíveis. ×

* Utilizo aqui a grafia trans*, 

com asterisco ao final, por 

se referir a uma constituição 

abrangente em relação às di-

ferentes possibilidades de se 

constituir no gênero identifi-

cado, desestabilizando o binô-

mio travestis- transexuais.

** Doutora em Educação – 

PPGE UFPR. Pesquisadora do 

LABIN – UFPR. 

Mas o que...
Gustavo Martinelli

 Quando as roldanas voltaram a cor-

rer e o corpo dele foi lentamente trazido 

próximo ao chão, sob a luz dos calejados 

holofotes ficaram visíveis os cortes crus 

nas nádegas e coxas. Antes de tocar o 

solo, permaneceu suspenso por mais uns 

instantes. No silêncio asfixiado da plateia, 

a Instrutora ensaiava com o arsenal, na 

escolha do próximo instrumento para o 

ato. Dentre tantas peles, correntes e chi-

cotes com uma ou meia dúzia de cerdas, 

a eleita foi uma vara de marmelo, bas-

tante rústica e resistente. No conjunto 

de espectadores passivos, um incômodo: 

as canes são dos acessórios as que mais 

ferem. Não se pode dizer que esse mal-

-estar geral fosse propriamente por uma 

transferência das dores do castigado, até 

porque dor é dor, independente do meio. 

Mais que isso, também nos observadores 

existia um desejo pela encenação. Cada 

homem e mulher sentado à distância as-

sistia àquela repetitiva história enquanto 

forjava para si um personagem. 

 A mão da Mestra sobe rápido e 

atinge o súdito, num movimento abrupto 



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  195 194

Mas o que...
Gustavo Martinelli

 Quando as roldanas voltaram a cor-

rer e o corpo dele foi lentamente trazido 

próximo ao chão, sob a luz dos calejados 

holofotes ficaram visíveis os cortes crus 

nas nádegas e coxas. Antes de tocar o 

solo, permaneceu suspenso por mais uns 

instantes. No silêncio asfixiado da plateia, 

a Instrutora ensaiava com o arsenal, na 

escolha do próximo instrumento para o 

ato. Dentre tantas peles, correntes e chi-

cotes com uma ou meia dúzia de cerdas, 

a eleita foi uma vara de marmelo, bas-

tante rústica e resistente. No conjunto 

de espectadores passivos, um incômodo: 

as canes são dos acessórios as que mais 

ferem. Não se pode dizer que esse mal-

-estar geral fosse propriamente por uma 

transferência das dores do castigado, até 

porque dor é dor, independente do meio. 

Mais que isso, também nos observadores 

existia um desejo pela encenação. Cada 

homem e mulher sentado à distância as-

sistia àquela repetitiva história enquanto 

forjava para si um personagem. 

 A mão da Mestra sobe rápido e 

atinge o súdito, num movimento abrupto 

que não permite arrependimento durante 

o trajeto. Do alvo escapa um grito contido, 

envergonhado. O castigo só terminaria 

quando cessassem os gemidos, assim tinham 

acordado. No entanto, com a pele já aquecida 

pelas demonstrações anteriores, tão exigente 

quanto indesejada era a obediência. A 

Dominadora olha demoradamente para 

aquele corpo em levitação, como um ourives 

admirando o trabalho polido de esforço e 

preciosidade. Ambos conhecem a cena o 

bastante para saber que não se pode castigar 

a carne com tal perseverança, do contrário, o 

servo se acostumará com a dor.

 Uma vez mais o braço destro violenta 

a lombar do submisso, abrindo fino rasgo 

na pele. Para alívio da Soberana, permanece 

solene o afligido, ecoando apenas uma respi-

ração carregada de cansaço, uma respiração 

eloquente que denuncia a satisfação do de-

sejo. As cordas se afrouxaram, os nós foram 

desfeitos e, sem mais brinquedos, com o con-

tentamento do gozo e o aveludado aplauso, 

ele e Ela encontram timidamente os lábios, 

enquanto o próximo grupo aguarda para ocu-

par o centro da sala. ×
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Mulheres artificiais e 
inteligências generificadas

Alice de Perdigão Lana

Nossas máquinas são perturbadora-

mente vivas e nós mesmos assusta-

doramente inertes. A frase é do Ma-

nifesto Ciborgue, de Donna Haraway, 

publicado em 1985, e permanece 

estranhamente atual. A fronteira en-

tre o orgânico e o artificial está em 

ruínas, como vemos ao olhar para as 

obras de ficção científica produzidas 

hoje. Nossas projeções de futuro são 

absolutamente permeadas por má-

quinas e inteligências artificiais. Mas, 

um elemento se mantém, mesmo 

nestes ciborgues imaginados: eles 

continuam, ao menos inicialmen-

te, representando um gênero – até 

quando são apenas uma voz, como 

Samantha, no filme Her. Isso é visível 

em várias obras: Ava, de Ex Machina; 

Maeve e Dolores, de WestWorld; Ra-

chel e Pris, de Blade Runner; e assim 

por diante.
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A inteligência e a racionalidade computadoriza-

das, características dos ciborgues masculinos, 

são frequentemente esquecidas quando se 

trata de representações de máquinas-mulhe-

res. O que é aperfeiçoado pela tecnologia aqui 

não é o intelecto, mas, sim, os atributos ditos 

femininos – a sensualidade, a obediência, a ca-

pacidade de provocar interesse sem se tornar 

ameaçadora, entre outros. São frequentemen-

te construídas por e para homens – como Eva, 

talvez o ciborgue original, feita a partir de uma 

costela para acompanhar a perfeita criação de 

Deus.

Mas, de que serve a generificação das máqui-

nas? O que isso pode demonstrar? Haraway, ao 

refletir sobre a mulher-máquina, expõe como 

ela tem a potencialidade de ser ameaçadora 

ao status quo. Isso beira o contraditório; como 

máquinas reforçando papéis de gênero podem 

ser perigosas para a fixidez deste? Mas, é justa-

mente o sucesso da imputação do gênero nas 

inteligências artificiais que demonstra sua arti-

ficialidade. Antes a corporificação feminina pa-

recia ser dada, orgânica e necessária. Os cibor-

gues, por sua vez, podem expressar o aspecto 

artificial do sexo e da corporificação sexual. Se 

é possível uma máquina feminina – e mesmo 

mais feminina que mulheres “humanas” – como 

se pode defender uma feminilidade orgânica e 

natural? De que serve o apego cego à identi-

dade única “mulher”, quando este termo hoje 

está esfacelado em infinitas “mulheres”? ×
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Novas Políticas de Representa-
ção na Mídia: Megg Rayara Gomes 
de Oliveira e o combate ao precon-
ceito a partir da ocupação de espa-

ços formais da sociedade
Ana Carolina Maoski

No dia 30 de março de 2017 a Universidade Federal do Pa-

raná foi palco de uma conquista inédita no cenário acadê-

mico nacional: nesta data Megg Rayara Gomes de Oliveira 

se tornou a primeira travesti negra a obter um título de 

doutorado no país. A defesa da tese, intitulada O diabo 

em forma de gente: (r)existências de gays afeminados, via-

dos e bichas pretas na educação, atraiu não só um grande 

público, como também despertou a atenção de diferentes 

veículos midiáticos brasileiros.

Em uma rápida pesquisa a partir do nome da autora do 

trabalho, é possível encontrar uma série de conteúdos 

presentes em blogs e jornais de circulação local, regional, 

estadual e até mesmo nacional. Os principais resultados 

da busca, sejam eles textos ou reportagens em vídeo, fo-

ram veiculados majoritariamente em datas próximas à de-

fesa da tese – apontando para a factualidade do evento. 

No entanto, a discussão sobre o tema reverbera em ques-

tões mais amplas sobre a existência da comunidade de 

travestis e transexuais e o enfrentamento de preconceitos 

enraizados na nossa sociedade.
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O principal enfoque das 

matérias extrapola os fa-

tores que marcam o ine-

ditismo da conquista do 

título de doutora por uma 

travesti negra. O feito tam-

bém aparece como uma 

conquista da população 

LGBTQ e como um avanço 

na luta contra o racismo e 

a homofobia em ambien-

tes institucionais. A traje-

tória de Megg e suas vi-

vências representam uma 

narrativa que se reflete no 

resultado da pesquisa – fo-

cada em apontar as difi-

culdades enfrentadas por 

homossexuais e negros in-

seridos no setor da educa-

ção enquanto professores. 

Persistência, (r)existência, 

enfrentamento, empode-

ramento e visibilidade são 

os principais aspectos des-

tacados nas publicações e 

que resumem o enfoque 

adotado pela mídia ao di-

vulgar a defesa da tese de 

doutorado da Megg.

O interesse obtido por 

esse fato em veículos midi-

áticos de diferentes forma-

tos e alcances mostra que 

em meio a tantas questões 

complexas pelas quais o 

país passa – políticas e 

econômicas – está sendo 

aberto um espaço para a 

divulgação de conquistas 

de indivíduos que provêm 

29.03 – Gazeta do Povo: 
Travesti negra defende 
doutorado na UFPR

31.03 – UFPR TV: 
Primeira travesti 
negra defende tese de 
doutorado na UFPR

30.03 – Portal UFPR: 
Pela primeira vez, 
travesti negra obtém 
título de doutora na 
UFPR

30.03 – Revista Lado A: 
Travesti curitibana se 
torna primeira doutora 
trans e negra da UFPR

30.03 – Portal Bonde: 
Pela primeira vez, 
uma travesti negra 
defenderá uma tese de 
doutorado na UFPR.

31.03 – Paraná Portal: 
Pela primeira vez no 
Brasil, uma travesti 
negra recebe título de 
doutora

31.03 – APP Sindicato: 
Pela primeira vez, 
travesti negra obtém 
título de doutora na 
UFPR

http://www.gazetadopovo.com.br/reinaldo-bessa/arquivo/travesti-negra-defende-doutorado-na-ufpr/
https://www.youtube.com/watch?v=oG6E8txVNUk
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/pela-primeira-vez-travesti-negra-defende-tese-de-doutorado-na-ufpr/
http://revistaladoa.com.br/2017/03/noticias/travesti-curitibana-se-torna-primeira-doutora-trans-negra-ufpr
http://paranaportal.uol.com.br/geral/pela-primeira-vez-no-brasil-uma-travesti-negra-recebe-titulo-de-doutora/
http://paranaportal.uol.com.br/geral/pela-primeira-vez-no-brasil-uma-travesti-negra-recebe-titulo-de-doutora/
http://appsindicato.org.br/pela-primeira-vez-travesti-negra-obtem-titulo-de-doutora-na-ufpr/
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de grupos tradicionalmente marginalizados na socieda-

de e que buscam a reflexão e a transformação de  uma 

realidade que ainda é extremamente violenta e hostil no 

que diz respeito a orientações sexuais e identidades de 

gênero não dominantes. 

O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no 

mundo, segundo dados da ONG Transgender Europe. Os 

dados da pesquisa produzida pela organização apontam 

que entre 2008 e 2014 foram mais de 600 assassinatos 

no país – tema que Megg colocou em pauta através da 

roupa que vestiu no dia de sua banca. No vestido verme-

lho que usava, a doutora bordou o nome de 10 travestis 

assassinadas nos últimos meses, bem como uma marca 

de bala no meio do peito.

A repercussão da tese e da conquista de Megg é um 

reflexo da importância que os debates sobre questões 

identitárias estão ganhando no país, e que como conse-

quência se refletem em diferentes aspectos do cotidiano 

e permitem avanços necessários, como a inclusão des-

ses grupos em espaços onde antes sua presença era se 

não inexistente, invisível. ×



TO
M

_ufpr_ v3, n5 —
 ago  2017

×  201 200

25.04 – Unila. Websérie 
CharLA: Megg Rayara 
de Oliveira

04.05 – Jornal 
Comunicação: Preta, 
travesti e “casca 
de ferida”: essa é a 
doutora Megg

31.03 – Folha de S. 
Paulo: Doutora contra 
o preconceito

01.04 – Folha de S. 
Paulo: Megg Rayara 
Gomes de Oliveira 
- Travesti conquista 
doutorado com tese 
sobre racismo e 
homofobia

01.04 – Revista 
Cláudia: Pela primeira 
vez, travesti negra 
conquista título de 
doutora

04.04 – Hypeness: 
Travesti conclui 
doutorado com tese 
sobre racismo e 
homofobia

18.04 – G1 Paraná: 
Após vida marcada por 
preconceito, travesti 
negra conquista título 
de doutora na UFPR

https://www.youtube.com/watch?v=4kDRbCUgTu4
http://jornalcomunicacaoufpr.com.br/preta-travesti-e-casca-de-ferida-essa-e-a-doutora-megg/
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/49935-doutora-contra-o-preconceito
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1871806-travesti-conquista-doutorado-com-tese-sobre-racismo-e-homofobia.shtml
https://claudia.abril.com.br/noticias/pela-primeira-vez-travesti-negra-conquista-titulo-de-doutora/#
http://www.hypeness.com.br/2017/04/travesti-conclui-doutorado-com-tese-sobre-racismo-e-homofobia/
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/apos-vida-marcada-por-preconceito-travesti-negra-conquista-titulo-de-doutora-na-ufpr.ghtml
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Uma Noite Queer
texto Amanda Mel

fotos Pedro Augusto 
No último sábado, 26 de agosto, aconteceu o lançamento da 

quinta edição do TOM Caderno de Ensaios, intitulada “Trânsitos 

em Verbos – Linguagens do Que(R)er”.

Com a ideia de proporcionar uma vivência em meio a diversida-

de de expressões e identidades inseridas no movimento que-

er, tema abordado neste número, a apresentação do caderno 

ocorreu no bar Ornitorrinco, centro de Curitiba, em parceria 

com a Festa das Excluídas - evento que vem ganhando espaço 

no cenário LGBT da cidade.

O público presente pôde experimentar um pouquinho das Er-

râncias contidas no TOM #5, inclusive a novidade desta edição, 

uma playlist musical para acompanhar a leitura! As músicas em-

balaram o evento, que teve a exibição do ensaio fotográfico de 

Neto Rickli e a performance de Ricardo Nolasco, com sua errân-

cia verbal em homenagem a Gilda.

A noite seguiu festeira com as Excluídas, e contou com a parti-

cipação de Juana Profunda, artista que deu o tom na sua entre-

vista para o caderno. A festa também teve drinks temáticos e 

muita discotecagem anos 90. ×
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presentación
errancias sonoras
errancias verbales
Gilda — Ricardo Nolasco

Cabra-macho ¡sí, señor! Una reflexión 

sobre la construcción de Syllvio Lúcio en 

Olhe pra mim de novo — Juliana Jayme

Descentrando el sujeto del conocimiento 

(o) ¿puede ser ciencia el arte? ensayo fe-

minista de reivindicación epistemológica 

— Mariana Galacini Bonadio

Cuando los labios de Gilda encuentran el 

derecho — Dhyego Câmara de Araújo

Foucault va al cine: Tatuagem y Febre do 

rato como desgobierno de las identida-

des sexuales — André Duarte

Gilda y la actitud Queer — Jamil Cabral 

Sierra

Investigación con travestis y transexuales; 

o de lo que aprendo con las personas — 

Marco Antônio Torres
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PRESENTACIÓN  Recibir la invitación para 
realizar la curaduría de este volumen del TOM, cua-
derno de ensayos de la UFPR, dedicado a lo Queer, 
se presentó como una tarea desafiante. 

 Las primeras charlas y encuentros para definir 
sus contenidos fueron atravesadas por la eufo-
ria que presupone la voluntad de exponer una 
cartografía de cuerpos, sexualidades y compor-
tamientos juzgados como impropios – objeto de 
cuestionamientos del pensamiento Queer. 

 Los movimientos de preparación comenzaron 
bajo el signo del desbordamiento. Un doble des-
bordamiento. El primero, conectado a muchas 
formas de vida encaradas como divergentes y 
que se proponía a ponerlas al alcance de la mira-
da. Ganas de hacer visible, en sus más variadas 
manifestaciones, trayectorias invisibilizadas  – 
traerlas arriba del borde de lo indecible e impen-
sable. El segundo desbordamiento fue efecto 
de la aparición de esas formas de vida. Dejarlas 
provocar la percepción de que ellas no actúan 
según el trazo, la línea y la escena usual, pero sí 
en desorden del trazo y en el campo estigmatiza-
do de lo “obsceno”.

 Tras el sentimientos de euforia y desbordamien-
to: el desafío. ¿Cómo presentar lo Queer? ¿Cómo 
decir Queer? Ese término ofensivo que remite 
a lo raro, apropiado y utilizado como medio de 
combate y estrategia de resistencia. Una mane-
ra de pensar que desestructura las cifras de los 
cuerpos normales y sexualidades naturales para 
cuestionar los motivos que ordenan modos de 
vida y cuerpos ajustados y desajustados, Cues-
tionamientos que sacuden los propios motivos y 
los descortinan como prácticas de poder.

 Lo Queer rechaza categorías y definiciones 
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identitarias estables, se aleja de identidades apropiadas 
e inapropiadas, propone el movimiento, la experiencia, lo 
múltiplo. Desde de lo Queer emerge el tránsito y el verbo.

 El desafío que se impuso fue el de crear una atmósfera 
capaz de reflejar las múltiples identidades y sus movi-
mientos. La capacidad de producir el sentimiento de la 
experiencia Queer y, con ella, los desplazamientos que 
provoca en el lugar de la explicación y conceptualización. 

 Para alcanzar los efectos esperados, imágenes, decla-
raciones, entrevistas, testimonios, historias y cuerpos 
ocupan el espacio de este volumen. Hacerlos visibles es 
ver modos alternativos de existencias y, a la vez, cuestio-
nar la pretensión de verdad de los códigos que configuran 
existencias y cuerpos como normales o abyectos. 

 Los muchos arreglos identitarios aquí presentes provo-
can la desterritorialización de las identidades naturales y 
verdaderas. Los cuerpos encarados con rareza permiten 
pensar la extrañeza y las condiciones de aparición de lo 
que se delinea como raro. Normalidad y anormalidad 
son marcas que se inscriben en los cuerpos, y sobre las 
marcas se hace necesario ir tras Guacira Lopes Louro y 
preguntar:

 ¿dónde se inscriben? ¿En la piel, en los pelos, en 
las formas, en los rasgos, en los gestos? ¿Qué 
“dicen” de los cuerpos? ¿Qué significan? ¿Son 
tangibles, palpables, físicas? ¿Se exhiben fácil-
mente, a la espera de ser reconocidas? ¿O se in-
sinúan por medio de sugerencias, calificaciones, 
nombres?¿Hay cuerpos “no marcados”? ¿Ellas, 
las marcas, de hecho existen? ¿O son una inven-
ción de la mirada del otro? (LOURO, 2016, p. 77).

 Los cuerpos y experiencias que componen el volumen 
cargan marcas: trans, travesti, drag, gay… Marcas que re-
velan menos de los cuerpos a los que las atribuyen y más 
sobre el orden, jerarquía y clasificación que establecen. 
Este volumen se estructura como ejercicio crítico a esos 
ordenamientos: !una práctica de embate y resistencia!
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 Los colores, las luces, la estética y los afectos que 
circulan por las próximas páginas pretenden ser 
el respirar más allá y fuera de los regímenes de 
verdades identitarias.

 El caleidoscopio de este cuaderno se compone por 
personas con acercamientos y reconocimientos a 
partir de las trayectorias de ambos curadores, en-
cuentros que aquí se delinean, materialidad bajo 
el signo de la afectación.

ERRANCIAS SONORAS  La invitación a la 
lectura viene acompañada de un ambiente visual, 
pero también sonoro, en el que se pueden en-
contrar, a ejemplo de los LP’s de Bandas Sonoras, 
el Nacional y el Internacional. En su mayoría, se 
tratan de referencias al universo que cuestiona 
padrones identitarios. Pop, rock, folk, funk, rap, en 
esos géneros musicales se siente la demanda de 
estas personas por otro lugar.

ERRANCIAS VERBALES El lugar y su cotidia-
nidad, sus prácticas y sus encuentros invocan la 
construcción de subjetividades. Gilda, personaje 
que habitó la ciudad de Curitiba y se embreña en 
nuestras pieles, se ha vuelto el punto de partida 
para repensar nuestros modos de vida y los diálo-
gos con varias áreas del conocimiento. ¡Creación¡ 
Gilda está presente en tres trabajos, casi como la 
muñeca matrioska que, a cada paso, desvenda 
una otra posible Gilda.

 El segundo trabajo es de Jamil Sierra, que explora 
cómo el coraje de decir la verdad y de su actitud 
en ser se la acercaron a la idea de parresía de 
Michel Foucault, resignificando lo que podría ser 
pejorativo para un espacio de resistencia. Como a 
Gilda le gustaba, ¡soy travesti, soy puto!
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 El último trabajo viene embebido por el trabajo performá-
tico de Ricardo Nolasco, en el que desde un remolino de 
ideas conectó Gilda a nuestro presente, al teatro, a Curi-
tiba. En su obra de teatro “Momo: para Gilda com amor”, 
por medio de la carnavalización muestra que ella es la 
línea de fuga, que se escapa, que no se deja capturar por 
el gris de la ciudad. Gilda Vive Curitiba Muerta.

 Para componer este panorama, tenemos la discusión 
sobre el giro epistemológico a partir de lol Queer que pre-
supone un descentramiento del “yo”, que implica situar 
las sujetas y sujetos en complejas redes de posiciones 
e identidades: inestables, contingentes, contradictorias 
y permeadas por relaciones de poder. Este camino se 
evidencia en el ensayo de Mariana Bonadio, que origina-
riamente busca, por medio de proposiciones feministas, 
cuestionar si el arte puede ser ciencia.

 Por fin, Juliana Gonzaga Jayme, por medio del personaje 
del documental “Olhe para mim de novo”, Sylvvio Luccio, 
hombre transexual nordestino, muestra de manera poé-
tica como los referenciales y conceptos de masculinidad 
están abiertos a constante construcción y desconstruc-
ción. 

 Mientras tanto, Marco Antonio nos presenta lo cuanto 
afecta y puede afectar el trabajo en la academia con 
travestis y transexuales. El primer cambio es establecer la 
investigación con y no sobre, para entonces pensar cómo 
nuevas categorías como truque, bapho también consti-
tuyen esos cuerpos y subjetividades. Esos aspectos de 
acercamiento permiten avanzar hacia la pregunta: ¿quién 
puede hablar sobre ellxs?

  ¿Que tienen en común las películas “Tatuagem” (2013) y 
“Febre do Rato” (2011), además de venir del reciente ciclo de 
películas de cineastas pernambucanos? Andre Duarte esta-
blece una lectura a partir de conceptos foucaultianos como 
dispositivo de la sexualidad y la parresía para pensar una 
estética de la existencia de esos personajes que desbordan 
de la pantalla a las calles de nuestras ciudades.
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PONERLE EL TONO El arte de la entrevista se apoya en los 
entrevistados, pero también en la personalidad del entrevis-
tador. Cambiando los roles, traemos como entrevistada la 
entrevistadora drag Juana Profunda. Ella posee un progra-
ma, “Juana entrevista”, en varias plataformas digitales como 
Youtube y Facebook, donde a cada noche recibe una perso-
nalidad del medio musical, político y cultural. Aquí, es ella la 
que expone los ritmos de su transformación y revelación. 
Deja aparecer la jornada de construcción corporal y subje-
tiva de sí, desarmando con mucho humor y color papeles e 
identidades.

ERRANCIAS… Contacto, contagio, estar en relación al otro. 
Letícia Lanz explora por medio de sus vivencias las situacio-
nes paradojales, tragicómicas de su existencia transgénera. 
Diálogos que soportan el (des)entendimiento del juego de 
palabras e identidades. 

 De lo que viene a ser lo Queer, mejor dicho, de los cuestiona-
mientos sobre las identidades, las respuestas de manera ge-
neral provienen del abanico de teorías y prácticas del Norte, 
pero existía Queer del otro lado del Ecuador. A partir de un 
fragmento de la tesis de doctorado que defendió el año pa-
sado y de los apuntes hechos por la comisión examinadora, 
los curadores (Leandro, como doctorando, y Angela, como 
evaluadora) de este cuaderno muestran que la resistencia 
Queer ya existía en Brasil desde la época de la dictadura, en 
la troupe Dzi Coquettes, lo que implica en un otro modo de 
hacer política. 

NOTAS DISONANTES  En las Notas Disonantes desfilan 
pequeños insights sobre los cuerpos del cíborg generificado 
de Alice Lana, del cuerpo poético de Gustavo Martinelli, de 
las bichas-pretas de Ana Carolina Maoski y de las profesoras 
trans de Dayana Brunetto.
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