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RESUMO 

 

Propõe-se analisar nesta tese as formas pelas quais o corpo é interpretado dentro de uma poética 

queer. Compreendendo que a teoria queer já é um fértil terreno em estudos acadêmicos, 

sublinha-se aqui a necessidade de problematizá-la em seus diálogos com outros campos 

epistemológicos para enfim formular e desenvolver a discussão de uma poética queer, 

compreendida aqui como modos de interpretação derivados de questionamentos da própria 

teoria queer. Problematizar a prática interpretativa é, portanto, parte central de uma poética 

queer e, seguindo as contribuições de teóricos como Peter Lamarque e Eve Kosofsky Sedgwick, 

sinaliza-se que a leitura literária pode ser pluralista e reparativa em lugar de monista e 

paranoica. Uma vez que a prática interpretativa é vista em diálogo com outros campos teóricos, 

pode-se pensar o corpo como elemento-chave quando interpretado à luz das discussões de 

nomes como Suely Rolnik, Susan Sontag, Paul B. Preciado e Judith Butler, revelando 

importantes processos de desterritorialização e reterritorialização dos significados do corpo. 

Assim, novos sentidos são produzidos em textos previamente lidos paranoicamente, como 

sugere Eve Kosofksy Sedgwick, e é a partir desta frutífera atividade interpretativa que a 

produção literária será abordada e investigada. Nomes já canônicos como Charlotte Brontë, 

James Baldwin e Virginia Woolf dividem espaço com nomes menos estudados na academia 

(mas igualmente importantes) como David Leavitt, Juliet Jacques e Nella Larsen, destacando o 

objetivo de ressignificar não apenas leituras contemporâneas, mas também textos pertencentes 

ao cânone e, por vezes, lidos como intocáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poética queer; Corpo; Teoria queer; Literaturas de Língua Inglesa. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this doctoral dissertation it is my aim to analyse the ways in which the body is interpreted 

within a queer poetics. Departing from an understanding that queer theory already is fertile 

ground for academic studies, the need to problematise such theory is highlighted in its dialogues 

with other epistemological fields so as to formulate and develop the discussion of a queer 

poetics – here understood as modes of interpretation derived from inquiries into queet theory 

itself. Problematising the practice of interpretation is a central feature of a queer poetics and, in 

tune with theoretical contributions by Peter Lamarque and Eve Kosofsky Sedgwick, it is shown 

that the literary reading can be pluralist and reparative instead of monist and paranoid. Once 

the practice of interpretation is seen in dialogue with other theoretical realms, the body can be 

thought as a key element when interpreted in light of discussions by Suely Rolnik, Susan 

Sontag, Paul B. Preciado and Judith Butler, thus revealing processes of deterritorialisation and 

reterritorialisation of meanings of the body. This way, new meanings are produced and lifted 

from texts previously read under paranoid stances, as suggested by Eve Kosofsky Sedgwick, 

and it is from this fruitful interpretative activity that literature is approached and analysed. 

Canonical names such as Charlotte Brontë, James Baldwin and Virginia Woolf share space 

with some less frequently approached in academia (but equally important) as David Leavitt, 

Juliet Jacques and Nella Larsen, emphasising the aim of resignifying not only contemporary 

texts, but also those associated with the canon and, often, read as unquestionable. 

 

KEYWORDS: Queer poetics; Body; Queer theory; Literatures in English. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“Então a descoberta de uma história e de uma 

herança tem de ser feita por cada indivíduo, como 

parte de seu caminho de libertação ou, pelo 

menos, de conhecimento, mas também tem sérias 

implicações para leitores e críticos que não estão 

especialmente preocupados com a identidade 

homossexual, e também corre sérios perigos” 

Colm Tóibín
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 INTRODUÇÃO 

 

 

 Uma das coisas que mais me incomoda – tanto como leitor quanto como professor – é 

o receio de frases como “eu não gostei” ou “eu gostei”. A questão da preferência é uma tensão 

polêmica e controversa com que estudiosos do campo literário devem se confrontar 

constantemente. Questiono-me sempre que estou iniciando uma aula de literatura: será que este 

grupo discente encontra ou sente algum prazer com as leituras que estamos fazendo? 

 O temor que sinto não é de todo infundando. Toda a minha educação literária foi pautada 

em termos, códigos e teorias que congelavam e fixavam a literatura dentro de uma rápida caixa 

da qual eu poderia rapidamente tirar frases que beiram o pré-pronto para justificar que meu 

gosto literário era deveras “literário”. Entretanto, o que explica o prazer em ler? Incomodam-

me profundamente leituras como as de Leyla Perrone-Móises (2016) que, entre interessantes 

insights sobre o campo, tendem ainda a atribuir ao estético um valor que definiria o literário ou 

não. A professa emérita da USP argumenta que a obra como bem de consumo é parte de uma 

indústria cultural que trabalha em função de uma audiência que exige muito pouco e que está 

acostumada ao consumo de cookies industrializados e não mais ao “biscoito fino” de outrora. 

(PERRONE-MOISÉS, 2016)  

 Há algo curioso nas leituras de Perrone-Moisés que muitos estudiosos das literaturas 

podem sinalizar como elitismo, porém a tradição acadêmica ainda requer, em boa parte, que 

sejamos portadores do “biscoito fino”. Estaríamos, portanto, encarregados, como sujeitos das 

Letras, de carregar a bandeira de nossas áreas, enfatizando as nossas posições de conservação 

literária das “altas literaturas”, afinal, a “massa” precisa ainda ser cultivada para aprender. 

 Esse desconforto das “altas literaturas” me acompanha desde a graduação: o estético 

sempre esteve acima do prazer. Como estudante de Letras - Inglês, lemos Shakespeare, Thomas 

Hardy, Edmund Spenser, Edgar Allan Poe, Henry David Thoreau, Herman Melville, Nathaniel 

Hawthorne e cia – todos e mais membros de cânones das literaturas britânica e estadunidense. 

Estudá-los nos revelaria os valores que importam para a evolução como humanos. Estudá-los 

seria uma forma de resgatar aquilo que a sociedade contemporânea esqueceu que é importante. 

Estudá-los é respeitar a importância de seus nomes no cânone ocidental – tal qual Harold Bloom 

nos indica e revela nossa “ignorância” por não saber apreciar tais nomes. Contudo, ler e apreciar 

esses nomes parece ter deixado latente o meu questionamento sobre o prazer que tenho quando 
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leio esses materiais. Estou lendo Shakespeare porque preciso aprender algo ou porque posso 

aprender algo? 

 O questionamento com a rigidez das leituras e interpretações assumiu níveis 

assustadores quando, estudando a obra de Oscar Wilde, levantei a hipótese da sexualidade em 

aula. Embora já ciente da existência do termo queer, como estudante de graduação eu ainda não 

estudara a teoria – e nem o faria até o doutorado, sendo franco. Ao ouvir meu questionamento, 

o docente reiterou que discutir a questão de sexualidade na literatura era irrelevante porque não 

traria ou agregaria nenhum valor literário. A aula encerrou horas depois e meu desejo por pensar 

as sexualidades também se encerrou temporariamente ali. 

 Essa digressão – ou relato de caso – ilustra minha iniciação e aproximação pelo tema 

das sexualidades e, mais tarde, pela teoria queer. Os anos que separam a graduação e o momento 

em que digito esta introdução somam mais de uma década. Uma década de silenciamento, uma 

década de pensamentos furtivos sobre um tema que não merecia ser discutido, uma década de 

separação entre estética e prazer. Nesta tese eu pretendo pensar o tema da teoria queer enquanto 

me aproximo da literatura pelo signo do prazer, afinal, é pelo prazer que busco ressignificar a 

minha pesquisa literária. Ler textos canônicos pelo prazer que eles sempre me trouxeram e 

também ler textos das “massas” para apontar de que maneiras as fronteiras entre esses dois 

campos são frutos de uma hierarquia que não mais se sustenta. Discutir literatura se torna, 

portanto, uma forma política de agir e questionar os próprios preceitos acadêmicos que me 

circundam e ainda afetam. 

 Eu parto de perguntas que me incomodam – Existe uma poética queer? Caso afirmativo, 

de que modos essa poética influencia a leitura? À luz de uma poética queer seria possível 

sugerir que leituras poderiam nos tornar seres humanos melhores? Será que o prazer que 

sentimos lendo pode ser explicado a partir de posições teóricas? Afinal, o que é teoria queer? 

Quais conceitos surgem e que são operacionais para tentar explicar o prazer que sinto ao ler 

textos literários? – e que formam o cerne deste trabalho. Resgato de meus pensamentos 

enquanto leitor as chaves para dar sentido ao prazer de ler. Proponho-me a analisar o que me 

causa desconforto e me retira de meu espaço seguro. Dito isto, explico brevemente os capítulos 

deste trabalho. 

 No primeiro capítulo recupero de Anselmo Alós (2010) o termo “poética queer” para 

discutir as maneiras como alguns textos literários podem ser relidos e reinterpretados a partir 

de novas indagações sobre a prática da leitura. Em outras palavras, ao sugerir a existência de 

poéticas queer – marco aqui que não penso na existência de uma, logo dizer a poética queer 
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seria uma forma totalizante de pensar o tema – questiono como a prática da leitura, da 

interpretação, deve ser considerada como chave para reconhecer novas subjetividades. O ato de 

ler se torna a peça central para promover o questionamento da tarefa crítica: a recusa em discutir 

um tema como as sexualidades é fruto de educações literárias que estão ainda extremamente 

ligadas a valores canônicos em suas interpretações. Todavia, longe de condenar tais valores e 

interpretações, levanto a hipótese de que múltiplas interpretações possam co-existir, mesmo 

que sejam contraditórias, e que essas possibilidades são uma forma de enriquecer o próprio 

material literário. 

 É ainda no primeiro capítulo que suscito questões sobre o prazer como forma de leitura. 

Busco indagar de que formas nossas formações literárias nos moldaram como leitores 

paranoicos (SEDGWICK, 2003) e que precisamos abrir mão das certezas que possuímos para 

também compreender por quais meios o prazer funciona como parte da crítica literária. 

Concordo com a escritora britânica Jeanette Winterson (1996) quando ela afirma que a arte não 

pode ser apenas sobre amnésia ou sobre o que gostamos de ler. Por amnésia a escritora 

compreende que a leitura não pode ser mero escapismo porque há sempre emoções complexas 

na leitura – emoções boas e ruins – enquanto que pelo segundo ela sinaliza que ler apenas o que 

nos parece ser nossa preferência não nos permite questionar a vida nocional de não se engajar 

com aquilo que é diferente. Para Winterson, uma vida nocional é aquela idealizada que nunca 

se concretiza, aquela que permanece como uma ideia que nunca se realiza porque estamos 

sempre buscando o inatingível modelo criado por um sistema de opressão. Seguir uma vida 

nocional seria assumir as formas que o capital demanda de todos e que apagam as chances da 

arte nos retirar do lugar de conforto. Dessa forma, tematizar o prazer, mesmo nos estudos queer, 

é uma estratégia que reitera a importância da diferença no dia a dia, enfatizando que é pelos 

afetos que reconhecemos o mundo. 

 A proposta de uma poética queer não poderia jamais deixar de lado as discussões 

teóricas que rodeiam a teoria queer, afinal, a primeira só pode existir enquanto produto de 

questionamentos da segunda. Dessa forma, o segundo capítulo propõe revisar histórica e 

criticamente o que se compreende por teoria queer na contemporaneidade, destacando 

conceitos que considero essenciais tanto para leitores e leitoras que já possuem algum 

conhecimento quanto aqueles e aquelas que pouco sabem sobre o assunto. 

 Nesse capítulo aponto as relações entre as teorias feministas e queer, sinalizando as 

áreas em comum e destacando a importância de cada espaço desbravado por ambas. Além disso, 

discuto a necessidade de traçar algumas fronteiras, mesmo que temporariamente inconsistentes 
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para alguns, entre o que se convencionou chamar de estudos gays e lésbicos e a própria teoria 

queer. Não só há distâncias históricas, mas também crítico-teóricas entre ambos os campos que, 

assim como as teorias feministas, possuem seu valor e espaço na crítica. Pensar a teoria queer 

não significa definir o que ela é completamente, especialmente reconhecendo as discussões que 

cada vez mais questionam e revisitam as próprias áreas cinzas da teoria. Com o intuito de tornar 

a leitura da teoria queer mais próxima da discussão de uma poética e suas leituras, separo alguns 

conceitos-chave como os discursos sobre sexo e gênero, heteronormatividade, ideologia e 

ignorância. Penso tais temas a partir de uma variedade de pesquisadores como Warner (1991, 

2002), Sedgwick (2003), Seidman (1993, 1996), Richardson (2006) e Preciado (2017). 

 No quarto, quinto e sexto capítulos, apresento leituras de algumas obras dos séculos 

XIX e XX que considero representativas do argumento da existência de uma poética queer. O 

tema central em comum nesses materiais é a presença do corpo que, a partir do diálogo com 

Nietzsche (2007, 2017, 2019), Kristeva (1982), Preciado (2017), Freud (1996, 2007) e outros, 

apresento como elemento-chave na possibilidade de pensar o prazer da leitura ligada aos modos 

de ler discutidos no primeiro capítulo. 

No quarto capítulo, talvez o mais desafiador e filosófico desta tese, proponho investigar 

as maneiras pelas quais os corpos em Orlando de Virginia Woolf e M. Butterfly de Henry David 

Hwang burlam as fronteiras de gênero a partir das noções nietzscheanas de apolíneo e 

dionisíaco. Penso que Orlando, figura masculina e feminina no homônimo romance, ilustra a 

sobreposição das forças criativas citadas por Nietzsche e revela uma crítica potente sobre a 

impossibilidade da discussão de gênero e sexo à época de sua publicação. De maneira 

semelhante, a minha leitura de M. Butterfly do estadunidense David Henry Hwang é sintomática 

de uma literatura que pode finalmente recusar as limitações prévias das discussões de gênero e 

performance e que, de maneira traumática, destaca a abjeção como forma de expressão. 

O quinto capítulo aborda duas narrativas autobiográficas de transição escritas por 

sujeitos trans: Trans de Juliet Jacques e Nina Here Nor There de Nick Krieger. Tanto Jacques 

quanto Krieger relatam os seus processos de desterritorializações – geográficas e identitárias – 

ao sinalizarem as suas jornadas de transição de gênero. As teorizações sobre 

contrassexualidade, identidade e diferença surgem aqui como fundamentais para ironizar e 

questionar as narrativas em seus processos de desfazer gêneros. As produções de Jacques e 

Krieger revelam como o corpo como materialidade – afinal, sujeitos trans existem –  é também 

um produto discursivo, efeito de tecnologias de normalização (MISKOLCI, 2016). 
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No sexto capítulo faço uma discussão filosófico-psicológica dos romances Jane Eyre da 

britânica Charlotte Brontë e Passing da estadunidense Nella Larsen destacando passagens nas 

quais leio que o ato de olhar e tocar, segundo posições freudianas, oferecem novas perspectivas 

interpretativas. Argumento que tanto a protagonista homônima de Jane Eyre quanto a 

personagem Irene de Passing estão sujeitas a processos de interpretações heteronormativas nos 

quais suas ambíguas sexualidades homoafetivas são deixadas de lado em prol de leituras 

“saudáveis” e “inocentes” que não questionem o cânone. Deste modo, destaco como os corpos 

são lidos de maneiras que silenciam determinados aspectos que hoje são parte integral dos 

estudos queer. 

Espero que a tese que aqui apresento possa, de alguma maneira, entre erros e acertos, 

entre tentativas e escapadas, suscitar questionamentos sobre as nossas zonas de conforto no 

campo literário. 
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LEITURAS DE UMA POÉTICA QUEER 
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1. LEITURAS DE UMA POÉTICA QUEER 

  

 Em 2010 Anselmo Alós (2010, p. 837) publicou artigo intitulado “Narrativas da 

sexualidade: pressupostos para uma poética queer” cujo objetivo era “evidenciar as 

contradições e impasses que emergem na literatura, particularmente em relação a questões de 

raça, classe e gênero.” O pesquisador desenvolve o conceito de uma poética queer não baseada 

em uma preocupação estruturalista, mas sim com uma definição de poética mais próxima da 

descritiva que ele ilustra citando teóricos já canônicos como Linda Hutcheon e Edouard 

Glissant. Para ele, a importância desta poética descritiva é nutrir uma visão da literatura que 

não busque encontrar estruturas comuns, mas sim elementos em comum que sirvam ao 

propósito de questionamento e subversão das realidades sociais que são o foco da teoria queer. 

Colocando em destaque o papel da própria indefinibilidade do termo queer, Alós (2010) 

promove uma reflexão de como uma poética queer não se pretende completa ou totalizante, 

justamente pelo seu caráter transdisciplinar. Surge daí, portanto, a indagação de como a teoria 

crítica contemporânea tem articulado as variadas faces da teoria queer em suas relações com o 

campo literário: seria possível afirmar que existe uma poética queer? 

 A proposta de Alós (2010) é o primeiro passo em direção ao questionamento que 

desenvolvo nesta tese. Se para o teórico a importância de uma poética queer é vinculada ao 

social, deve-se sublinhar a necessidade imperativa de questionar como essa mesma poética 

surge dentro das literaturas de língua inglesa com fins de questionamento e subversão. Além 

disso, investigar a existência de uma poética queer é compreender até que ponto a própria 

função da crítica literária deve ser questionada enquanto formuladora de hipóteses, destacando 

espaços que ainda são pouco explorados tanto no fazer literário quanto na crítica. Estudar 

literatura, especificamente os cantos queer que são ignorados ou inferiorizados, é uma proposta 

de reacender a chama desta forma de arte e sinalizar o fôlego que os estudos literários ainda 

possuem em suas relações entre teoria e prática. 

Para tal, discutir-se-ão aqui as contribuições teóricas sobre as definições de poética e de 

que formas privilegiamos uma para discutir a teoria queer em sua relação com as literaturas. 

Vale também ressaltar o interesse teórico na discussão da crítica literária e suas funções com o 

intuito de evidenciar a relevância e visibilizar as contribuições da teoria queer como 

fundamentais na contemporaneidade. Repensar a teoria e suas concepções de literário se torna 

fundamental para oferecer um debate acerca do que uma poética queer pode ou não oferecer no 
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campo das literaturas. A ideia de repensar (re-think) é usada no sentido atribuído por Linda 

Hutcheon e Mario Valdés em Rethinking Literary History (2002): 

 

To “re-think” is not only to think again; it is to think anew. This does not 

involve revisionism or revising: it is not a question of correcting, altering, 
amending or improving. To rethink is to reconsider, with all the associations 

of care and attentiveness and serious reflection that go with the notion of 

consideration. (HUTCHEON; VALDÉS, 2002, p. 01)12 

 

 Ao propor que as leituras anteriores, propostas por estudos gays e lésbicos, sejam 

revisitadas, o intuito de uma poética queer não é apontar seus erros ou localizar inconsistências 

– estas são partes integrais de análises literárias - , mas sim repensar os modi operandi teóricos 

anteriores como pedras no caminho, o trampolim para a crítica contemporânea. A teoria queer, 

na sua indefinibilidade, requer um trabalho que se enxerga pluralístico em oposição ao 

monismo interpretativo reinante em produções críticas anteriores. (LAMARQUE, 2009) Em 

outras palavras, uma poética queer precisa não apenas repensar as maneiras pela qual se 

estabelece tematicamente, porém também como ela dialoga com uma filosofia da interpretação: 

será que devemos seguir as interpretações paranoicas ou quebrar com esse trabalho 

interpretativo em prol de leituras reparativas (SEDGWICK, 2003)? Ao se despir de 

interpretações paranóicas, existirá ainda um campo queer a ser investigado ou a teoria precisará 

ser repensada em sua tarefa? Qual a função de uma poética queer e de que maneiras suas 

interpretações são, por exemplo, investidas para além de elucidações e explicações, no sentido 

estabelecido por Peter Lamarque em The Philosophy of Literature (2009)? 

Tendo em vista as considerações acima, este capítulo visa (i) discutir o que significa 

interpretar literatura a partir das discussões de Terry Eagleton (1991, 2003) sobre a função da 

crítica, de Peter Lamarque (2009) sobre a filosofia da interpretação e de Tzvetan Todorov 

(2017) sobre os rumos da crítica, (ii) definir o que se compreende por poética na crítica cultural 

contemporânea (HUTCHEON, 2002; CULLER, 1999) e finalmente (iii) elaborar uma 

                                                             

1 Neste capítulo utilizarei o texto original em citações com mais de três linhas e disponibilizarei as minhas 

traduções como notas de rodapé. Ao me aproximar de textos literários, privilegiarei o original mesmo dentro do 

corpo do texto da tese, novamente disponibilizando a tradução como nota de rodapé. Nos próximos capítulos 

tornarei a lembrar esta decisão. 
2 “Re-pensar" não é apenas pensar de novo; é pensar de uma forma diferente e mais positiva. Isso não envolve 

revisionismo ou revissar: não é uma questão de corrigir, alterar, consertar ou melhorar. Repensar é reconsiderar, 

com todas as associações de cuidado e atenção e reflexões sérias que acompanham a noção de consideração.”  

(Tradução minha) 
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interpretação de uma poética queer a partir das discussões de Eve Kosofsky Sedgwick (2003) 

sobre interpretações paranóicas e leituras reparativas. 

 

1.1. Questões de interpretação e a função da crítica 

 

 Em The Function of Criticism, Terry Eagleton (1991 [1984]) realiza uma investigação 

sobre o que se compreende(u) por crítica literária através dos tempos. A obra narra a construção 

de uma crítica literária de origem burguesa até os anos 1980, buscando tecer críticas à própria 

função da crítica em seus conluios com ideologias dominantes. Como a obra data de 1984, não 

havia ainda uma base teórica para o que convencionou chamar de teoria queer atualmente, 

porém as palavras de Eagleton já pareciam anunciar as viradas epistemológicas do final do 

século XX e início do XXI. Segundo o crítico inglês: 

 

Literary theory, in the forms in which we now know it, is a child of the social and 
political convulsions of the 1960s. Theory is often enough perceived as an arcane 

sophisticated pursuit, and there is good reason for this; but to track the development 

of modern literary theory back to the 1960s is to remind ourselves of the essential 

naivety of all theoretical ventures. (EAGLETON, 1991, p. 88)3 

 

Faz-se essencial, portanto, sinalizar que não se pretende aqui uma construção histórica da crítica 

literária tal qual Eagleton realiza em The Function of Criticism, porém tampouco se deve 

creditar os avanços sugeridos pela teoria queer como única e exclusivamente dependentes das 

contribuições pós-1960. Conforme será discutido no segundo capítulo, a teoria queer surgiu de 

interseções importantes entre diversos movimentos, porém ela também descende de 

pensamentos pós-estruturalistas que, por sua vez, são herdeiros de questionamentos prévios e 

assim por diante. Sugerir que uma poética queer, uma forma de reler a literatura à luz da 

presença do Outro com objetivos políticos em relação às construções das sexualidades, é algo 

novo e isolado é meramente ignorar que já tivemos grandes críticos queer como o irlandês 

Oscar Wilde e seu De Profundis. As discussões propostas pela teoria queer não são inéditas ou 

novas, porém tampouco se apresentam exauridas de novas possibilidades. 

 Reconhecendo o passado como elemento de construção do presente e do futuro, a teoria 

literária moderna é, conforme apontado por Eagleton (1991), produto de convulsões sociais e 

                                                             

3 “A teoria literária, tal qual conhecemos hoje, é filha das convulsões sociais e políticas dos anos 1960. A teoria é 

geralmente percebida como misteriosa/complexa e há bons motivos para tal; mas traçar o desenvolvimento da 

teoria literária moderna para os anos 1960 é nos lembrar da essencial inocência das investidas teóricas.” (Tradução 

minha) 
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políticas. Esta não surge isolada e desconectada de momentos históricos. Antes disso, ela surge 

“quando as bases lógicas tradicionais para uma prática social e intelectual são quebradas e 

novas formas de legitimação da segunda são necessárias.” (EAGLETON, 1991, p. 90) Em 

outras palavras, na leitura de Eagleton (1991, p. 90) a crítica literária foi e ainda é “culpada” 

por “reproduzir relações sociais dominantes” ao “tangenciar as formações sociais que ela 

ajudava a manter” destacando uma cumplicidade com a crítica e a formação de cânones. Apenas 

com as novas “políticas de conhecimento” (EAGLETON, 1991) dos anos 1960 foram expostas 

as relações de marginalidade social e modos dialéticos da crítica literária. 

 Eagleton enxerga certas mudanças paradigmáticas como importantes e simbólicas do 

nascimento de outras vertentes como o que ele denomina humanismo literário, porém, ao 

mesmo tempo em que aponta os novos ventos, o teórico inglês parece ter certa cautela ao tratar 

de questões pós-estruturalistas, especialmente as noções de desconstrução. Ao dizer que a 

desconstrução era “anti-cientística e anti-sujeito”, Eagleton parece desacreditar os ganhos do 

movimento ao temer que ele consiga resgatar uma heterogeneidade do sujeito ao se “engajar, 

politicamente em vez de textualmente, com os sistemas ideológicos que precisaram desta 

estratégia no início.” (EAGLETON, 1991, p. 99). Cabe aqui ressaltar as palavras de James 

Williams em defesa do pós-estruturalismo: 

 

O pós-estruturalismo não rejeita simplesmente as coisas. Ele trabalha dentro delas 

para desfazer seus postulados exclusivistas de verdade e pureza. [...] Assim, não é que 
pós-estruturalismo rejeite o cárater [self], o sujeito, o ‘Eu’ ou a intersubjetividade, 

como alguns afirmaram. Ao invés disso, eles devem ser vistos como tomando lugar 

em contextos históricos, lingüísticos e experienciais mais amplos. Não é que não 

exista um ‘Eu’, é que ele não pode reivindicar-se como um âmago seguro. 

(WILLIAMS, 2013, p. 23) 

 

 Williams não enxerga o pós-estruturalismo como uma metáfora acadêmica para estudos 

abstratos e isolados de realidades sociais, o que permite rever as palavras de Eagleton como 

uma profecia que não se concretizou, afinal, tanto política quanto textualmente escritores queer 

têm produzido instrumentos para promover a reflexão do que tem se compreendido ainda como 

centro/margem. (HUTCHEON, 2002) 

 É interessante notar que, apesar de certo tom cético, Eagleton (1991) encerra o quinto 

capítulo de The Function of Criticism com palavras mais encorajadoras relacionadas aos 

ambientes partidários de esquerda que se identificam com a desconstrução. Para o crítico, estes 

grupos podem fomentar questionamentos das instituições em si, mesmo com políticas que ele 

considera anarquistas como desconfiança e suspeita de relações de poder, autoridade e formas 

institucionais. Assim, a crítica da crítica pode e deve ser interpretada menos como um 
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instrumento de elogio canônico e mais como um frutífero campo que essa mesma crítica pode 

ser. (EAGLETON, 1991, p. 130) 

 Se a crítica anterior aos anos 1960 era descrita como ideologicamente ligada aos valores 

dominantes, o que surge a partir dos anos 1960/1970 não pode ser compreendido como isento 

de ideologia. Tal qual as posições anteriores, os movimentos das mulheres, dos direitos civis e 

de gays e lésbicas também eram regidos por valores ideológicos que, por mais avant-garde que 

à época fossem, também participaram de sistemas de invisibilização e outremização4 de sujeitos 

fora das normas sociais. Por tal motivo é necessário ressaltar que a crítica de Eagleton aponta 

justamente os métodos de homonormatividade criticados por Lisa Duggan (2003). Em seu 

anseio por pensar em como dar voz aos marginalizados, a crítica, em sua relação entre culturas 

altas e de massa, acabou por reproduzir o mesmo sistema excludente que tanto criticava, 

tangenciando outras questões tão pungentes e urgentes de e sobre sujeitos LGBTQ+. 

 Retornamos aqui ao termo re-pensar proposto por Linda Hutcheon e Mario J. Valdés. 

Se re-pensar significa “pensar algo novo” ou “algo do zero”, é importante não ignorar as 

contribuições teóricas que ressoam até os dias atuais como o ensaio sobre a heterossexualidade 

compulsória de Adrienne Rich ou as discussões propostas por Audre Lorde sobre a 

lesbianidade. Em outras palavras, cabe aqui re-pensar como a função da crítica não é apenas 

revisitar e revisar as leituras anteriores, mas sim propor novas formas de ler nossos arquivos 

literários. É nesse sentido que a teoria queer quer re-pensar os modi operandi da função da 

crítica, trazendo à tona questões previamente invisíveis ou invisibilizadas.5 A articulação 

derridiana de inversão e deslocamento serve aos propósitos de uma poética queer, pois é através 

dessas estratégias que novas formas de compreender os sujeitos surgem. 

 Sobre a inversão e o deslocamento, Carla Rodrigues (2009) afirma que a intenção não 

é a criação de uma nova hierarquia, pois apenas o ato de inversão não promoveria a 

desconstrução esperada de um sistema. Para a teórica, que se baseia nas leituras do francês 

Jacques Derrida, os movimentos de inversão e deslocamento não são estáticos ou seqüenciais, 

justamente porque não se espera que, ao mover a dicotomia homem/mulher ou hetero/homo, se 

                                                             

4 Uso aqui no sentido descrito por Thomas Bonnici (2007, p. 195) no qual a outremização é o processo de criação 

do Outro “como uma posição fora da ‘normalidade’”. 
5 Por invisíveis queremos dizer que algumas questões não poderiam ser problematizadas à época por questões 

anacrônicas teóricas, afinal, os avanços da teoria se consolidam com o passar dos anos e a teoria “não emerge em 

qualquer momento histórico; ela se materializa quando é possível e necessário, quando as bases lógicas tradicionais 

para práticas intelectuais ou sociais se desfazem e novas formas de legitimação são necessárias.” (EAGLETON, 

1991, p. 90). Já por invisibilizada compreendemos que são temáticas existentes à época que, embora pouco 

teorizadas ou discutidas, eram intencionalmente apagadas para evitar problemas ou desconfortos. 
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construa uma nova hierarquia na qual o lado previamente oprimido se tornaria o novo centro. 

É nesse movimento que uma poética queer precisa operar em sua função crítica: 

 

Deslocar-se é, antes de mais nada, não se fixar a identidades. Assim, [...] 

quando esse movimento de deslocamento se completa, não é em direção a um 
novo conceito ou a conceitos com novas identidades, mas a um “multiplicar 

de identidades”, o que de fato interessa à desconstrução. A desconstrução, 

para manter-se fiel à tarefa que se propõe, não poderia se agenciar a nenhum 
tipo de identidade fixa. Nem pode estar a serviço de disputas políticas pela 

busca ou pela imposição de uma verdade.” (RODRIGUES, 2009, p. 34) 

 

 O que pode parecer incongruente para alguns teóricos literários é que a desconstrução, 

conforme trecho acima, não se propõe a localizar uma verdade única, ou seja, uma leitura queer 

não é a única leitura proposta e tampouco pode haver apenas uma leitura queer de um mesmo 

texto. A interpretação, a ser discutida no próximo sub-item, surge como uma tentativa de ser 

um sopro de vida dentro do texto literário, evitando uma identidade fixa, questão à qual a 

desconstrução se opõe. É através do “movimento permanente de deslocar-se” que “o 

pensamento da desconstrução ao mesmo tempo propõe, instiga e desafia.” (RODRIGUES, 

2009, p. 37) 

 Para Eagleton (1991), no entanto, o pensamento da desconstrução é uma falha porque 

seus participantes estariam profundamente envolvidos na questão que tanto criticam. O crítico 

inglês sugere que, ao não conseguir se desvencilhar das noções de escrita e ideologia, a 

desconstrução colabora com a perpetuação de uma ideologia de humanismo liberal que não 

promove a independência do sujeito. Entretanto, é conflituoso que Eagleton desenvolva críticas 

sobre esse conluio entre desconstrução e ideologia quando o próprio afirma que muitos avanços 

teóricos da segunda metade do século XX provêm de novos estudantes que, treinados em 

leituras de culturas alta e de massa, se negam a aceitar valores ideológicos tratados como 

universais e coerentes. (EAGLETON, 1991, p. 86) Presumimos que, frente aos desafios teóricos 

da época, Eagleton desacreditava das intervenções desconstrucionistas pelo caráter provisório 

destas, afinal, se compreendemos que inverter e deslocar são movimentos constantes, estes não 

se encerram quando atingem determinados espaços ou níveis. Pelo contrário, tal qual o 

inconsciente humano, “[n]o momento da inversão, aquilo que é recalcado, reprimido, abafado, 

marginalizado pela filosofia é colocado em destaque” (HADDOCK-LOBO, 2007, p. 86 apud 

RODRIGUES, 2009, p. 35), revelando que não somos tão lineares como esperamos e que as 

inversões e os deslocamentos não podem ser tão finalizados e estanques por serem processos 
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contínuos nos quais as relações entre os significantes conduzem a novos pensamentos – daí a 

leitura de uma poética queer como um re-pensar. 

 Não sendo, portanto, formas únicas de pensar e criticar, as intervenções 

desconstrucionistas se revelam úteis ao re-pensar queer: se o processo não se encerra quando 

se imagina, se novas leituras surgem através de novas indagações, não seria uma poética queer, 

nas suas ingerências, um processo de diferenciação constante? Seria uma poética queer um 

“devir permanente em que a identidade fixa é substituída pelos efeitos de um processo contínuo 

de deslocamento”? (RODRIGUES, 2009, p. 41) Como estas formas de re-pensar se constituem 

enquanto crítica? Uma breve resposta que pode nos guiar momentaneamente é a compreensão 

dos espaços públicos e privados, outrora tão marcadamente separados, como um lócus de 

reflexões sobre o “devir permanente” que a função crítica também deve assumir. 

 Ao afirmar que as culturas de massa deslocam o papel da família na construção de 

valores e desejos, especialmente na percepção da função da crítica como tarefa herdada das 

noções de burguesia, Eagleton (1991) articula que a arena na qual tais culturas dialogam e 

contrastam é o mapa da dissolução dos espaços públicos e privados. A transformação destes 

espaços reitera a proposta de um devir constante da própria teoria literária e, por conseguinte, 

da função da crítica. Em sua visão, o papel do crítico contemporâneo é: 

 

[...] resist that dominance [of mass-mediated spheres which put subjectivities 

under the dominance of commodity] by re-connecting the symbolic to the 

political, engaging through both discourse and practice with the process by 

which repressed needs, interests and desires may assume the cultural forms 
which could weld them into a collective force. (EAGLETON, 1991, p. 123)6 

 

 Notavelmente marxista em sua orientação ideológica, o que devemos apreender da 

função do crítico proposto pelo escritor inglês é que a subjetividade é um elemento crucial que 

surge nas mediações entre campos artísticos também. A crítica aos aspectos de culturas de 

massa não é necessariamente uma questão a ser tratada neste trabalho, porém cabe ressaltar que 

Eagleton enxerga como válidas outras preocupações teóricas como os estudos psicanalíticos, 

de gênero, de cultura popular e sobre adaptações fílmicas. São versões contemporâneas de 

tópicos críticos que não podem ser negados, pois oferecem análises de processos simbólicos 

que podem configurar novas formas de compreender a situação do poder. (EAGLETON, 1991, 

                                                             

6 “[...] resistir ao/à predomínio/dominância [de formas midiáticas que subjugam a subjetividade através de 

commodity] ao reconectar o simbólico ao político, engajando-se através de discursos e práticas com o processo 

pelo qual necessidades, interesses e desejos reprimidos possam assumir formas culturais que podem fundi-los em 

uma força política coletiva.” (Tradução minha) 
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p. 124) Assim, embora inegavelmente preocupado com questões de lutas de classe em sua 

escrita, Eagleton (1991) sublinha a necessidade da função da crítica não se fechar em si e buscar 

novos territórios interpretativos. 

 Se a função da crítica é “engajar-se através de discursos e práticas” contra uma 

“dominância de formas midiáticas que subjugam a subjetividade”, devemos indagar como uma 

poética queer se aproxima dos textos literários de formas distintas. Compreendendo a teoria 

queer como uma teoria política comprometida com indagações culturais e, no caso deste 

trabalho, literárias, a renegociação de valores e normas se dá no nível textual, demandando uma 

compreensão do próprio trabalho interpretativo a ser desenvolvido. Deve-se buscar, portanto, 

interrogar o que se compreende por interpretação e como ela se dá numa poética queer. 

 Interpretar um texto literário requer mais que simplesmente localizar palavras ou trechos 

que possam enunciar informações. Interpretar também é mais que gerar conclusões resumidas 

acerca de materiais literários. Peter Lamarque, docente da Universidade de York, afirma que: 

 

[...] rather than stressing the autonomy of the individual work it seems more 

fruitful to emphasize the autonomy of the practice within which the works are 

read. What makes literary works distinctive is closely connected to twhat 

makes the reading practice distinctive when the works are read as literature. 
Exploring such a practice is the key to understanding what gives literary works 

the value and interests they have. (LAMARQUE, 2009, p. 132)7 

 

 Lamarque (2009) afirma que analisar a obra de arte enquanto obra autônoma – 

autossuficiente e responsável apenas por si – não é necessariamente uma interpretação errônea, 

porém sinaliza que pensar as linhas interpretativas a partir da prática, ou seja, do crítico literário 

e do leitor comum, é o caminho para indagar de que maneiras a literatura é uma potência 

artística. O filósofo lista três formas interpretativas que são aplicadas por críticos e descreve 

como cada uma funciona: explicação, elucidação e interpretação. 

 Por explicação, Lamarque compreende o ato de o crítico de se preocupar com o sentido 

de algo específico na obra – uma palavra ou uma linha: “Ocasionalmente um crítico explicará 

uma linha ao notar uma ambiguidade ou ‘riqueza’ que talvez escape a um leitor inatento.” 

(LAMARQUE, 2009, p. 142) A explicação possui dois objetivos: o primeiro é “identificar usos 

incomuns, idiomáticos ou problemáticos” e o segundo “explorar variações de conotações e 

                                                             

7 Em vez de sublinhar a autonomia da obra individual, parece mais frutífero enfatizar a autonomia da prática pelas 

quais as obras são lidas. O que torna as obras literárias únicas está fortemente associado ao que torna a prática de 

leitura única quando as obras são lidas como literatura. Explorar tal prática é fundamental para a compreensão do 

que dá às obras literárias o valor e o interesse que elas têm. (Tradução minha) 
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simbolismos, notavelmente na poesia.” (LAMARQUE, 2009, p. 141) Desse modo, a explicação 

funciona em nível textual, buscando ressaltar em uma obra a questão linguística de palavras ou 

frases. Lamarque (2009, p. 144) sustenta que “[s]egmentos de uma obra podem não ser 

explicáveis independentes de uma visão geral da obra, porém esta mesma visão geral da obra 

pode depender dos sentidos atribuídos aos segmentos.” Em outras palavras, a 

descontextualização de segmentos pode gerar leituras incongruentes com a obra em si, o que 

para o filósofo não seria uma possibilidade de interpretação literária por partir do princípio que 

uma obra poderia, erroneamente, ser reduzida a uma afirmação interpretativa que nem sempre 

se sustenta. 

 Outro procedimento interpretativo que Lamarque (2009, p. 145) cita é a elucidação, 

“uma busca por detalhes sobre uma narrativa – o que ocorre dentro do mundo da obra – que 

não são explicitados na narrativa em si.” O estudioso cita que muitos leitores se fascinam com 

perguntas que fogem da obra em si, buscando responder o que teria Hamlet estudado em 

Wittenberg ou sobre quem seria o bisavô de Mrs. Dalloway. Tais indagações, por mais fascínio 

que exerçam nos leitores, são, na opinião de Lamarque (2009), raramente encontradas nos 

estudos crítico-literários. 

 Segundo Lamarque (2009), a explicação e a elucidação, como procedimentos do 

repertório crítico, são formas interpretativas e não interpretações em si. Elas surgem na crítica 

literária como pistas que dariam ao texto literário seu valor como literatura, revelando, portanto, 

quais textos seriam ou não literários de acordo com diversos críticos. A discussão proposta de 

uma poética queer requer enxergar como a explicação e a elucidação servem ao propósito da 

interpretação, que seria o objetivo final da crítica literária. A exploração e a elucidação, em sua 

busca pelos sentidos dentro e fora do texto, dialogam com a poética queer em relação ao ato de 

leitura que requer estabelecer novos sentidos. Pensar na estrutura formal de uma palavra que à 

época do texto significa uma coisa e hoje significa outra é um trabalho interpretativo de 

exploração e elucidação, tarefas que são necessárias à poética queer. Vale ressaltar que as linhas 

que limitam ambos os procedimentos parecem convergir nas próprias definições de Lamarque 

(2009) que ainda propõe o terceiro nível da prática autônoma: a interpretação. 

 “A interpretação é”, segundo o filósofo (2009, p. 148), “necessária sempre que há a 

necessidade de algo, que inicialmente era intrigante ou não aberto às construções óbvias, ‘fazer 

sentido’”. Desse modo, o trabalho crítico literário consiste em explicar, elucidar e 

microinterpretar. Para Lamarque (2009, p. 148), não se pode pensar em interpretações como 

afirmações interpretativas, pois a primeira é um trabalho mais extenso e consiste em um 
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processo analítico complexo enquanto as afirmações interpretativas surgem como 

generalizações sobre uma obra a partir de alguns conceitos. Para uma poética queer, 

acreditamos ser necessário instaurar e subverter todas essas possibilidades, justamente com o 

intuito de reiterar que não existe uma posição única e verdadeira sobre a interpretação. Há 

modos interpretativos incongruentes que, em outras posições epistemológicas e correntes 

teóricas, seriam inaceitáveis co-existir, porém uma poética queer suscita tais questionamentos 

como parte integral do fazer literário: o protagonista do romance Giovanni’s Room, escrito por 

James Baldwin, David, é comumente descrito como um homem que busca compreender a sua 

homossexualidade durante uma viagem, porém uma leitura queer prefere indagar como seria 

possível uma construção da homossexualidade quando o protagonista jamais se reconhece 

como tal ou mesmo como bissexual. Não estaríamos forçando uma identidade em um indivíduo 

cuja subjetividade ainda está em formação em relação à sua sexualidade? Uma poética queer 

não precisa escolher uma interpretação entre as duas, porém sinaliza como a primeira, em seu 

diálogo com os estudos gays e lésbicos, pode ser perigosa em tempos de identificações e não 

identidades. É nesta operação de sentidos que uma poética queer requer os procedimentos 

interpretativos propostos por Lamarque (2009) como formas de conhecer o literário. 

 A interpretação – ou a microinterpretação de fragmentos de obras – se torna o trabalho 

essencial da crítica e, em diálogo com as expectativas de Eagleton (1991) previamente 

discutidas, fornece as ferramentas para uma poética queer. Ela demanda re-pensar expectativas 

sobre formação de cânones, pois, apesar de enxergar a frutífera interação de temas em comum, 

ela reconhece que a função da crítica não é decidir o que é ou não literatura, o que é ou não 

literário. Uma crítica tecida em relação aos estudos pós-estruturalistas e pós-modernos é a de 

que são isolamentos teóricos a-históricos, despolitizados e elitistas, porém tais pensamentos 

carecem de maior desenvolvimento e reconhecimento da tarefa que distintas correntes pós-

estruturalistas se propõem a discutir e que nem sempre estão em acordo. É nesta variedade de 

posições que precisam co-existir que uma poética queer pode demandar uma reformulação do 

cânone em consonância com as ideias expressas por Linda Hutcheon em The Poetics of 

Postmodernism (2002) – não é necessário um novo centro, pois o que obras pós-modernas 

almejam não é a centralidade, mas sim o reconhecimento como expressões artísticas. 

 Ao tratar da interpretação, Lamarque (2009, p. 160) cita que muitos debates ainda 

surgem em relação à possibilidade de uma mesma obra ser objeto de análise de diversas 

correntes críticas e, como consequência, oferecer diversas interpretações. O filósofo chama essa 

relação de pluralismo e monismo, destacando três perguntas que parecem guiar as 
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interpretações: essa perspectiva é uma que pode ser levada para a obra? Essa perspectiva é uma 

que é válida na obra? Esse aspecto é importante ou central na obra? (LAMARQUE, 2009, p. 

160, grifos no original) 

 As duas primeiras perguntas são passíveis de respostas justamente por demandarem de 

críticos o trabalho teórico de dar suporte às suas hipóteses. Utilizam-se passagens da obra, 

fragmentos teóricos, noções epistemológicas, tudo enquanto se busca pluralizar temáticas na 

obra. Perpetua-se ainda, todavia, que algumas leituras não são válidas e que não merecem ser 

discutidas, tal qual Eve Sedgwick aborda no sexto axioma da introdução de Epistemology of 

the Closet – as relações entre os estudos da sexualidade e o cânone literário são, e devem ser, 

tortuosas. A política literária ainda vigente em muitas instituições é a de que leituras que 

privilegiariam discussões sobre sexualidades são irrelevantes ou não fazem sentido. 

(SEDGWICK, 1990, p. 53) Tais percepções de que as sexualidades na interpretação seriam 

menos relevantes que outras temáticas respondem às demandas institucionalizadas de como o 

regime heteronormativo de poder se mantém em seu lugar de privilégio na sociedade. Por tal 

razão a posição de crítica de Lamarque (2009) é relevante para situar tais interpretações 

pluralistas como perspectivas válidas e que podem ser levadas ao campo literário. 

 A terceira pergunta, no entanto, representa um questionamento que suscita debates 

fervorosos: quem decide quais aspectos são importantes ou centrais em uma obra? O crítico, o 

leitor, o autor? Defensores do monismo afirmam que até podem existir outras interpretações, 

mas que uma é a correta e preferível. Esta interpretação única se revelaria através da 

plausibilidade hipotética, fundamentação textual, completude de ideia etc. (LAMARQUE, 

2009, p. 163) O paradigma monista é uma interpretação que busca a verdade do texto, visão 

com a qual uma poética queer não compactua justamente por compreender, conforme afirmado 

anteriormente, que os atos de inversão e deslocamento promovem novas leituras – ou saliências 

como Lamarque (2009) as chama – que trazem novas possibilidades para as obras, sejam como 

rupturas ou continuações. 

 Tendo exposto questões cruciais para uma poética queer – as formas de re-pensar a 

prática litéria da interpretação e o fazer da crítica literária, a instabilidade da leitura monista a 

partir do pluralismo – inicio agora uma discussão sobre algumas definições de poética para 

posteriormente oferecer exemplos de como tais formas de re-pensar e de instabilidade se dão 

no texto literário. 

 

1.2. (In)disciplinando uma poética: torções queer 

 



28 
 

 As discussões sobre a função da crítica de Eagleton (1991) e sobre as interpretações de 

Lamarque (2009) dialogam com as leituras teóricas propostas pelos estudiosos queer. Sendo 

composto de escritores, teóricos, poetas etc produzindo em perspectivas pós-estruturalistas, o 

grupo de teóricos queer busca renegociar os terrenos da arte e da cultura. Em outras palavras, 

são sujeitos que produzem práticas culturais que identificam na teoria queer formas de criticar 

e desestabilizar as noções previamente assumidas como verdades únicas e inquestionáveis, 

mesmo aquelas advindas de grupos considerados progressistas e politicamente mobilizados 

como os campos dos estudos gays e lésbicos. 

Se a teoria queer é “um produto de pressões culturais e teóricas específicas” (JAGOSE, 

1996, p. 76, tradução minha), ela não deve ser encarada como uma prática de crítica literária 

onde o resultado da conta de 1 + 1 = 2, mas sim como na metáfora da soma de uma gota com 

outra sendo uma gota maior e não necessariamente duas gotas. Em outras palavras, uma crítica 

queer não busca discordar de leituras prévias a partir de um jogo de oposições e binarismos, 

mas sim através de uma questão relacional na qual hierarquias não são estabelecidas. “Uma vez 

que o queer não assume para si qualquer materialidade específica”, diz Annamaria Jagose 

(1996, p. 98, tradução minha), “sua resistência ao que ele se diferencia é necessariamente 

relacional em vez de oposicional.” Desse modo, a teoria queer está menos preocupada com a 

discussão de áreas pretas e brancas e muito mais interessada nos tons de cinza entre cada um 

dos pólos. Em um jogo constante de significantes, relacionados à alteridade, uma poética queer 

se alimentaria, portanto, das inconclusões que produz. Um texto nunca é finito e suas 

interpretações são múltiplas, constantes e até mesmo incongruentes e antitéticas. 

É justamente nesses espaços intervalares que surgem as premissas para a discussão de 

uma poética queer. Revelando-se como crítica da crítica e resultado de convulsões sociais, uma 

poética queer não busca representar a essência do que seria queer na literatura. Pelo contrário, 

em consonância com Linda Hutcheon (2004, p. 14), uma poética é uma atividade ou um 

processo cultural em movimento através do qual a estrutura teórica também está 

constantemente mudando e aberta às novas contribuições e leituras, propiciando novas formas 

de organizar os conhecimentos culturais e os procedimentos de crítica. Propõe-se aqui que uma 

poética queer seja um “estudo de prática cultural e teoria” e não uma forma exclusivamente 

estrutural do discurso literário. (HUTCHEON, 2004, p. 14) 

A concepção de poética utilizada neste trabalho se distingue, portanto, daquela 

estabelecida previamente por Aristóteles que “separou a retórica da poética, tratando a retórica 

como a arte da persuasão e a poética como a arte da imitação ou representação.” (CULLER, 
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1999, p. 72). Tal distinção é também realçada por Roberto Acízelo de Souza (2007, p. 78) em 

Teoria da Literatura quando afirma que o termo possui distintos significados, destacando que 

no século XX compreende-se por poética “a disciplina dedicada ao estudo sistemático da 

literatura.” Para Acízelo, assim como para Jonathan Culler (1999), o termo poética se torna 

emblemático de diferentes posições nos estudos literários, justamente por possuir diferentes 

definições. O que o segundo busca, no entanto, distinguir é como os estudos literários seguem 

dois tipos de projetos: um baseado na poética e outro na hermenêutica. 

Segundo Culler (1999), as formas de trabalhar a literatura baseavam-se em estudos 

lingüísticos – poética – com a intenção de indagar de que maneiras sentidos e efeitos surgem 

no material literário. É aqui que perguntas como “O que faz com que esse trecho num romance 

pareça irônico? O que nos faz simpatizar com esse personagem específico? Por que o final 

desse poema é ambíguo?” (CULLER, 1999, p. 64) surgem para verificar as construções de 

sentido a partir do texto. Já a hermenêutica seria, segundo o teórico, uma forma de indagar a 

partir dos textos o que eles significam em busca de novas interpretações. A distinção base para 

Culler (1999) seria que a poética buscaria algo na linguagem para explicar os sentidos possíveis 

enquanto a hermenêutica trataria de novos sentidos para textos a partir de seus diálogos com 

leitor e contextos. 

As fronteiras entre os dois termos são extremamente fluidas, especialmente 

considerando os trabalhos interpretativos contemporâneos. Pode-se pensar que uma análise da 

poética, no sentido culleriano, seria semelhante ao trabalho da explicação e da elucidação 

propostos por Lamarque (2009) anteriormente, justamente por buscarem explicitar relações no 

nível textual a partir de buscas de como determinadas palavras e construções linguísticas geram 

efeitos – repetições, aliterações, campo semântico etc. O que a pós-modernidade tem realizado 

em suas investigações literárias é combinar poética e hermenêutica com o intuito de indagar 

profundamente como os textos literários conseguem afetar leitores em suas duas proposições – 

“[...] como um efeito específico é obtido ou por que um final parece correto (ambas questões 

de poética), mas também indagando o que um verso específico significa e o que um poema nos 

diz sobre a condição humana (hermenêutica).” (CULLER, 1999, p. 65) 

Se concordamos com Culler (1999, p. 66) que “[i]nterpretar uma obra é contar uma 

história de leitura”, é fundamental que se pense o fazer literário como um diálogo entre poética 

e hermenêutica com a intenção não de criar regras sobre o funcionamento literário, mas sim 

localizar de que maneiras existem formas de pensar a literatura. É deste ponto que se pretende 

pensar e teorizar a poética queer como uma forma de pensar a literatura, principalmente 
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colocando em jogo que esta é uma explicação do que se considera importante ou instigante para 

as culturas e sociedades contemporâneas. (CULLER, 1999, p. 67) Assim, re-pensar a literatura 

a partir do seu diálogo com o estranho, o desconfortável, o atípico, o diferente, é uma 

negociação de regimes de verdades que sempre existiram, mas que, por motivos vários, foram 

apagados ou silenciados. 

Quando Sedgwick (1990, p. 52) discute o desconforto causado pelas interpretações 

sobre as homossexualidades no cânone literário, ela sinaliza como existe uma resistência às 

propostas de localizar o queer na literatura. Questiona-se o sentido de uma obra a partir de 

abordagens ou escolas teóricas como o marxismo, o feminismo, a psicanálise e o pós-

colonialismo não porque se busca uma resposta única e inquestionável de textos literários, mas 

porque se espera que diferentes posições epistemológicas possam dialogar com distintos níveis 

destes materiais. Entretanto, nota-se que pensar as sexualidades – o que se pensa ainda ser 

prioritariamente o objetivo da teoria queer – ainda gera ameaças ao material literário. As 

questões de monismo e pluralismo retornam como fontes de reflexão para a poética queer: 

quem teria a resposta sobre as interpretações de um texto? 

Se as interpretações não são fixas e estão também em constante movimento em suas 

negociações com novos sentidos, é importante que se assuma uma posição pluralista que 

privilegie no texto a sua riqueza como obra: 

 

O sentido de uma obra não é o que o autor tinha em mente em algum momento, 
tampouco é simplesmente uma propriedade do texto ou a experiência de um 

leitor. O sentido é uma noção inescapável porque não é algo simples ou 

simplesmente determinado. É simultaneamente uma experiência de um sujeito 

e uma propriedade de um texto. Discussões sobre o sentido são sempre 
possíveis e, sendo assim, o sentido é impreciso, está sempre a ser decidido, 

sujeito a decisões que nunca são irrevogáveis. (CULLER, 1999, p. 69-70) 

 

O sentido de um texto é impreciso e fugidio, dependendo das interações entre leitores, 

teorias e textos. Não se pensa aqui que qualquer interpretação é válida ou possível, porém se 

propõe pensar que, com seus devidos suportes teóricos e textuais, as interpretações fornecem 

sentidos que podem iluminar as obras e permitir, de certa forma, tanto a sua permanência dentro 

da história da literatura quanto a sua representação de discussões previamente negligenciadas. 

Uma poética queer se constrói a partir das interações entre poética e hermenêutica, 

entrelaçando sentidos textuais e novas interpretações. Indaga-se de que maneiras determinados 

textos que chamamos de queer (por suas relações com aquilo que é estranho, atípico e/ou 

diferente) possuem questionamentos sobre premissas que não são necessariamente 
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contemporâneas. As sexualidades não são temática nova ou inédita, conforme já afirmado 

anteriormente, porém elas surgem como parte integral de políticas desde os anos 1960 com os 

movimentos feministas e dos direitos gays e lésbicos. 

 Uma poética queer indaga a quem serve determinado texto e de que maneiras esse 

mesmo material tem servido diferentes propósitos. Pensemos em como “The Female Husband” 

de Henry Fielding, publicado em 1746, atravessou os séculos sendo um cômico relato da prisão 

de uma mulher que fingia ser um homem enquanto enganava diversas mulheres através de 

abusos financeiros. “The Female Husband” ficcionaliza a história de Mary Hamilton que, 

aparentemente na leitura de Fielding, por questões de necessidade financeira, se relacionava 

com outras mulheres sob diferentes identidades masculinas. Cada vez que as mulheres 

descobriam a sua “verdadeira” identidade, Mary fugia em busca de uma nova relação. A história 

termina com Mary sendo descoberta após casar-se com uma jovem de 18 anos e ser reconhecida 

por testemunhas de outro casamento prévio, levando-a a ser castigada em praça pública pelo 

seu “pecado”. 

 Mesmo sem provas sobre a veracidade das informações, a produção de Fielding é 

“revisitável” através de uma reflexão de como funciona a poética queer. Em sua posição de 

escritor, Fielding opta por utilizar a história de Hamilton em um cômico panfleto a ser vendido 

por míseros centavos à época, o que atingiria uma boa parcela da população. Partindo da história 

de Hamilton, Fielding cria um passado religioso e opressor do qual Hamilton se distancia ao 

conhecer e se relacionar com Anne. Sendo castigada por tais atitudes e após Anne se casar e 

abandoná-la, Mary Hamilton enxerga uma possibilidade de sobrevivência em golpes 

financeiros. O sentido queer questiona de que formas Hamilton é interpretada como uma 

aberração da natureza a partir do olhar cômico de Fielding – adjetivos como “monstrous” e 

“unnatural” permeiam a narrativa –  e que, além de quebrar com a ordem natural da biologia, 

Mary Hamilton ainda possuía indícios de um caráter duvidoso ao se aproveitar de outras 

mulheres, especialmente da jovem de 18 anos que não possuía experiência alguma, portanto, 

mais fácil de ser enganada. “The Female Husband” descreve a existência de Hamilton como 

uma anormalidade em todos os sentidos, ou seja, a soma de todos os males do mundo em uma 

única pessoa. O pecado pelo qual Hamilton paga penitência pública não é necessariamente os 

“golpes financeiros” que ela aplicara, mas sim o crime de enganar mulheres sendo ela uma: o 

crime de burlar as fronteiras de seu gênero. 

 Ao descrever o açoite de Hamilton, Fielding enfatiza que o crime pelo qual ela estava 

sendo punida era o de ter enganado alguns súditos do Rei – “[...] she should be prosecuted at 
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the next Sessions, on the clause in the Vagrant act, for having by False and Deceitful practices 

endeavoured to impose on some of his Majesty’s Subjects”. (FIELDING, 2014 [1746], p. 14).89 

Em outras palavras, mesmo que comicamente, o crime não é extorquir dinheiro de pessoas 

inocentes, mas sim enganá-las e conseguir tal feito. O ato de enganar os gêneros parece chamar 

mais a atenção por burlar as fronteiras entre o conhecimento (de um gênero) e a imediata 

ignorância (do outro). A ausência de reconhecimento do corpo do Outro se mostra 

extremamente importante nas declarações da jovem de 18 anos com quem Mary se casara com 

o nome de George Hamilton. 

Também chamada Mary, a esposa confessa que jamais notara qualquer coisa estranha 

com seu marido até o momento em que ele fora preso e teve seu passado revisitado e revistado. 

Nota-se que, para a esposa, o corpo de George era um corpo que representava o limite entre o 

conhecimento e a ignorância, afinal, ela tinha o conhecimento de um corpo tido como feminino 

(o seu), porém o masculino (de seu marido), por questões discursivas do século XVIII, poderia 

ser uma cópia do feminino por parte da ausência do conhecimento (ignorância de um saber). 

Será que a esposa Mary desconhecia as linhas que distinguem um corpo masculino de um 

feminino ou será que ela também se satisfazia a partir desse desconhecimento? Será que apenas 

Mary Hamilton – sob o nome de George Hamilton – era o único sujeito queer ou pode-se 

também questionar a esposa, a partir de conhecimentos e ignorâncias, como cúmplice queer? 

Teorizar sobre essas linhas entre conhecimento e ignorância sobre o corpo é parte de 

uma poética queer que coloca tais temas e ligações como centros temáticos de suas 

investigações. Indagar sobre o corpo que (não) se reconhece retrata uma perspectiva da 

inconsistência das identidades e do corpo como receptáculo passivo de informações. 

A narrativa de Fielding ainda sublinha o fato de que, mesmo após a punição, Mary 

ofereceu dinheiro ao acoitador para que este buscasse uma jovem para satisfazer seus desejos 

monstruosos e não naturais. Utiliza-se aqui a figura de Mary Hamilton como figura ardilosa 

que era incapaz de controlar seus desejos e, por isso, deveria ser punida. O tom didático-moral 

que permeia a narrativa é resíduo de uma preocupação panfletária, não necessariamente contra 

o crime, mas sim como uma manifestação da indecência que a existência de um “marido 

mulher” pode trazer ao mundo. Investigar textos como estes que datam de períodos ditos 

canônicos da história das literaturas de língua inglesa é um passo para repensar a representação 

                                                             

8 Relembro leitoras e leitores da decisão de usar o texto original no corpo da tese e de que as minhas traduções 

serão disponibilizadas como notas de rodapé. 
9 “[...] ela deveria ser julgada nas próximas sessões, com base no Vagrant Act, por ter realizado práticas falsas e 

enganosas para se impor a alguns súditos de Sua Majestade.” (Tradução minha) 
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de sujeitos de “sexualidades periféricas”, como disse Foucault em A História da Sexualidade. 

É importante re-ler “The Female Husband” questionando como as atitudes de Mary Hamilton 

ao sair do armário são instrumentos de subversão de uma ordem, afinal, Mary não se esconde 

em guetos. Pelo contrário, ao se posicionar como George Hamilton em público, ela ousa 

caminhar na zona cinza enquanto busca maneiras de se expressar como George. Sair do armário 

então não é simplesmente uma atitude de reconhecer a sua sexualidade, mas compreender que 

os limites entre o que é público e privado não são os mesmos em todas as sociedades e períodos, 

sendo objetos de indagações sobre como sujeitos se posicionam ideológica e historicamente 

também. Através de uma poética queer tais perguntas revelam como historicamente as 

sexualidades que burlavam as normas foram ora interpretadas como pecados e crimes passíveis 

de punição, ora foram apagadas em prol de leituras que minimizavam a temática por ser 

demasiadamente subjetiva – tal qual Eve Kosofsky Sedgwick discute em Epistemology of the 

Closet (1990). 

Um questionamento que pode surgir de críticos da teoria queer é sobre como essas 

interpretações podem ser extremamente subjetivas ou inconsistentes. Uma poética queer não se 

nega a pensar que outras interpretações sejam válidas – ler “The Female Husband” de Henry 

Fielding ainda promove formas de pensar o fazer literário no século XVIII em questão de 

gêneros literários como o conto e o romance – porém não se quer perder de vista a possibilidade 

de outras interpretações. 

Afirmando que leitores contemporâneos parecem preferir questões de hermenêutica 

sobre as de poética, Culler (1999) traça uma distinção entre dois tipos de hermenêutica para 

discutir o tipo de crítica previamente delineado: hermenêutica de resgate e hermenêutica da 

suspeita. A primeira se ocupa da reconstrução de textos dentro de seus contextos originais e 

privilegiando os sentidos que seus leitores à época poderiam dar enquanto a segunda trata de 

sentidos não discutidos ou examinados previamente. (CULLER, 1999, p. 70) Não se trata aqui 

de escolher qual perspectiva hermenêutica seria a melhor ou a mais segura para interpretar a 

literatura porque uma poética queer não se quer pretensiosa a este ponto. Todavia, é seguro 

afirmar que ela se nutre dos pressupostos da hermenêutica da suspeita (em diálogo com as 

contribuições de Paul Ricoeur) justamente pelo reconhecimento da valorização de um texto 

através das maneiras que ele nos ajuda a pensar questões contemporâneas. (CULLER, 1999, p. 

71) Assim, uma poética queer apresenta perspectivas políticas em seu diálogo desconfiado da 

arte como isenta de ideologias. 
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Sobre a relação entre arte e ideologia, Linda Hutcheon (2004) apresenta discussões 

sobre uma poética pós-moderna localizada entre arte e teoria e não apenas como uma ponta ou 

outra, desvinculadas e inconversáveis. Para a teórica canadense, não se pode pensar em teoria 

isolada de prática e política e vice-versa, destacando o papel fundamental das leituras 

questionadoras de elementos tidos como naturais ou essenciais da literatura. Compreedenndo 

uma poética queer como descritiva e não prescritiva, ela herda as mesmas premissas pós-

modernas em suas indagações sobre os sujeitos ex-cêntricos (HUTCHEON, 2004) em relação 

aos conhecimentos em suas mais variadas áreas – sociologia, literatura, história, filosofia etc. 

Assim, a proposta de pensar em uma poética queer pode ser re-escrita no plural por destacar 

não só as suas múltiplas posições epistemológicas, mas principalmente por teorizar das lacunas, 

interseções e deslocamentos dos campos supracitados. Uma poética queer reconhece os 

pressupostos ideológicos nos quais ela se apóia ao mesmo tempo em que os critica, contestando, 

assim, os fundamentos culturais que permeiam as sociedades. (HUTCHEON, 2004, p. 223) 

 

1.3. Modos de ler: leituras paranóicas e reparativas 

 

 Ao afirmar em O Prazer do Texto que o lugar do prazer na teoria não é certo, estaria 

Roland Barthes já nos anos 1970 indagando sobre como as práticas de leituras literárias são 

extremamente paranoicas e pouco reparativas? O teórico francês sugere que, em algum 

momento, “se sente a urgência em desparafusar um pouco a teoria, [...] deslocar o discurso, o 

idioleto que se repete, toma consistência, em lhe dar a sacudida de uma questão.” (BARTHES, 

2006, p. 83). Será a partir da discussão sobre prazer/fruição de Barthes (2006), empatia de 

Suzanne Keen (2007), leituras paranoicas e reparativas de Eve Sedgwick (2003) e 

transfiguração do lugar-comum de Luiz Rohden (2015) que a teorização aqui apresentada tenta 

estabelecer uma proposta de diálogo que coloque em práticas as questões previamente 

apresentadas da poética queer. 

 A argumentação está organizada em três momentos. No primeiro discuto o que 

Sedgwick nomeia como leituras paranoicas para depois, no segundo momento, discutir a 

definição de leituras reparativas a partir das contribuições teóricas supracitadas. O terceiro 

momento oferece uma breve análise de uma cena do romance Me Chame pelo seu Nome, de 

André Aciman, como sintomática de uma leitura reparativa, uma forma de leitura situada no 

campo dos estudos queer. 
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1.3.1. Modos de ler 01: nós, os outros paranoicos 

 

 Em Touching Feeling Sedgwick (2003) afirma que as atitudes críticas e interpretativas 

seguem modelos paranóicos a partir das indagações propostas pela hermenêutica da suspeita, 

termo criado pelo teórico francês Paul Ricoeur para as discussões propostas por Freud, Marx e 

Nietzsche. Sedgwick compreende que as leituras paranoicas seriam as interpretações dos 

materiais literários como parte de um modelo no qual existem compulsoriamente estruturas 

dinâmicas que devem ser notadas e questionadas. Isto é, uma leitura paranóica busca revelar, 

por exemplo, de que maneiras determinados temas críticos surgem nas obras. Há, a priori, uma 

desconfiança do que o texto pode oferecer aos seus leitores, sendo necessária a interferência 

crítica sobre determinados temas. Busca-se no texto aquilo que se espera ler nele. A 

interpretação já é o resultado de pensar teoricamente antes de pensar o próprio material literário. 

Não por acaso a leitura paranoica se tornou um tropo metodológico nos estudos gays e lésbicos 

e, mais recentemente, nos estudos da teoria queer. Os estudos gays e lésbicos, com suas 

intenções à época do surgimento, que hoje já divergem, buscavam encontrar em obras literárias 

identidades (fixas, estáveis, coerentes) para que suas políticas de reivindicação pudessem ser 

atendidas e colocadas como demandas essenciais. No entanto, essa “paranoia" em localizar 

determinados tipos de personagens ou mesmo temas pode reforçar justamente aquilo que se 

buscava desconstruir. 

 Sedgwick não compreende paranoia como um diagnóstico patológico, mas sim como 

uma forma de conhecer e interpretar o mundo. O trabalho crítico paranoico domina ainda o 

cenário dos estudos queer justamente pela sua insistência em buscar na literatura uma forma de 

conhecer o mundo a partir de imperativos que eram previamente secretos – temas que eram 

proibidos e seguiam como interditos pela censura. Daí a afirmação de Sedgwick de que as 

leituras paranoicas são sempre antecipatórias. Há de antemão uma aversão ao que poderia ser 

uma surpresa: a leitura antecipatória já nos informa que, a partir de uma perspectiva queer, 

textos como The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde de R. L. Stevenson ou The Picture of 

Dorian Gray de Oscar Wilde nos dizem muito sobre o silenciamento de sexualidades 

masculinas homossexuais  e que, justamente por esse não dizer abertamente, eles nos oferecem 

conhecimento sobre a época e sobre o mundo. Não se pensa, em uma leitura paranoica, em 

questionar que esse sujeito masculino homossexual “encontrado” nos textos de Wilde ou 

Stevenson seja um produto interpretativo, algo que diz mais sobre a prática interpretativa do 

que o texto em si. A antecipação de encontrar algo de teor homossexual (ou feminista ou queer) 

no texto domina e secundariza outros questionamentos: seria mesmo o caso de pensar em 
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homoafetividade ou homoerotismo10? De que maneiras não há, na leitura paranoica que busca 

homossexuais, um apagamento de existências bissexuais? Como esses questionamentos são 

deixados de lado pela própria indagação que se faz do texto? 

Saber de antemão que há algo perigoso nos textos que devem ser lidos indica uma forma 

de segurança para a tarefa crítica, afinal, é de conhecimento público que qualquer material 

homoafetivo no final do século XIX ou início do século XX seria tratado como imoral e passível 

de criminalização. Embora estes mesmos textos sejam formas de conhecer o mundo, eles não 

são a única e exclusiva ótica interpretativa para as questões. Deve-se refletir, por exemplo, que 

ler Oscar Wilde e apagar sua bissexualidade em prol de uma política gay é perigoso da mesma 

maneira que ler Wilde e não questionar as sexualidades em seus escritos. Assim, o que a leitura 

paranoica nos informa é que ler textos, Wilde aqui como exemplo, por uma ótica única seria 

uma demanda para ler outros textos da mesma forma.  Não podemos reduzir livros complexos 

e controversos como Maurice de E. M. Forster ou Nightwood de Djuna Barnes, obras nas quais 

sexualidades LGTBQ+ são problematizadas de diversas formas, sob a mesma ótica paranóica. 

Em suma, em uma leitura paranoica não deve haver surpresas que não tenhamos 

pensado anteriormente porque as surpresas “más” devem ser pensadas antes mesmo de ler o 

texto. O que acontece, então, com os complexos finais atípicos de Maurice e Nightwood? 

Estaríamos lendo esses romances pelo que eles nos apresentam como formas de conhecer o 

mundo ou estaríamos lendo pelas lentes críticas que querem de antemão dizer que há algo a ser 

apreendido deles? Seriam estes elementos fora da linha queer que se espera ou são apenas frutos 

de interpretações que precisam ser revisitadas? Será que não há livro que se possa ler pensando 

no prazer/fruição a partir das surpresas que podemos ter como leitores? 

 Se a leitura paranoica requer que se saiba de antemão toda e qualquer surpresa que o 

texto possa trazer, é possível notar que a própria paranoia alimenta o fazer crítico que ela busca 

desconstruir. Ao ser cúmplice de uma estratégia de leitura que busca desconstruir, a leitura 

paranoica se constrói mimética e reflexiva (SEDGWICK, 2003, p. 131) imitando as leituras 

que previamente eram realizadas. Em outras palavras, ler um texto com o intuito de oferecer 

uma leitura final e monista (LAMARQUE, 2009) era a tarefa do crítico literário, porém de que 

maneiras as leituras gays e lésbicas não buscam também reduzir um texto em sua centralidade 

a um tema único? Isto é, será que as formas de conhecer o mundo a partir das leituras gays e 

                                                             

10 Por homoafetividade me refiro ao campo da sexualidade no qual sujeitos que se identificam com o prazer e o 

afeto sexuais por sujeitos do mesmo sexo biológico. Por homoerotismo compreendo a mecânica de sujeitos que 

não se identificam como homossexuais, porém que estão engajados em atividades eróticas, que não são apenas 

sexuais, com pessoas do mesmo sexo biológico. 
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lésbicas não fomentariam a mesma leitura monista de outrora? Ler The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde a partir da ótica da homoafetividade secreta não seria o mesmo que reduzir 

suas interpretações? 

 Deve-se desde já afirmar que há criticidade em diversos trabalhos que se acreditam 

queer ao buscarem explorar as formas de conhecer o texto a partir de suas dinâmicas teóricas, 

aqui compreendidas como leituras pluralistas (LAMARQUE, 2009). Entretanto, não se deve 

perder de vista que há leituras queer praticadas como formas únicas e exclusivas de saber, como 

se a própria teoria queer em sua indefinibilidade pudesse ser apreendida de maneira rápida, 

veloz e prática em textos sobre um único romance. Por tal motivo é relevante sublinhar a 

importância da crítica de Sedgwick sobre a leitura paranoica como mimética daquilo que critica: 

uma forma de teorizar não pode se acreditar única e exclusiva como metodologia justamente 

por cometer os mesmos erros dos fazeres teóricos anteriores. Uma poética queer não requer que 

o texto seja lido e ofereça as respostas finais; pelo contrário, a suspensão da Verdade da 

hermenêutica da suspeita é apenas uma forma de reconhecer que não há definições ou respostas 

para tudo ou que há até mesmo respostas incoerentes ou antitéticas. A noção de leitura que 

duvide de antemão da proposição do texto é uma forma de leitura paranóica que ilude leitores 

a ter “controle” sobre o material e, possivelmente, uma posição definitiva sobre aquilo que 

discute. Não deveríamos, talvez, pensar na possibilidade do prazer do texto como uma resposta 

afetiva textual possível? 

 Ao tratar da leitura paranoica, Sedgwick utiliza argumentos da psicologia que derivam 

dos estudos de Melanie Klein e Silvan Tomkis e aponta como tal leitura se alimenta ainda da 

noção de que afetos negativos são essenciais para que não existam decepções. Partindo das 

propostas de análise do princípio do prazer freudiano discutidos por Klein e Tomkins, Sedgwick 

resume sua percepção da leitura paranoica como uma teoria de afetos negativos ao dizer que as 

interpretações, em sua busca antecipatória, afastam qualquer possibilidade de prazer – aqui 

podendo ser compreendido como fruição e não prazer na leitura de Barthes (2006), diferença 

discutida a seguir. A realidade seria, portanto, apenas uma combinação das surpresas negativas 

e não haveria problema caso estivéssemos desde o início preparados para toda e qualquer 

eventualidade negativa que cruzasse nossos caminhos interpretativos. Se o material literário 

provoca alguma surpresa para a qual não estou preparado enquanto leitor, essa seria uma falha 

porque minha capacidade crítica enquanto leitor e crítico não me permitiu enxergar e devo, 

portanto, retornar e localizar onde estão as pistas ignoradas em minha leitura. 
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 Percebemos como a leitura paranoica se tornou uma metodologia de análise crítica do 

campo literário. Para esse tipo de leitura, não há espaço para surpresas ou possibilidades ruins 

porque a arte, em sua função de suspeita, nos diria de antemão sobre como nos preparamos para 

as sensações ruins que nos afetariam. Tal atitude não deve ser deixada de lado ou tratada como 

inferior justamente porque foi através desse tipo de leitura que estudos feministas, de gênero e 

até mesmo queer conseguiram frutificar o campo previamente tratado como infértil para essas 

novas teorizações. Entretanto, a proposta de Sedgwick é uma forma de re-pensar as maneiras 

que nos tornamos paranoicos nas relações com as artes – neste trabalho o campo literário. 

 A pergunta que surge destas indagações é: como podemos nos aproximar das obras 

literárias enquanto leitores menos paranoicos? Existe alguma forma de se relacionar com o 

material literário que quebre com o pacto paranoico de estar sempre preparado para o pior? Para 

Sedgwick (2003), a resposta surge como a leitura reparativa que será aqui discutida e enfatizada 

também a partir das contribuições sobre empatia de Suzanne Keen (2007). 

 

1.3.2. Modos de ler 02: nós, os também reparativos 

 

 Sedgwick aponta que o seu maior interesse na teoria de Melanie Klein reside nas 

posições (dinâmicas e não fixas) descritas pela segunda ao tratar da compreensão do mundo: as 

posições paranoica e depressiva. A primeira seria marcada por um estado de alerta constante 

em relação aos perigos que o sujeito projeta no mundo, logo marcados por medo, ansiedade e 

raiva. Já a segunda seria uma posição que se habita por pouco tempo e na qual existe a 

oportunidade de se relacionar com aquilo que era perigoso e temeroso a partir de uma reparação 

e construção sem necessariamente visar a uma completude. Essas posições são essenciais para 

Sedgwick elaborar seu argumento sobre a leitura reparativa como descendendo diretamente da 

posição depressiva porque, entre os nomes utilizados por Klein para esse momento de 

identificação e relação com o que era perigoso, ela utiliza a ideia do amor, um afeto positivo. 

Seria possível então pensar que a literatura, mesmo com suas surpresas negativas, poderia gerar 

afetos positivos e fornecer formas distintas de ser e estar no mundo? Seria possível argumentar 

que a literatura, em sua produção de afetos positivos e negativos, nos permitiria pensar em 

questões como empatia e solidariedade? 

 Para pensar sobre a temática da empatia e da solidariedade parto das reflexões da 

pesquisadora e professora Suzanne Keen em Empathy and the Novel. Keen entrelaça psicologia, 

filosofia e literatura para sugerir que talvez a literatura nos forneça espaços nos quais a leitura 

literária seria um estímulo para a imaginação e, como efeito, uma resposta emocional que 
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alimentaria a empatia e a solidariedade. Na minha leitura, levanto a hipótese de que a literatura 

possa, em seu diálogo com empatia e solidariedade, ser uma prática reparativa na qual os afetos 

nos provocam como sujeitos e são renegociados para permitir que enxerguemos o Outro como 

sujeito. Daí a oportunidade de pensar a leitura reparativa como instrumental na compreensão 

não apenas de afetos positivos, como Sedgwick (2003) enxerga, mas também a partir dos afetos 

negativos que surgem e da oportunidade de pensar a surpresa como elemento otimista – a 

multiplicidade do texto como sintoma de novas possibilidades de pensamentos. 

 Quando Keen (2007, p. x) afirma que uma leitura empática (empathetic reading) se 

diferencia de uma leitura analítica (analytical reading), a autora não busca hierarquizar as 

distintas formas de ler. Pelo contrário, a teórica indaga sobre as formas como ambas as leituras 

podem e devem coexistir, embora sejam talvez contraditórias nas suas formas. Assim, leituras 

paranoicas e reparativas podem co-existir enquanto práticas de leituras analíticas e empáticas. 

A proposta aqui é pensar como as formas de empatia e solidariedade dialogam diretamente com 

as possibilidades de leituras reparativas como formas de conhecer o mundo e revisitar posições 

epistemológicas paranoicas em favor de posições afetivas. 

 Ao tratar da temática da empatia na leitura de obras literárias, Keen se propõe a 

investigar se as técnicas narrativas poderiam ser instrumentos para “desenvolver” a empatia nas 

relações humanas. “Poderia a leitura de romances,” indaga Keen (2007, p. 3, minha tradução), 

“ajudar um indivíduo a se tornar mais bem regulado e consequentemente mais inclinado a 

mover da empatia para a solidariedade na vida real?”. A empatia se torna então um elemento 

não apenas associado ao prazer do texto, a ser discutido abaixo, mas também da relação entre 

leitor e material literário porque ilustra uma forma distinta de leitura que não se quer final ou 

teórica de antemão. Se criada a partir da interação afetiva com o literário, seria possível repensar 

nossas posições teóricas de escolher textos que dialoguem apenas com aquilo por que buscamos 

nos interessar. Surge, portanto, um questionamento de como podemos e devemos nos aventurar 

por literaturas que não são nossos espaços confortáveis para que experimentemos o 

deslocamento de nossos próprios referenciais críticos e quiçá nossas percepções de mundo. É 

nesse vão que as obras que tematizam o queer podem e devem entrar: como configurações 

possíveis de existência que não sejam marcadas pela homogeneização. 

 Um ponto em comum nas discussões de Sedgwick (2003) e Keen (2007) é a forma como 

a leitura é uma tarefa crítica individual sujeita a determinadas condições histórico-sociais. Keen 

(2007, p. 4) argumenta que nenhum texto evoca a mesma resposta de todos os leitores e que 

nem todos os textos são bem-sucedidos ao estimular seus leitores. Isto é, indagamos como as 
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obras não possuem um sentido único e imutável justamente pelos seus contextos de produção 

e leitura. Um texto possui distintas características que podem atender a leitores de maneiras 

diferentes e, por conseguinte, afetá-los de maneiras variadas. Não por acaso essa percepção de 

afeto é uma que dialoga com a leitura reparativa de Sedgwick, afinal, abrir-se para surpresas é 

uma forma de abrir mão da segurança da paranoia que nos diria como tal obra foi construída e 

como ela deve funcionar. Abrir mão dos andaimes teóricos, na metáfora de Todorov em A 

Literatura em Perigo (2009), nos fornece uma posição de sermos afetados por aquilo que lemos 

sem a necessidade de teorias prévias para a leitura. 

 É curioso que, apesar de iniciar sua discussão com uma noção reparativa, Keen utilize 

afetos negativos ao buscar traçar uma distinção entre empatia (empathy) e solidaridade 

(sympathy). Para a teórica, empatia é sentir o que o outro sente, logo “I feel your pain” seria o 

mesmo que possuir a mesma dor que aquele que fala. De maneira distinta, a solidariedade não 

requer que esse espaço seja dividido pela mesma relação porque sentir-se solidário seria sentir 

uma emoção de apoio sobre os sentimentos de alguém – “I feel pity for your pain”, ou seja, eu 

me compadeço de seus sentimentos. Não há imediata relação entre aquele que sente e aquele 

por quem se solidariza justamente por não haver um espaço em comum. 

 Uma das hipóteses que Keen discute é a possibilidade de a leitura literária ser capaz de 

produzir efeitos empáticos e/ou solidários nos leitores. Ela sugere que, caso a empatia possa ser 

de fato desenvolvida, a leitura pode contribuir para o cultivo da empatia e o encorajamento de 

leituras mais cuidadosas [thoughtful] pode ser instrumental na superação de deficiências na 

socialização (KEEN, 2007, p. 11). Em outras palavras, embora seja questionável a proposta de 

que a leitura literária possa contribuir para que sejamos pessoas melhores, Keen sugere que a 

ficção possui um papel fundamental a cumprir na sociedade. Sublinho que não acredito que a 

literatura deva ser (apenas) tratada como instrumento pedagógico com o intuito de melhorar ou 

aprimorar as capacidades das pessoas, porém a hipótese de Keen reflete uma tensão que surge 

em nossas salas de aula: por que lemos o que lemos? Não deveríamos ler apenas porque faz 

parte do currículo ou porque precisamos ser pessoas melhores – existem pessoas que possuem 

riquíssimo capital literário e que não são necessariamente pessoas empáticas ou solidárias – 

mas deveríamos talvez ler para nos compreendermos como sujeitos e reconhecer os espaços de 

tensão nos quais estamos sempre inseridos. 

Keen não aponta inocentemente nesta direção sem problematizar que pensar a leitura 

como uma forma de melhora social é um terreno perigoso. Deve-se questionar o que se 

compreende por moralidade em nossos tempos, afinal, não há como regular que leitores de 
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Shakespeare, para citar um célebre escritor canônico, não sejam homofóbicos, racistas ou 

classistas. O que Keen propõe analisar e que surge como um sopro de vida para os estudos 

literários queer é a possibilidade de pensar que a empatia (e/ou a solidariedade) possa levar a 

reflexões sobre o que sentimos sobre a arte. Daí a sugestão de que a solidariedade possa 

preceder não só a empatia, mas também as formas de compaixão que nem sempre são resultados 

da empatia (KEEN, 2007). Vale recuperar a diferença entre empatia e solidariedade: a primeira 

requer estar no mesmo lugar e sentir aquilo que o outro sente enquanto a segunda significa 

sentir algo por aquilo que o outro sente. Contudo, há algo perigoso em teorizar que seria 

possível sentir o que outro sente, afinal, não é possível compreender a dor do outro. É possível 

pensar que a solidariedade – sentir algo por aquilo que o outro sente – seja uma proposta mais 

próxima de responder sobre/aos afetos que surgem das leituras literárias, logo passarei a utilizar 

o termo solidariedade (ou semelhantes como simpatia e compaixão) para enquadrar a discussão 

de que a leitura literária pode (possibilidade e não obrigatoriedade) nos ajudar a pensar o que 

sentimos e o porquê dessas sensações. A literatura nos afeta porque existe como processo 

humanizador (CANDIDO, 1989) e compreender o que sentimos pode auxiliar a não só pensar 

as nossas posições como sujeitos, mas também a enxergar o Outro. 

Se, conforme Sedgwick apontara em sua discussão da teoria de Tomkins, impulsos 

(drives) e afetos (affects) são distintos porque o primeiro grupo seria restringido pelos seus 

objetivos (respirar não saciará a minha fome assim como beber não satisfará minha necessidade 

de dormir), é vital que se coloque em destaque o papel dos afetos como formas distintas de lidar 

com sentimentos que chamamos de tristeza, alegria, vergonha, medo etc. A relação entre afetos 

e solidariedade na produção de sentidos sobre o material literário pode fornecer um panorama 

conflituoso sobre como temos lido a literatura nos últimos anos em busca de sinais que nos 

diriam frases como “está aqui o que eu buscava!” ou “esse texto é legitimamente queer”. Tais 

argumentações são frutos de leituras paranoicas que, argumento novamente, são válidas e 

necessárias em tempos austeros de críticas contra minorias como LGTBQ+, porém são 

argumentações que perpetuam modelos prévios de estudar literatura com o intuito de 

academicizar o discurso a partir de uma lista na qual determinados materiais cumpririam sua 

função de ser (ou não) queer. Se um texto não cumpre os requisitos X, Y e Z, ele não seria 

queer: argumento que não podemos regular o literário de forma tão paranoica e restrita. 

A diferenciação entre impulsos e afetos ilumina a questão da solidariedade como 

possibilidade de aprendizagem literária. Keen (2007) não deixa que seus leitores esqueçam que 

suas sugestões são hipóteses retiradas de diversos estudos acadêmicos não apenas literários, 
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mas também psicológicos, justamente porque sua intenção não é provar que a leitura literária 

será frutífera. Ela pode ser a partir da percepção histórica, cultural e social de como tal artefato 

literário está sendo lido e relido. Se a leitura literária fosse realmente a pedra angular da 

formação moral de sociedades, seria possível indagar se ler Othello não nos transformaria em 

perversos manipuladores ou se ler The Adventures of Tom Sawyer nos tornaria sujeitos 

preconceituosos em relação aos desfavorecidos de outras classes? 

A solidariedade requer tanto sentir quanto pensar, logo é importante que se faça uso 

dessas duas possibilidades para colocar a perspectiva do Outro como importante e relevante 

(KEEN, 2007). Deste modo, se a literatura pode ser um espaço de formação de solidariedade, 

argumento que a proposta de leituras reparativas de Sedgwick dialoga diretamente com a 

possibilidade dos materiais literários como lócus de experiências a partir das quais devemos 

sentir e pensar. 

A prática de investigação literária, influenciada pela hermenêutica da suspeita, exige 

que leitores (aqui entendidos como leitores, críticos, estudiosos etc) se apropriem de algo que 

está subentendido na obra. Há algo do qual leitores precisam desconfiar das bases filosóficas, 

caso contrário “cairiam” na armadilha elaborada pela tríade autor-obra-leitor. Esta forma de 

praticar os estudos literários se tornou popular e rende ainda frutos importantes, porém a 

questão que Sedgwick aponta (e inclusive critica seus trabalhos anteriores) é justamente até que 

ponto tais indagações e afãs críticos não podem ter se tornado maiores que a própria 

possibilidade de sentir algo a partir da leitura.  

Ao propor que a literatura seja lida a partir de posições reparativas, a intenção de 

Sedgwick dialoga com Keen de modo complexo: a leitura literária pode – novamente como 

possibilidade – nos dar esperanças de experimentar afetos que nos ajudem a pensar o Outro e 

nós mesmos como sujeitos. Ao ler reparativamente, podemos tentar reconhecer aquilo que nos 

afeta tanto positiva quanto negativamente. Ao ler e pensar sobre as possibilidades solidárias, 

encaramos o literário como formas de expressão que nos fazem sentir algo por aquilo que o 

outro sente. Cito uma passagem longa que considero essencial para o pensamento de Sedgwick: 

 

[...] to read from a reparative position is to surrender the knowing, anxious 

paranoid determination that no horror, however apparently unthinkable, shall 
ever come to the reader as new; to a reparatively positioned reader, it can seem 

realistic and necessary to experience surprise. Because there can be terrible 

surprises, however, there can also be good ones. Hope, often a fracturing, even 
a traumatic thing to experience, is among the energies by which the 

reparatively positioned reader tries to organize the fragments and part-objects 

she encounters or creates. Because the reader has room to realize that the 

future may be different from the present, it is also possible for her to entertain 
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such profoundly painful, profoundly relieving, ethically crucial possibilities 

as that the past, in turn, could have happened differently from the way it 
actually did. (SEDGWICK, 2003, p. 146)11 

 

 As palavras da teórica queer apontam para uma forma de leitura que, embora não seja 

nova, se acredita como uma prática que precisa ser retomada. Ler reparativamente seria 

reconhecer que a esperança em novas formas de conhecimento é um item instrumental na 

construção tanto de sentidos de textos literários quanto de apreciações dos textos. Ao contrário 

de leituras paranoicas nas quais se buscam de antemão os significados político-ideológicos 

dentro de uma obra, as leituras reparativas fornecem espaço para pensar as lacunas entre textos 

de prazer e textos de fruição, conforme Barthes (2006, p. 20-21) definira anteriormente: 

 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da 

cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. 

Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta 
(talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, 

psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas 

lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem. 

 

 As leituras paranoicas, em sua busca por temas em comum, por exemplo, parecem ter 

incentivado leitores a tratar o literário como textos de prazer. Eles respondem às demandas 

postuladas, corroboram as hipóteses apresentadas, ilustram as percepções desenhadas, mas será 

que eles rompem com a cultura? Será que estes textos, lidos tão paranoicamente, conseguem se 

desligar do complexo de Édipo que repetem ad aeternum? Sedgwick (2003) critica a rigidez 

teórica de trabalhos anteriores (os seus incluídos) ao serem caracterizados pelos mesmos 

traumas anteriores: tal livro descende de tal livro que abordava a mesma temática e outro livro 

que descende destes tratará da mesma temática da mesma forma, evidenciando o próprio 

conluio da crítica com o fazer literário cuja proposta não seja a fruição, ou seja, a perda, o 

desconforto, a vacilação das bases. 

 Barthes (2006) sinaliza que as experiências de leituras são distintas para cada leitor, 

logo textos de prazer e de fruição seriam lidos distintamente por pessoas variadas. Entretanto, 

                                                             

11 “[...] ler de uma posição reparativa é abrir mão da determinação ansiosa paranoica de que nenhum horror, por 
mais impensável que pareça, possa chegar à leitora como novo; para uma leitora posicionada reparativamente, 

pode parecer realista e necessário experimentar a surpresa. Porque pode haver surpresas terríveis, contudo há 

também boas. A esperança, geralmente uma coisa fraturada e traumática a se experienciar, está entre as energias 

pelas quais a leitora reparativamente posicionada tenta organizar os fragmentos e o objeto que ela encontra ou cria. 

Porque a leitora tem espaço para perceber que o futuro pode ser diferente do presente, também é possível para ela 

considerar possibilidades profundamente dolorosas, profundamente aliviadoras, eticamente cruciais como as de 

que o passado, em troca, poderia ter acontecido de maneira diferente do que realmente foi.” (Tradução minha) 
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o fazer crítico que não se “desparafusa” pode perpetuar o texto-tagarelice, “em suma, um texto 

frígido” (BARTHES, 2006, p. 9), como forma de leitura. Neste texto se perde a oportunidade 

da fruição ao promover a tagarelice “como apenas essa espuma de linguagem que se forma sob 

o efeito de uma simples necessidade de escritura” (BARTHES, 2006, p. 8). O texto não 

demonstra seu horizonte para além da escritura ao ser apenas um texto-tagarelice. Contudo, há 

de se questionar como muitos textos acabam se tornando tagarelices ao serem lidos por críticos 

que os enxergam como enfadonhos devidos aos seus contextos histórico-culturais. Reside aí a 

discussão da teoria queer como um contraponto à heteronormatividade na sociedade. 

 “O brio do texto é,” para Barthes (2006, p. 20, ênfase no original), “a sua vontade de 

fruição.”. Desse modo, como ler um texto literário de maneira paranoica quando reconhecemos 

que esse material pode concordar com nossos lugares culturais ou nos colocar em estados de 

perda? Como ler estes mesmos materiais quando pensamos que eles podem nos auxiliar a 

desenvolver ou estabelecer relações mais empáticas na sociedade? Como ler estes materiais 

sem perder de vista a possibilidade de leituras reparativas nas quais podemos e devemos nos 

colocar nos espaços de crise e vacilação ao nos rendermos à surpresa do literário? 

 As respostas para estas perguntas não estão prontas esperando que leitores as alcancem. 

Pelo contrário, as leituras literárias surgem como propostas de respostas para cada pergunta a 

partir de seus pontos distintos de tratamento, afinal, não podemos exigir que um mesmo texto 

seja capaz de atender tais demandas sem leituras que englobem distintos aspectos da obra. Além 

disso, o texto literário levanta muito mais perguntas do que efetivamente sugere ou traz 

respostas, logo o mesmo texto levantará distintos questionamentos em momentos e contextos 

diferentes. 

 Partindo da discussão filosófico-literária proposta por Luiz Rohden (2015), a leitura de 

uma obra é um movimento de compreensão que engloba autores e leitores. As perguntas que 

fazemos ao ler literatura surgem a partir de nossas negociações de significados e significantes, 

destacando o papel do intérprete como fundamental na (re)criação da obra. “São perguntas 

[...]”, nos diz Rohden (2015, p. 57), “que rompem o lugar-comum e que remetem à nossa ação.” 

Rohden argumenta que “[o]s significados representados nas obras (de arte, de literatura, 

de filosofia) estão aí justamente para serem retransfigurados por meio do exercício de leitura.” 

(ROHDEN, 2015, p. 47). Rohden se apropria de termo transfiguração do lugar-comum 

(utilizado previamente por Arthur Danto e Suzanne Langer) para sugerir que a literatura, assim 

como a filosofia, pode ser uma prática de ressignificação daquilo que fora compreendido em 

determinados sentidos e significados. Em um deslocamento (derridiano), Rohden sinaliza que, 



45 
 

ao transfigurar o lugar-comum, a literatura pode trazer novos sentidos para aquilo que era lido 

de uma maneira única e essencialista. No caso da análise proposta pelo filósofo, a morte se 

torna o tema central para questionar como obras literárias e filosóficas permitem o 

deslocamento da morte como temática frívola e dolorosa para uma leitura dela como forma de 

compreender melhor a forma como vivemos. 

Rohden propõe pensar a morte na literatura como forma não de se preparar para o 

inevitável, mas a partir das maneiras propostas na literatura e na filosofia que incentivam 

leitores a encarar, através da linguagem de segunda ordem12, maneiras distintas de receber os 

mistérios e os inevitáveis da vida: “Não nos iniciamos em tais artes para nos acomodarmos à 

espera da morte, e sim para vivermos contemplativos na ação, rompendo lugares-comuns e 

transfigurando-os.” (ROHDEN, 2015, p. 59) 

A prática da transfiguração do lugar-comum na literatura surge como um elemento 

fundamental nas leituras reparativas. A partir da transfiguração do sentido de lugar-comum do 

nosso cotidiano, a leitura reparativa nos faz indagar outras maneiras de ver o mundo e, 

consequentemente, como proposto por Rohden (2015, p. 45), pensar outras formas de “poetizar 

o real”. O lugar-comum, imbuído de sentidos reiterados constantemente por veias críticas, se 

torna o lócus de questionamento para que possamos, como leitores, repensar as formas como 

lidamos e sentimos com a literatura. Reitero que não se trata de ler textos acriticamente, mas 

sim, seguindo as reflexões previamente delineadas, encarar como a literatura pode, de maneira 

solidária/empática, nos permitir ser afetados pela fruição e quiçá pelo material textual em suas 

negociações de novos significados para o que era considerado apenas unilateral. 

Desse modo, considerando que a literatura nos permite transfigurar o lugar-comum, 

proponho pensar que podemos (e não obrigatoriamente devemos) apreender nossos afetos ao 

abrir mão das seguranças das interpretações monistas e fechadas e, talvez, reconhecer que, pelas 

alegrias e tristezas, pelos confortos e pelos desconfortos, conseguimos ir além das 

interpretações do texto pelo texto. A literatura seria, portanto, um exercício não apenas 

metodológico de estudo investigativo, mas também uma possibilidade de reler o mundo a partir 

de olhares distintos que nos surpreendem ao iluminarem aquilo que era previamente 

desconhecido e aterrorizante. 

                                                             

12 Partindo de leituras de Paul Ricoeur e Jeanne-Marie Gagnebin, Rohden compreende linguagem de segunda 

ordem como um discurso próprio da poesia que questiona a função descritiva e referencial da linguagem. Desse 

modo, a linguagem de primeira ordem seria aquela referencial e descritiva e a de segunda ordem seria a que desloca 

essas funções reducionistas ao dar outras leituras para aquilo que a linguagem de primeira ordem trata como 

cotidiano e comum. 
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Com fins ilustrativos, apresento aqui uma breve leitura reparativa de como o romance 

Me Chame pelo seu Nome (Call Me by Your Name, no original) de André Aciman oferece 

espaço para que entrelaçamentos entre solidariedade, reparação, fruição e transfiguração. 

 

1.3.3. Modos de usar 03: reparações LGBTQ+ 

 

 Sendo a obra de maior sucesso de Aciman até o momento, Me Chame pelo seu Nome 

foi lançado em 2007 e recebeu no mesmo ano o Lambda Literary Award, o maior prêmio 

literário LGBTQ+ estadunidense. O romance narra o encontro de Elio, um jovem de 17 anos 

que passa férias numa cidade no litoral italiano, e Oliver, um estudante estadunidense de 24 

anos que é hospedado pela família de Elio. Após ser adaptado para o cinema e receber 

indicações ao Oscar, Me Chame pelo seu Nome tornou-se rapidamente um dos livros mais 

comentados nos últimos tempos, o que sugere que seu título também seja associado 

imediatamente aos best-sellers tratados como inferiores e menos intelectualmente desafiadores. 

Reside aí o interesse em apontar de que maneiras Me Chame pelo seu Nome se torna um 

exemplo de práticas reparativas na literatura contemporânea, especialmente as obras que 

dialogam com temáticas queer. 

 A história é simples e sem muitos desdobramentos: os pais de Elio sempre passam o 

verão em uma vila à beira-mar na Itália e oferecem um quarto da casa para estudantes que 

aceitem passar ali suas férias e também auxiliar na revisão de documentos do pai de Elio. Em 

um destes verões a família recebe Oliver que, à época, tinha 24 anos e que se torna o mote 

central para a obra. Me Chame pelo seu Nome narrativiza o desvelar do desejo não apenas de 

Elio, mas também de Oliver, gerando o conflito que a obra destaca. Entretanto, a leitura 

reparativa não estaria preocupada com a forma como símbolos surgem na obra – as incontáveis 

referências ao fogo, as cores das bermudas de Oliver ou mesmo o pêssego com o qual Elio se 

masturba – porque tais elementos seriam próprios de leituras paranoicas que buscam explorar 

de que maneiras o romance seria inegavelmente literário ao explorar todos os artifícios e todas 

as técnicas literárias para criar uma obra coesa e coerente. 

 O momento mais simbólico e reparativo em Me Chame pelo seu Nome é justamente 

aquele que parece ter se tornado um elemento surpresa para muitos leitores (e expectadores do 

filme): o diálogo entre Elio e seu pai próximo ao final do livro. Neste diálogo muitos leitores 

paranoicos nutrem as expectativas de que o pai de Elio finalmente demonstraria sua 

discordância da relação entre Elio e Oliver que, embora secreta, não passou despercebida por 

família e amigos. Brincando com a própria ideia de armário (SEDGWICK, 1990), o pai de Elio 
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desloca os argumentos paranoicos ao sinalizar que reconhece a Bildung de seu filho na relação 

com Oliver:  

 

Olha só. Vocês tinham uma bela amizade. Talvez mais do que amizade. E 

invejo vocês. No meu lugar, muitos pais esperariam que a coisa simplesmente 
sumisse, ou rezariam para que seus filhos se re-erguessem logo. Mas eu não 

sou um desses pais. No seu lugar, se houver dor, cuide dela, e se houver uma 

chama, não a apague, não seja bruto com ela. Arrancamos tanto de nós 
mesmos para nos curarmos das coisas mais rápido do que deveríamos, que 

declaramos falência antes mesmo dos trinta e temos menos a oferecer cada 

vez que iniciamos algo com alguém novo. A abstinência pode ser uma coisa 
terrível quando não nos deixa dormir à noite, e ver que as pessoas nos 

esqueceram antes do que gostaríamos de ser esquecidos não é uma sensação 

melhor. Mas não sentir nada para não sentir alguma coisa... que desperdício! 

(ACIMAN, 2018, p. 258)13 

  

 Uma leitura paranoica buscaria desde cedo no romance uma forma como os pais de Elio 

lidariam com a sua bissexualidade, tema que é apagado constantemente nas críticas do livro, 

afinal, Elio se relaciona com homens e mulheres. Apagar este dado sobre a identidade de Elio 

é apenas reforçar a leitura paranoica e bifóbica de que sujeitos bissexuais não existem. As 

palavras do pai de Elio evidenciam uma leitura distinta daquela que o próprio Elio esperava: 

não há sinais de raiva ou homofobia. O discurso que surge é justamente uma forma reparativa 

de ler não apenas a situação ficcional de Elio, mas também a própria literatura. O pai de Elio 

não pede, como outros pais fariam, que seu filho busque se curar rapidamente daquilo que lhe 

aflige. Pelo contrário, há um encorajamento de que a dor seja cuidada para que se possa sentir 

algo, afinal “não sentir nada para não sentir alguma coisa [seria um] desperdício.” 

 Ao sinalizar que não se deve abrir mão do que se sente, o pai de Elio indica que o 

conhecimento da sexualidade do filho não o leva a pensar o que ele como pai deveria fazer, 

mas sim o que o seu filho poderia fazer com aquilo que ele mesmo como pai não pudera fazer 

anteriormente como a continuação da conversa sugere. 

 

Então permita que eu diga mais uma coisa. Vai esclarecer tudo. Talvez eu 

tenha chegado perto, mas nunca tive o que vocês tiveram. Alguma coisa 

sempre me impediu ou ficou no caminho. Como você vive sua vida é 

problema seu. Mas lembre-se, nossos corações e nossos corpos nos são dados 
apenas uma vez. A maioria de nós teima em viver como se tivesse duas vidas, 

uma é a maquete, a outra a versão final, e todas as versões entre elas. Mas a 

vida é só uma, e antes que você se dê conta, seu coração se cansa e, quanto ao 
seu corpo, chega um momento em que ninguém mais olha para ele, muito 

                                                             

13 Embora os outros materiais literários sejam usados no idioma original (inglês), esse romance só esteve 

disponível em português durante a escrita da tese. 
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menos quer chegar perto dele. Agora há tristeza. Não invejo sua dor. Mas 

invejo sua dor. (ACIMAN, 2018, p. 259) 

 

 Surge um momento de empatia entre pai e filho justamente por dividirem o mesmo 

trauma que os impossibilitava de poder negociar experiências. O trauma não é necessariamente 

a sexualidade como impeditivo, mas como essa sexualidade, dissidente na sua existência, surge 

como elemento primordial na definição de suas vidas. Se a ficção é, deveras, uma força 

persuasiva que se torna efetiva a partir do engajamento de leitores (KEEN, 2007), é neste 

diálogo surpresa entre pai e filho que uma leitura reparativa encontra sua forma de burlar 

percepções teóricas sobre a literatura. Como Barthes (2006) colocara anteriormente, é neste 

espaço entre pai e filho que o texto pode surgir não como tagarelice ou prazer, mas sim como 

fruição ao permitir que nossos lugares se desloquem e que nossas posições (humanas, solidárias, 

teóricas) sejam desconfortadas. 

 Ao buscar transfigurar a complexa situação entre pai e filho, a cena nos faz indagar de 

que modos a literatura reposiciona o cotidiano a partir do poético: a fala do pai de Elio sinaliza 

de maneira filosófica como o sofrimento amoroso é tratado em boa parte das situações. Para 

muitas pessoas, o sofrimento deve ser evitado a todo custo porque sentir tristeza ou dor pela 

separação seria algo ruim em nossa sociedade e não devemos jamais permitir que a tristeza seja 

sentida. Desse modo, a conversa entre pai e filho nos incentiva a refletir e reconsiderar as 

palavras que surgem não como conforto para Elio, mas como confissão do próprio pai que 

revela seus sentimentos sobre seu passado até então ignorado por Elio. 

 Rohden (2015, p. 58) escreve que “[o] propósito não é, pois, de filosofar para aguardar 

tranquilo o momento da morte, e sim o de viver melhor, ou seja, mais justa e felizmente.” De 

maneira semelhante, o propósito não é de pensar se a cena representa ou não a relação entre pai 

e filho sob uma ótica amorosa, mas sim indagar como esta cena nos faz enxergar a maneira 

como vivemos na contemporaneidade, em uma sociedade que não só ainda não quebrou 

estereótipos de gênero e de sexualidade que surgem no discurso do pai de Elio, mas também 

que não permite produzir novas compreensões de afetos considerados negativos. 

 Penso que a fala do pai de Elio possa ser lida de maneira reparativa também a partir do 

binarismo empatia/solidariedade. Se o primeiro é pensado como “I feel your pain” e o segundo 

“I feel pity for your pain” (KEEN, 2007), a cena permite enxergar as duas possibilidades no pai 

de Elio. Incapaz de poder ter vivido os seus desejos homoafetivos no passado, o pai de Elio 

deixa no ar a dúvida sobre seu passado, fazendo com que Elio reflita sobre a fala. É neste espaço 

que surge a empatia como forma de transfiguração desse afeto – a inveja que o pai sente pelo 
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filho. Contudo, indaga-se ainda sobre de que maneiras esta cena pode sugerir a solidariedade, 

afinal, o pai de Elio busca explicar para seu filho a dor que ele sente ao vê-lo sofrer. Sofre-se 

pelo sofrimento alheio. 

 No movimento de compreensão dos intérpretes/leitores (ROHDEN, 2015), a cena 

ressignifica a forma como enxergamos não apenas a relação entre pai e filho que, embora longe 

de ser ruim, se revela distante neste momento. A empatia sobre os segredos nos armários de pai 

e filho é uma consideração a ser elencada como indício que quebra com as expectativas de 

leitores acostumados com trechos violentos nos quais sujeitos LGBTQ+ são representados. 

 Curiosamente, a linguagem de segunda ordem me faz refletir, enquanto leitor, sobre o 

potencial da literatura em mover. As várias perguntas que propus nesta seção culminam neste 

momento: o que esta cena pode me dizer sobre nossos cotidianos, sobre nossas rotinas, sobre 

nossas vidas que eu não tenha automatizado de alguma maneira? Esta leitura me sugere que, ao 

desarticular o discurso descritivo, Elio e seu pai “poetizam” o real, nas palavras de Rohden. A 

troca de palavras sugere mais que a descrição pode conter: o enquadramento de conversa entre 

pai e filho não consegue conter a confissão do pai, não consegue não romper a sensação de que 

perdemos tempo evitando sentir. O que a cena consegue é indicar como nossas vidas são 

constantemente produzidas a partir de ideais sobre o que podemos ou não fazer/sentir. 

Recuperando as palavras de Suzanne Keen (2007), pensar e sentir são essenciais na produção 

de solidariedade e é este afeto que produz(o) sentido na leitura literária. Seria essa a finalidade 

da literatura? Embora incapaz de responder tal demanda, trabalho com a hipótese de que esta é 

a possibilidade reparativa da literatura. Nem maior, nem melhor que a paranoica, porém 

diferente em sua prática.  

 A partir da hipótese de que as leituras crítico-literárias têm sido majoritariamente 

paranoicas ao buscarem antecipar de que maneiras a literatura seria de fato literatura, Eve 

Sedgwick (2003) sugere que abramos mão destes artifícios e destas estratégias para pensar 

sobre como sentimos ao ler, indicando que as leituras reparativas seriam uma saída para os 

futuros estudos literários, em especial os que se relacionam à teoria queer.  

 Ao sugerir que as leituras reparativas possam encorajar formas distintas de sentir a 

literatura, Sedgwick (2003) buscava desconstruir seu próprio trabalho investigativo dos anos 

1980 e 1990. A arte – aqui a literatura – assume então um papel para pensar a sociedade e nos 

fazer indagar como ela pode nos afetar e talvez nos tornar sujeitos melhores. Recupero as 

palavras da introdução deste trabalho na qual Jeanette Winterson (1996) diz que a arte não pode 

ser apenas sobre amnésia – a literatura não pode ser mero escapismo porque há emoções 
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complexas envolvidas. Desse modo, ler reparativamente é abrir mão das expectativas temerosas 

sobre o futuro, uma possibilidade de encontrar formas de ressignificação para lugares-comuns 

na/pela arte. 

 Em “Ficar quieto por um momento”, Hans Ulrich Gumbrecht (2016, p. 34) afirma que 

o que ele espera conseguir da arte “é não ter a necessidade de produzir novos conceitos o tempo 

todo e de transformar a mim mesmo ainda uma vez.” Contudo, ao buscar apontar que a ideia 

de “ficar quieto por um momento” é impossível para os sujeitos justamente por não existir a 

possibilidade de não produzir sentido no mundo, Gumbrecht nos lembra que a arte tem o 

potencial de “nos apresentar (tornar presente a nós) o momento infinitamente breve, um 

lampejo, da entrada do Ser, sua transição, para a esfera da nossa experiência e sentido.” 

(GUMBRECHT, 2016, p. 37). Assim, a arte pode ser instrumental ao produzir sentidos novos 

a partir de distintas indagações. 

 Como experiência artística e afetiva, a literatura pode contribuir com novos sentidos, 

especialmente ao reconhecermos as possibilidades reparativas de um texto. Como em Me 

Chame pelo seu Nome, há a promessa (ou esperança) de que lugares-comuns sejam 

transfigurados para que sejam rompidos e contemplados à nova luz. Conforme Rohden (2015, 

p. 60) nos lembra, a transfiguração do real nos faz contemplá-lo e perceber nossas posições, 

forçando-nos a encarar como vivemos com nossas “viseiras e vícios”. Seria então a arte uma 

forma de encorajar solidariedade a partir da violência de nos fazer enfrentas as “viseiras e 

vícios”? Para a leitura reparativa, a resposta é talvez. Será por essa lente que busco me 

aproximar das obras aqui apresentadas. 
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CAPÍTULO 02 

DE QUE FORMAS A TEORIA É 

QUEERIZADA? 

 

 

 

“Comparo a força da gravidade com o 

heterossexismo, a transfobia e a homofobia. Estão 

sempre atuando com a mesma força e 

intensidade, limitando nossos movimentos, 

fazendo-nos cair, dificultando-nos o ato de 

levantar e ficar de pé, causando-nos tombos, 

obrigando-nos a nos arrastar.” 

Paco Vidarte
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2. DE QUE FORMAS A TEORIA É QUEERIZADA? 

 

Em “The Subject and Power”, publicado originalmente em inglês em 1982, Foucault 

ressalta que “para descobrir o que nossa sociedade quer dizer por sanidade, talvez devamos 

investigar o que está acontecendo no campo da insanidade.”1415 (FOUCAULT, 1982, p. 780, 

tradução minha). O filósofo francês destaca que o mesmo processo é necessário, por exemplo, 

se queremos falar sobre o que é legal: mergulhemos no campo da ilegalidade para compreender 

o que é legalidade. “E para entender sobre o que são as relações de poder,” diz ele, “talvez 

devamos investigar as formas de resistência e tentativas feitas para dissociar estas relações.”16 

(FOUCAULT, 1982, p. 780, minha tradução) Em tempos de discussões da crise do sujeito pós-

moderno e de respostas neoconservadoras em diversos países, as palavras de Foucault oferecem 

um caminho para a reflexão aqui proposta: para compreender o que se passa dentro do campo 

da sexualidade, precisamos então verificar o que se passa fora dela, ou seja, devemos visitar 

diversas outras áreas. Deve-se também indagar sobre os engendramentos provocados pelos 

cruzamentos entre corpo, gênero, sexo, desejo e sexualidade. Não basta olhar para as literaturas 

de língua inglesa, objeto de estudo privilegiado aqui, em busca das respostas que preciso achar. 

É necessário mergulhar mais fundo e navegar em campos teóricos além da literatura e até 

mesmo aqueles considerados menos acadêmicos. As contribuições para a teoria queer não são 

estritamente acadêmicas, afinal, uma teoria que se quer “antes de tudo um posicionamento claro 

contra todas as classificações e hierarquias sexuais e de gênero” (LANZ, 2015, p. 423) deve 

então cooperar com ambientes outros que não os hierarquizantes únicos das instituições 

acadêmicas. Assim como outras teorias como a feminista e a marxista, a teoria queer se quer 

uma ponte entre o conhecimento acadêmico e a militância político-social. 

A sexualidade não é mais um tema considerado apenas da seara privada de cada sujeito 

como no período pré-segunda onda feminista. Os deslocamentos de público e privado 

provocados desde os anos 1960 revelam que a sexualidade se tornou uma força onipresente a 

ser constantemente estudada. Foucault já apontava no primeiro volume de História da 

                                                             

14 Neste capítulo seguirei a decisão anterior: citações longas no idioma original e minha tradução como nota de 

rodapé; para textos literários usarei o trecho no original independente da posição no corpo da tese e sempre com a 

nota de rodapé com a tradução. 
15 “[…] to find out what our society means by sanity, perhaps we should investigate what is happening in the field 

of insanity.” 
16 “[...] in order to understand what Power relations are about, perhaps we should investigate the forms of resistance 

and attempts made to dissociate these relations.” 
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Sexualidade que quanto mais se buscava evitar falar sobre a sexualidade, mais se falava desta. 

Tal indagação ressalta a incongruência entre o controle sobre os discursos sobre sexo, gênero e 

sexualidade e o próprio ato de se falar sobre tais temas: se estamos evitando falar, não 

estaríamos necessariamente também falando sobre o que se evita? É nessa instigante lacuna que 

se afirma que, mesmo falando sobre sexualidades a todo tempo, a compreensão desta como 

posição política e como categoria de análise se consolida teoricamente a partir do final da 

década de 1980 com as teorizações sobre as interseções entre sexo, gênero e sexualidades. As 

investigações contemporâneas alicerçadas não apenas na teoria queer oferecem um rico debate 

sobre os passos que foram dados até os dias atuais, enxergando as potências e as lições que 

precisam ser reajustadas constantemente. Desse modo, falar sobre as sexualidades à luz da 

teoria queer significa questionar que elas e suas práticas são construções sociais que operam 

dentro de uma estrutura de uma sociedade específica, ou seja, são ideologicamente orientadas 

com objetivos de normalização. (PRADO; MACHADO, 2008)  

Um exemplo comum dessa normalização é a fala recorrente nas redes sociais de que no 

passado não existiam sujeitos cujas existências desafiam a lógica heteronormativa. Falas 

problemáticas como “na minha época homem era homem” ou “na minha época não tinha isso” 

indicam que a contemporaneidade, apesar de estudos e pesquisas sobre a temática, ainda precisa 

buscar um pertencimento, um espaço hegemônico todo seu. O próprio uso do pronome 

demonstrativo “isso” na segunda fala cria um referencial simbólico da incapacidade de poder 

definir em termos adequados o que esse “isso” seria. Se “isso” não existia, qual a origem? E se 

“isso” já existia, por que não sabíamos dessas existências? Trazendo o que mais tarde será 

discutido por Eve Sedgwick (1990), as questões de ignorância e conhecimento auxiliam a forma 

de pensar sobre essas existências que “nunca” existiram. Sujeitos que dialogam com o “isso” 

da fala anterior recuperam lentamente suas histórias e possibilitam que uma nova historiografia 

seja feita a partir das diferenças. Esses recortes nos dizem muito sobre a percepção do passado 

como uma construção ideológica que opera com seus interesses definidos. Sujeitos dissidentes 

sempre existiram, logo a pergunta deveria mudar de foco para questionar de que maneiras todos 

esses sujeitos tratados como diferentes e abjetos foram apagados. A intenção no ato de dizer 

que em determinada época “isso” não existia é sublinhar o desconforto que é a época atual com 

suas “permissividades e libertinagens”. O passado se revela então uma construção imaginária 

que fazia todos os seus habitantes iguais em todos os níveis: classe, raça, sexualidade etc, afinal, 

nossa herança de pensamento liberal nos diz que somos todos iguais porque somos todos 

cidadãos. A pergunta que não se cala: como podemos ser iguais se somos tão diferentes? Como 
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podemos ser iguais quando há vidas que importam menos que outras porque não são inteligíveis 

como vidas? (BUTLER, 2015b) 

Recuperando a fala do senso comum: estamos diante de cidadãos que enxergam ainda 

o humano como homem (sic), de uma forma estanque e sólida e que agora, por resultado de 

movimentos políticos, essa mesma construção do sujeito ideal estaria ameaçada pela existência 

de tantas diferenças. Se homem era homem naquela época, o que um homem é agora? Não é 

necessário indagar as próprias construções de uma masculinidade infalível e viril presente nesse 

discurso, pois, para o enunciador daquelas frases, ser homem era ser heterossexual, ser homem 

era utilizar sua posição para sustentar privilégios, ser homem significava subjugar outros. Em 

outras palavras, ser homem era reconhecer a sua posição de enunciação em relação ao poder, 

conceito-chave (não apenas, mas principalmente) nos estudos foucaultianos. 

Estas indagações não são únicas e exclusivas da teoria queer que dialoga, conforme será 

detalhado mais à frente, com as questões de diferença da terceira onda feminista. As frases 

supracitadas são exemplos de como o senso comum naturaliza temas como gênero e 

sexualidade, gerando compreensões que são mantidas nas relações sociais, afinal, os processos 

de identificação não são meramente inocentes e partem de contextos ideológicos (HALL, 

2006). Funcionando como contradiscursos, pode-se citar como os movimentos feministas vêm 

há décadas estabelecendo diálogos inter- e transdisciplinares para visibilizar as suas pautas, 

além de reforçar seus questionamentos sobre os perigos do senso comum na formação de um 

(inconsistente) sentido de pertencimento ao grupo. 

Buscando justificar que seus escritos são muito mais sobre sujeitos que sobre poder, 

Foucault tenta se dissociar da temática em “The Subject and Power”. Felizmente ou não, ao não 

conseguir realizar tal ato, o teórico evidencia que distanciar-se da política é um ato impossível, 

uma vez que a existência de qualquer sujeito é um ato político. Cabe, no entanto, aos sujeitos 

articularem como que suas existências se tornam formas de contestação de discursos. Quanto 

mais se aborda a noção de sujeitos, mais se revelam as complexidades indissociáveis do campo. 

Revelando as incongruências entre sujeito, poder e sociedade, Foucault historiciza seu escrito, 

justificando que todas as conceitualizações necessitam de consciência história. Talvez seja 

apenas uma forma de suavizar a abordagem do nazismo e stalinismo que ele chama de “doenças 

do poder”, mas até que ponto os cidadãos não estão conscientes de que o passado onde “isso” 

não existia é um fruto de uma historiografia da diferença? (BRULON, 2018, p. 48) Será que 

aquele “ser homem” daquela época não é também uma “doença do poder”? Seria a 

heteronormatividade não apenas uma construção social, mas também uma “doença de poder” 
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e, por isso, é tão complicado colocar em pauta temas do mundo LGBTQ+ em contextos 

dominados por heterossexuais ou mesmo contextos heteronormativizados? 

 

2.1. Para pensar: por que a teoria queer? 

 

Em 2018 foi noticiado no jornal O Globo que o pesquisador alemão Martin Dammann 

publicou um livro intitulado Soldier Studie: Cross-dressing in der Wehrmacht no qual relata a 

descoberta de fotos de nazistas praticando cross-dressing. A reportagem informa sobre a 

atipicidade de tais fotos, porém discute que, embora a ideologia nazista seja homofóbica e tenha 

até mesmo destruído redutos homoafetivos em Berlim, a prática cross-dresser não era incomum 

como forma de brincadeira ou relaxamento. Entretanto, os comentários deixados por 

internautas sugerem que a percepção histórica é outra, associando em grande parte a prática 

nazista ao mundo LGBTQ+, colocando ambos como partes do mesmo discurso. Não surpreende 

que tamanho teor preconceituoso surja nos comentários da reportagem, afinal, o Brasil possui 

uma das maiores taxas de assassinatos de sujeitos homoafetivos (BAHIA, 2018). O que deve 

ser sublinhado e questionado é o ataque às diferenças, colocando uma ideologia que manchou 

o século XX como semelhante ou ligada aos grupos LGBTQ+. São comentários que parecem 

enxergar uma inextricável ligação entre homoafetividade e práticas execráveis como aquelas 

praticadas pelos aliados de Hitler. 

Como esses soldados que praticavam cross-dressing estavam tão influenciados pela 

“doença de poder” e não percebiam que estavam tão engajados em apagar o Outro enquanto 

eram eles próprios uma diferente construção outremizada? Buscando resumir os comentários, 

pode-se utilizar a seguinte frase: ser nazista era horrível, mas ser um nazista cross-dresser era 

pior. Para explicar a incongruência entre os dois campos, muitos internautas então deixaram no 

ar que o cross-dressing nazista era algo tão antinatural quanto ser homossexual, dando a 

entender que ser diferente era a fonte da perversidade encontrada no nazismo.  Entretanto, sobre 

a referida equivalência, deve-se questionar: será que estas pessoas realmente não percebem o 

perigo em fazer tais equivalências? Seriam as vidas de sujeitos LGBTQ+ tão problemáticas que 

outros cidadãos precisam colocá-las em posições tão falaciosas apenas para garantir que eles 

não saiam de seus espaços escuros? Surge daí o questionamento da necessidade da teoria queer 

como instrumento de análise e a sexualidade como categoria. 

O primeiro argumento é que essas falas demonstram quão contraditórios nossos 

discursos e identidades são, especialmente em tempos pós-modernos e globalizados como 

ilustram as discussões de Stuart Hall (2006, 2014). Vale ressaltar que, discutindo as 
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sexualidades, nem mesmo a heterossexualiade que não funciona dentro da matriz 

heteronormativa é vista como adequada. Se um homem é sensível ou preocupado, ele só pode 

ser gay – aplicando aqui uma ironia importante. Um homem que pratica cross-dressing não é 

necessariamente gay apenas por isso, afinal, ser gay é uma construção tão fabricada quanto ser 

homem – e como este trabalho também indaga, ser queer também é parte de uma construção. 

Um sujeito que lida com sua sexualidade (ou sexo ou gênero) de maneira distinta da matriz 

heterossexual é imediatamente associado com “o outro lado”, como se ser homossexual, 

bissexual etc fosse justificativa para toda e qualquer atitude negativa que ele venha a ter. Não é 

incomum que falas de políticos, celebridades e até mesmo acadêmicos pareçam requerer que 

gays e lésbicas se dêem respeito antes de pedirem a mesma atitude. Como a teoria queer 

questiona, os “bons” sujeitos gays e lésbicas são aqueles que melhor se alinham aos valores 

hegemônicos. (DUGGAN, 2003) 

Quando políticos se preocupam em legislar sobre as relações entre pessoas LGBTQ+, 

eles estão mais preocupados com os valores (morais) conservadores que com a economia 

(enquanto tarefa) dos próprios locais em si. Não é incomum esbarrar nesses casos em 

comentários que buscam localizar tais políticos como sujeitos mal resolvidos. Será que todo 

heterossexual que não sabe lidar com a sua própria sexualidade é uma pessoa LGBTQ+ em 

potencial? A resposta que proponho é negativa. O discurso não pode se sustentar a partir de 

generalizações que coloquem a referida minoria no mesmo barco que heterossexuais 

normativizados e incapazes de lidar com a própria sexualidade dentro de uma matriz 

normalizadora. Caso contrário, correr-se-ia o risco de reiterar o discurso de que sujeitos 

LGBTQ+ são estigmas sociais que precisam ser escondidos. 

Voltando aos nazistas praticantes de cross-dressing: quando cidadãos dizem que eles 

queriam se assumir gays – como se o adjetivo “gay” pudesse dar conta de todos os sujeitos 

LGBTQ+ – a impressão que fica é que as regiões eróticas de nosso corpo se tornam uma marca 

assustadora, uma letra escarlate para todas as Hester Prynne que seremos por nos permitirmos 

falar sobre, por exemplo, o prazer na região anal.  O sexo ainda é um grande tabu social cujo 

foco é a mera procriação quando, na realidade, falar sobre sexualidades nos indica que existem 

muitas ramificações apagadas pela ideia do sexo como reprodução. 

Para os internautas cujos comentários se centravam na questão da sexualidade como um 

problema, a heterossexualidade é tão “bem construída” que não se pode ser questionada, 

portanto, eles não sentiriam prazer em regiões que não sejam associadas aos meios 

reprodutivos. Para esses mesmos sujeitos, sentir prazer na região anal ou mesmo nos mamilos 
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seria indício de que seriam homossexuais. Todavia, seria possível definir sujeitos como hetero 

ou homossexuais baseados apenas em áreas erógenas? Sentir prazer ou atração seria o suficiente 

para encerrar a classificação dos sujeitos? Tais perguntas são oriundas de um esquema 

normativo que enxerga a heterossexualidade como a única forma de relação dos sujeitos. A 

noção de uma sexualidade heterossexual se nutre de discursos e práticas sociais que corroboram 

tal visão, colocando o pênis e a vagina como únicas áreas erógenas, evidenciando o caráter 

reprodutivo da própria sexualidade. Esbarra-se aqui com a questão dos seios, afinal, ainda há 

uma pressão social pelo uso de sutiãs em ambientes não só públicos, mas também privados para 

evitar que homens se excitem. Desse modo, os seios ainda entram na mesma dança sexual que 

o pênis e a vagina, apesar dos dois últimos serem os ápices da heterossexualidade. O senso 

comum da excitação se torna naturalizado nos discursos cotidianos através da reiteração de seus 

signos nas relações: quanto mais se fala sobre seios como pornográficos e mamilos masculinos 

como partes livres, mais se alimenta a noção de que a primeira região é erógena e a segunda 

isenta de prazer – questões que a contrassexualidade de Preciado (2017) contradiz em sua 

argumentação sobre a subversão do corpo inteiro como zona de prazer. 

Ao colocar cross-dressing e homossexualidades no mesmo patamar de análise, 

evidencia-se uma relação ente conhecimento e ignorância: a escolha por não saber sobre cada 

item e preferir lidar de maneira que os preceitos já conhecidos não sejam desestabilizados. A 

ignorância é, como no ditador popular, uma bênção, especialmente para um sistema binário tão 

rígido e opressor como o nosso. Cross-dressing e homossexualidades são coisas distintas e não 

necessariamente práticas homoafetivas, afinal, cabe lembrar que a região anal é uma zona 

erógena que muitos heterossexuais apreciam, porém preferem se eximir de falar sobre por medo 

de represálias e preconceitos. Fazendo uso das palavras de Preciado (2017, p. 23): 

 

é importante ressaltar que o desejo, a excitação sexual e o orgasmo não são nada além 

de produtos que dizem respeito a certa tecnologia sexual que identifica os órgãos 

reprodutivos como órgãos sexuais, em detrimento de uma sexualização do corpo em 

sua totalidade. 

 

 O ponto que Preciado toca é justamente a construção dos órgãos reprodutivos como 

sexuais, promovendo uma leitura do corpo como apenas um instrumento reprodutivo. Além 

disso, invisibiliza e/ou apaga outras possibilidades de sentir prazer com o corpo, pois seriam 

práticas pecaminosas ou ofensivas. 
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 Para pensar sobre tais questões – sexo, gênero, sexualidade, identidades –, oferecer-se-

á uma leitura do que significa a teoria queer em contextos históricos, apontando as interseções 

entre feminismos, estudos gays e lésbicos e teoria queer. 

 

2.2. Teoria queer: uma historiografia da diferença 

 

 Apesar de ter sido cunhado por Teresa de Lauretis em 1991 em seu ensaio “Queer 

theory: Lesbian and Gay Sexualities”, a teoria queer que se torna a teoria homônima pode ser 

traçada historicamente aos anos 1960 com os movimentos sociais feministas e pelos direitos 

civis. (MISKOLCI, 2016) Cada vez mais presente dentro e fora de ambientes acadêmicos, a 

teoria queer tem sua origem em um território desbravado pelos movimentos sociais 

mencionados anteriormente, porém demonstra ao mesmo tempo a necessidade de repensá-los 

na contemporaneidade a partir de seus legados. 

 Considero que seria extremamente incompleto qualquer estudo sobre teoria queer sem 

a menção de teóricos como Michel Foucault, Judith Butler e Eve Kosofsky Segdwick, uma 

tríade de relevância quando falamos de sexualidades desviantes ou dissidentes. O grande 

número de trabalhos produzidos citando estes teóricos sugere quão associados ao tema eles são, 

porém não menos relevantes para os estudos queer são as contribuições de Michael Warner, 

Gayle Rubin, Julia Kristeva, Jacques Derrida, Guacira Lopes Louro, Larissa Pelúcio e Richard 

Miskolci. A partir de horizontes pós-estruturalistas e pós-modernos, a teoria queer tem 

encontrado terreno para consolidar questionamentos e indagações de “valores morais violentos 

que instituem e fazem valer a linha de abjeção, essa fronteira rígida entre os que são socialmente 

aceitos e os que são relegados à humilhação e ao desprezo coletivo.” (MISKOLCI, 2016, p. 25) 

 A teoria queer reconhece a necessidade de um giro performativo que aponta que “todo 

discurso é contigente e posicionado, onde a sexualidade é [...] uma construção discursiva, e por 

essa razão é reconhecida como enunciação performativa.” (PRADO & MACHADO, 2008, p. 

54-55) Assim, a teoria queer apresenta uma crítica aos discursos hegemônicos da sociedade 

Ocidental a partir do reconhecimento das sexualidades não-heteronormativas como saberes 

subalternizados. (BRULON, 2018) 

 Hoje se reconhece que a historiografia é também um regime epistemológico que articula 

a diferença a partir de uma ótica que sempre categorizou a heterogeneidade da sociedade como 

uma anormalidade, ou seja, um problema a ser resolvido. Benedito Junior (2018) relata como 

diversos pesquisadores que procuravam “desbravar” territórios queer foram desmotivados por 

docentes e colegas, justamente em espaços acadêmicos nos quais a pesquisa deveria ser 
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incentivada. “Então, por que as pesquisas que envolvam gênero e, nesse caso, os estudos queer, 

ainda são colocados sob suspeita?” indaga o historiador (RIBEIRO JUNIOR, 2018, p. 158). 

Desse modo, deve-se interrogar a historiografia como qualquer outro regime epistemológico 

em seus conluios com posições ideológicas que podem ser excludentes. 

Segundo o historiador e professor da UNIRIO Bruno Brulon a historiografia “cria a 

história a partir da delimitação de fronteiras entre aqueles que serão incluídos como sujeitos 

dominantes e os excluídos de todos os ‘momentos’ da temporalidade reconhecida.” (BRULON, 

2018, p. 49) Em outras palavras, o passado se define a partir de quem é aceito ou recusado, de 

quem é celebrado ou esquecido, de quem é inscrito ou apagado. Será nesse interstício que a 

teoria queer operará apontando as posições de poder que levaram alguns a serem lembrados e 

outros apagados, evidenciando que a sexualidade tem sido compreendida como uma construção 

monolítica de valores heteronormativos. 

 A teoria queer que hoje se discute é herança política dos movimentos de grupos 

minoritários, em especial os feministas e os estudos de gênero, que buscaram desconstruir o 

sujeito universal nas narrativas hegemônicas. Mulheres, negros, gays, lésbicas e trans, todos 

produziram saberes que eram previamente ignorados e hoje conseguem reconstruir o passado a 

partir de suas óticas. Com a teoria queer, como resultado do encontro dos estudos culturais com 

o pós-estruturalismo, encontramos problematizações de conceitos como identidade, sujeito, 

gênero e sexualidade. Ao eleger a heteronormatividade como seu objeto principal, a teoria 

queer indaga sobre as estruturas que mantêm formas de controle baseadas na 

heterossexualidade como “normais”: religião, casamento, educação, estética, moda etc. São 

esses espaços e outros que são compreendidos como tecnologias de normalização por Richard 

Miskolci (2016) exatamente por buscarem modelos de como o sujeito ideal deveria ser. Não 

por acaso, os estudos de Foucault como Vigiar e Punir e História da Sexualidade são 

indagações acerca não apenas da historiografia que privilegiou e apagou certos aspectos, mas 

também uma investigação de como o homossexual – assim como o heterossexual – se constituiu 

como sujeito através dessas tecnologias. 

 As contribuições de Foucault para a teoria queer são alvos de celebrações e críticas. 

Linda Garber (2001) menciona que os estudos do teórico francês, junto dos escritos de Lacan e 

Derrida, contribuíram para um olhar masculino nos estudos gays e lésbicos que, ironicamente, 

deixaram o segundo campo de lado. Os argumentos de Garber não devem ser recebidos como 

um demérito do trabalho de Foucault, afinal, o projeto História da Sexualidade era um 

ambicioso desafio que acabou ficando incompleto com a morte do filósofo; dessa forma, as 
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críticas, que não são apenas de Garber, se tornam combustível para outras investigações que 

dariam voz ao sentimento queer de muitas outras pessoas que não se identificavam como gays 

ou lésbicas. Mesmo assim, falar de teoria queer sem citar Foucault é ignorar as ainda relevantes 

palavras do teórico francês. 

 Ao contrário de Mary McIntosh, que publicou um dos primeiros artigos sobre a 

construção social da homossexualidade em 1968, Foucault teorizou que a homossexualidade 

não era uma construção do século XVIII, mas sim do final do século XIX. “The Homosexual 

Role”, artigo de McIntosh, foi uma das primeiras publicações a contrariar a crença de que a 

homossexualidade poderia ser explicada através da biologia e da medicina, colocando em 

destaque o questionamento de como é “algo socialmente forjado.” (MISKOLCI, 2016, p. 29). 

Uma parte do argumento de McIntosh é, no entanto, contrariado pelas elaborações de Foucault 

no primeiro volume de História da Sexualidade. 

 Para Foucault, o homossexual enquanto “espécie” – termo usado pelo próprio teórico e 

que talvez deva ser problematizado nos dias atuais – surge apenas no final do século XIX, pois 

o século anterior fora regido de maneira distinta por três diferentes códigos: a lei canônica, a 

pastoral cristã e a lei civil que “determinavam, cada um à sua maneira, a divisão entre o lícito 

e o ilícito.” (FOUCAULT, 1990, p. 37, minha tradução) Todos, de alguma forma, estavam 

centrados nas relações matrimoniais, com especial foco em uma sexualidade que era útil e 

politicamente conservadora, apesar de deixar no ar muitos questionamentos acerca da sodomia 

e da sexualidade infantil. (FOUCAULT, 1990) Apenas a partir da segunda metade do século 

XX é que a instituição do casamento se tornaria mais central para as indagações políticas de 

mulheres, por exemplo, que buscavam se libertar dos arquétipos “mãe” e “esposa” responsáveis 

pela moral da família. O casamento, aponta Foucault (2014) no terceiro volume de História da 

Sexualidade, alimentara a percepção de um estilo de vida na cultura ocidental que todos 

deveriam almejar, especialmente pela sua característica de “normalidade” justificada pela 

reiteração dos cidadãos. Com o casamento, a sexualidade então era mantida sob aparente 

controle não apenas pela família e a instituição, mas também pelos valores morais que 

celebravam e aprovavam os papéis de gênero ali performatizados. Entretanto, Foucault observa 

que, mesmo no mais rígido controle, é possível que exista algum grau de subversão daqueles 

valores. 

 Ao desenvolver a hipótese de que o período Vitoriano, comumente associado à restrição 

e à castidade sexual, foi na realidade um período rico em discursos sobre sexo, Foucault coloca 

em xeque não só a compreensão do referido período como portador de um silêncio sobre a 
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sexualidade, mas tambéma construção da sexualidade como algo natural ou meramente 

biológico conforme a ciência da época afirmava. A proliferação de discursos vitorianos sobre 

as práticas sexuais entre esposa e esposo balançou o próprio sistema ao criar outros discursos 

sobre aqueles que desviavam da norma, sugerindo que existiam “perversões” à regra. É curioso 

então notar que, segundo o filósofo, até o século XVII, um sujeito poderia ser condenado tanto 

pelo comportamento homossexual quanto pelo crime de infidelidade ou casamento sem 

permissão dos pais. O crime de manter relações que hoje denominamos de homossexuais era 

tão pecaminoso quanto qualquer outro, porém não evidenciava um estilo de vida ou um sujeito 

já formado. Eram antes disso práticas pecaminosas e perversas que mereciam ser punidas. 

Evidencia-se, portanto, que a noção de homossexualidade se constituiria apenas nos séculos 

posteriores, especialmente com a função da criação de discursos sobre a verdade do sexo. 

 Segundo Foucault (1990), um indivíduo que confessa seus pecados, leia-se aqui relações 

sexuais com outro homem, no século XVII não era encarado e julgado da mesma forma que 

aquele do final do século XIX. O primeiro seria considerado pecaminoso, porém não 

homossexual; já o segundo seria categorizado como não-natural e interpretado como 

homossexual, passível de punição e tratamento. O primeiro seria punido pelo pecado enquanto 

o segundo deveria ser punido por transgredir as regras e, até mesmo, ser submetido a 

tratamentos para correção de suas práticas. Ao final do século XIX, o homossexual, junto de 

outros sujeitos e suas “sexualidades periféricas” (FOUCAULT, 1990), era de interesse médico 

dentro de uma sociedade burguesa como a vitoriana que, preocupada com a ordem e a família, 

buscava mecanismos para “normalizar” sujeitos desviantes. Tais mecanismos são os 

previamente citados como religião, educação, saúde etc. 

 

Essas “tecnologias do sexo” eram concebidas para preservar e estimular uma 

população (ou força de trabalho) produtiva e procriadora que atendesse às 

necessidades do sistema capitalista em desenvolvimento. A unidade-chave dessa 

ordem social era a família burguesa, na qual seria gerada a futura força de trabalho. 

[...] Nesse esquema reprodutivo, o desejo por pessoas do mesmo sexo e as práticas 
sexuais entre pessoas do mesmo sexo eram problemas que precisavam ser 

enfrentados, aberrações em relação à norma da procriação. (SPARGO, 2017, p. 19) 

 

 Essas preocupações com as tecnologias do sexo – discursos sobre a verdade do sexo 

através de uma scientia sexualis – demonstram que, ao contrário de silenciar acerca do sexo, o 

período vitoriano é marcado por um excessivo falar sobre o sexo. Denunciando que o controle 

é uma forma de exercer poder, as análises de Foucault em História da Sexualidade se tornam 

imprescindíveis para repensar a sexualidade como um campo complexo e não apenas marcado 

por binarismos como homem e mulher, ativo e passivo. 
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 A ligação entre identidades e poder em História da Sexualidade oferece uma sólida 

fundação para discutir o que significa ser queer. Se o poder é essencialmente o que dita sua lei 

para o sexo, é notável que as dicotomias entre o que é legal e ilegal, lícito e ilícito, permitido e 

proibido (FOUCAULT, 1990) se alimentem do que ele chama de “sexualidades periféricas”:  

aqueles que eram descritos a partir de “‘loucura moral, ‘neurose genital’, ‘aberração do instinto 

genético’, ‘degeneração’ ou ‘desequilíbrio físico’” (FOUCAULT, 1990, p. 40) passam a formar 

também um discurso que difere da norma e que, portanto, devem ser corrigidos. 

 Os discursos do século XIX acerca da sexualidade foram criados, alterados, fomentados 

e controlados por disciplinas científicas e pseudocientíficas que delineavam o que poderia ser 

aceitável (normal, natural) e inaceitável (periférico, perverso). (MARINUCCI, 2010, p. 18) Foi 

a partir dessa perseguição dos “periféricos” que se constituiu uma “especificação dos sujeitos” 

(MARINUCCI, 2010, p. 19): os indivíduos eram definidos a partir de seus desejos sexuais e 

prazeres, definindo um homossexual como uma identidade enquanto que, previamente, práticas 

como a sodomia eram proibidas pela lei e pela religião, porém vistas como tentações tanto 

quanto promiscuidade e adultério. (MARINUCCI, 2010, p. 19) 

 Ao mesmo tempo em que produz uma identidade que destoa da norma, o poder de 

identificar quem é ou não periférico produz um discurso reverso – discourse en retour: a 

homossexualidade começou a falar por si, de sua plataforma, demandando que sua legitimidade 

fosse reconhecida usando os mesmos termos que a desqualificava (FOUCAULT, 1990). Há aí 

um discurso de poder de um lado e, do lado oposto, uma resistência que não deve ser 

compreendida como um instrumento de reação, mas sim como um “discurso que se oferece de 

volta, como troca, ação recíproca, devolução.” (SPARGO, 2017, p. 21). Será esse discurso 

reverso que permitirá que os dissidentes sexuais possam se unir e encontrar uma voz em 

comum, uma que pode se apropriar das ofensas para subverter a própria norma. É nessa brecha 

subversiva que a teoria queer pode operar: enxergando como os discursos de poder são tão 

contraditórios ao oferecem em si mesmos a potência para a resistência. 

 Pensando na teoria queer como operante nas brechas das normas, ela dialoga com as 

leituras pós-estruturalistas no sentido de que seu limite é aquele que é comprometido por uma 

argumentação contra a segurança de um conhecimento. Para James Williams, o pós-

estruturalismo não considera o interior desses limites como mais “confiável, significativo e 

melhor conhecido [sic] do que seus limites ou fronteiras externas.” (WILLIAMS, 2013, p. 14). 

Em outras palavras, esse limite não é definido como oposição ao centro, mas como “algo 

positivo por si mesmo.” (WILLIAMS, 2013, p. 15). Dessa forma, trabalhar com a ideia de que 



63 
 

a teoria queer opera nas brechas é o mesmo que dizer que ela opera nos limites, não com a 

intenção de ser um novo centro (HUTCHEON, 2002), mas sim com o objetivo de retirar o véu 

das ideologias hegemônicas como heranças naturais inquestionáveis. Para James Williams, 

 

O trabalho do limite é abrir o limite e mudar nosso senso de seu papel como verdade 

e valor estáveis. E se a vida tivesse diferentes padrões? E se nossas verdades 

estabelecidas fossem outras, não o suposto? Como podemos fazer as coisas 

diferentes? (WILLIAMS, 2013, p. 16) 

 

 Trabalhar nos limites, ou seja, trabalhar nas brechas significa operar com modos 

diferentes de enxergar o mundo ao redor. Significa também romper com aquilo que juramos ser 

sólido, seguro, indiscutível. Enxergar a ruptura como uma potencialidade do pós-estruturalismo 

é poder negociar uma nova Weltanschauung que pode ajudar a combater discriminações raciais, 

sexuais ou de gênero. (WILLIAMS, 2013) 

 Lendo História da Sexualidade como elemento fundamental da produção queer, 

devemos também indagar os limites e as tensões produzidas nos trabalhos do final da década 

de 1980 até os dias atuais. Será nessa seara que encontramos dois nomes tão fundamentais 

quanto polêmicos na teoria queer, Eve Kosofsky Sedgwick e Judith Butler, ambas teóricas 

associadas (com críticas) ao pós-estruturalismo. 

 Dispensando grandes introduções, as estadunidenses Sedgwick e Butler se tornaram 

nomes indissociáveis da teoria queer, seja pelo bem ou pelo mal. A primeira publicou o famoso 

Epistemology of the Closet em 1990 enquanto a segunda publicaria Gender Trouble no mesmo 

ano. Ambas as obras se tornaram marcos da teoria queer ao discutirem o que significa burlar as 

regras através de discursos reversos e que englobavam verdades diferentes daquelas 

previamente consolidadas. 

 Tendo previamente escrito uma obra sobre o desejo homossexual masculino, Sedgwick 

se apropria da metáfora do armário em Epistemology of the Closet para refletir sobre as 

maneiras que a cultura ocidental está em crise a partir de uma investigação das contradições 

entre desejos hetero e homossexual. O armário serve, na argumentação de Sedgwick (1990) 

como uma forma de compreender as lacunas e os silêncios sobre determinadas formas de 

conhecimento. 

 Levando as palavras de Foucault de que o homossexual era uma “espécie” ao extremo, 

Sedgwick revisita obras canônicas das literaturas de língua inglesa para evidenciar que há algo 

ali que sempre existira, mesmo sem o reconhecimento de sua existência. Para a escritora, é 

importante que as relações entre dois sujeitos sejam compreendidas como relevantes e não 
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apenas um lado. Pensamos então em dois sujeitos, A e B, que se reconhecem e produzem 

conhecimentos sobre si e sobre o outro: o que A diz não pode ser mais importante que o que B 

afirma, assim como o que B afirma precisa ser também posicionado à sua filiação em relação a 

A. Filosoficamente, Sedgwick adverte que talvez um sujeito B possa estar em uma relação 

assimétrica com um sujeito A, porém, mesmo subordinado, A depende ontologicamente de B 

para existir, criando uma indissociável e indissolúvel ligação. (SEDGWICK, 1990, p. 10) Em 

outras palavras, dizer que o homossexual é uma espécie significa dizer que o heterossexual 

também o é e será essa visão que permitirá um passo da teoria queer em relação aos estudos 

gays e lésbicos que serão abordados mais à frente. 

 Uma estratégia encontrada nos escritos de Sedgwick é a apropriação do termo judicial 

“homosexual panic” para desenvolver uma investigação antihomofóbica de romances de 

autores como Joseph Conrad e Henry James. “Homosexual panic” é o apelo judicial utilizado 

por homens que se engajaram em agressões homofóbicas, porém que justificam suas ações 

afirmando que foram assediados pelo gay agredido. Sedgwick (1990) aponta que o interdito 

nessa construção patologiza os homens gays ao criar a imagem de que qualquer homem gay 

pode assediar outros homens e que a violência é um mecanismo legítimo de defesa de uma 

identidade. Além disso, ao aceitar tal defesa judicial, perpetua-se um estigma psiquiátrico de 

que o agressor não tem certeza sobre a sua sexualidade, criando uma imagem de que homens 

gays não só são violentos por não lidarem bem com sua sexualidade, mas que também são 

assediadores desrespeitosos. 

 Apropriando-se do termo anterior, Sedgwick negocia novas tensões na leitura de Billy 

Budd, por exemplo. O romance escrito por Joseph Conrad é visto a partir de uma ótica diferente, 

evidenciando que a noção de um cânone deve ser questionada não por necessidade de verificar 

uma possível qualidade estética, mas sim por decidir investigá-lo com olhos para aquilo que 

fora previamente negado ou apagado. Para a autora de Epistemology of the Closet, pensar em 

cânones parece ser algo menor que a necessidade de indagar a presença homoafetiva na 

literatura, especialmente por ela sugerir que “os processos de tornar salientes as torções 

homossociais, homossexuais e homofóbicas no já existente grande cânone [são] especialmente 

reveladores.”17 (SEDGWICK, 1990, p. 51, minha tradução) 

 De maneira semelhante, Judith Butler iniciou suas publicações nos anos 1980 e desde 

então se tornou um recorrente nome nos estudos queer. Sua maior contribuição para o campo 

                                                             

17 “ (...) the process of making salient homosocial, homosexual and homophobic strains and torsions in the already 

existing master-canon, becomes especially revealing.” 
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tem sido o questionamento de gênero, sexo e sexualidades como construções não apenas 

sociais, mas também discursivas. Partindo (e desconstruindo) aspectos dos escritos de Lacan, 

Freud, Kristeva, Irigaray e Wittig, Gender Trouble se tornou um fenômeno acadêmico ao 

investigar que tanto o gênero quanto o sexo são fabricáveis a partir de noções como 

performance, performatividade, enunciação e subversão. 

 Apesar de Sedgwick e Butler não utilizarem a palavra queer nas obras fundadoras da 

própria teoria, elas passaram a localizar o termo em seus trabalhos posteriores não como 

mensageiras de uma teoria, mas como investigadoras de sujeitos subversivamente políticos 

produtores de novas normas. Para ambas, a prática investigativa que busca desapropriar não só 

a literatura, mas também as ciências de seu lugar seguro na produção de conhecimentos sobre 

minorias é uma tarefa constante nos trabalhos queer. 

 Tendo ilustrado brevemente os três nomes mais associados à teoria queer, faz-se 

necessário retornar ao termo que tanto aparece nessa área – queer. Inicialmente uma palavra 

ofensiva para designar homens afeminados, a palavra queer pode ainda significar estranho, 

esquisito, incomum, diferente. Todas essas palavras realçam os termos usados por Guacira 

Lopes Louro na introdução de Um Corpo Estranho: 

 

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da 

sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o 

excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado”. Queer é um jeito 

de pensar e de ser que não aspira o [sic] centro  e nem o quer como referência. [...] 

Queer é um corpo estranho, que incomoda, perturba, provoca e fascina. (LOURO, 

2016, p. 7-8) 

 

 Louro retoma as leituras de Butler para traçar paralelos entre as normas que regulam 

uma cultura e os corpos que importam – em diálogo com a obra Bodies that Matter (1993) de 

Butler que pode ser traduzido como “corpos que importam” ou “corpos que problematizam”. 

Louro explica que não consegue definir queer pela própria essência antinormalizadora da teoria, 

porém traz à tona temas caros aos modos de ser regidos pela sociedade. Falar sobre queer 

implica “não ter uma visão profundamente ortodoxa de disciplina” (SPARGO, 2017, p. 13) ao 

pensar esta teoria como uma “escola de pensamento”. Para Tamsin Spargo, historiadora 

cultural, a teoria queer surge como evidência de uma crise de identidades a partir da indagação 

dos mitos das identidades gays e lésbicas “unificadas e unificantes”. (SPARGO, 2017, p. 28). 

Assim, os pensamentos de Louro e Spargo convergem e oferecem insights importantes sobre o 

que significa ser queer e trabalhar com tal perspectiva. 

 Tratando dos grupos considerados minoritários, Louro comenta que ainda utilizamos 

algumas estratégias a fim de identificá-los e organizá-los. Isolando esses grupos como minorias, 
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eles seguem dentro de espaços específicos para eles como é o caso da Rua Augusta na cidade 

de São Paulo que é descrito como um espaço democrático para pessoas queer ou a região de 

Ipanema na cidade do Rio de Janeiro que abriga boates LGBTQ+. O problema que Louro 

aponta é justamente a criação desses guetos onde os membros devem permanecer e, caso 

queiram circular fora dele, precisam se adequar às normas:  

 

Talvez sejam suportados, desde que encontrem seus guetos e permaneçam circulando 

nesses espaços restritos. Já que não se ajustaram e desobedeceram às normas que 

regulam os gêneros e as sexualidades, são considerados transgressores e, então, 
desvalorizados e desacreditados. (LOURO, 2016, p. 90) 

  

Complemento o comentário de Louro apontando a incoerência da sabotagem gay e 

lésbica herdada da matriz heterossexual.Muitos gays e lésbicas, preocupados em não serem 

aceitos dentro da matriz heteronormativa ou por de fato se identificarem com ela, participam 

ativamente da manutenção de práticas excludentes. Isso significa que ser gay ou lésbica não é 

o mesmo que ser imediatamente queer no sentido político, afinal, os sujeitos individualizados 

em seus desejos podem também perpetuar a opressão que sofre(ra)m a fim de evitar conflitos 

com suas próprias demandas. Dessa forma, sujeitos homoafetivos que correspondem às normas 

heteronormativas podem ser aceitos, especialmente quando são cisgênero18, brancos e de classe 

média. Um homem gay que acredita que gays afeminados, por exemplo, não são exemplos de 

gays é uma prática tokenista19 da matriz para que não haja “perturbação” de sua organização. 

Outra forma de ilustrar o problema é uma mulher lésbica que diz que apenas as femininas são 

deveras lésbicas, afinal, ser mulher seria ser feminina e mulheres que carregassem traços 

masculinos (as consideradas butch) não seriam lésbicas. Desse modo, percebemos que o 

“gueto” pode “produzir formas encapsuladas de socialização que geram regiões de democracia 

sexual” (PRADO & MACHADO, 2008, p. 64), mas também que por si só “não significa 

mudança social, uma vez que não garante maior reconhecimento da diferença por parte da 

sociedade ou algum recrudescimento de seus ideais patriarcais e heterossexistas.” (idem) 

Essas questões exemplificam a problemática dentro dos estudos gays e lésbicos que 

acabaram por alimentar tais noções e é, também, resultado de anos de sistemática opressão que 

                                                             

18 Segundo Jaqueline Gomes de Jesus (2012, p. 10), sujeitos cis ou cisgênero são “as pessoas que se identificam 

com o gênero que lhes foi atribuído quando ao nascimento.” 
19 Práticas tokenistas são aquelas que buscam negar certas problematizações sociais através da presença de sujeitos 

minoritários dentro da matriz. Consideremos, por exemplo, sujeitos negros de classe média que negam a existência 

do racismo ou mesmo sujeitos LGBTQ+ que acreditam que homofobia afeta apenas aqueles que não respeitam as 

regras. (MURREY, 2018) 
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regula e opera tanto consciente quanto inconscientemente. Sobre a prática de sabotagem dentro 

do próprio “gueto”, Sarah Salih diz que “será necessário distinguir os performativos que 

consolidam a norma heterossexual daqueles que contribuem para revelar a sua contingência, 

instabilidade e citacionalidade.” (SALIH, 2012, p. 134) Por tal razão, acredito que não se possa 

afirmar que todo sujeito gay ou lésbica seja queer, especialmente quando eles se tornam parte 

da retórica da matriz que diz quais corpos podem pertencer ou quais corpos são dignos de 

visibilidade. De acordo com Spargo, “a promoção de imagens e narrativas de autoestima, prazer 

e estilo pode ter ampliado as perspectivas de grupos ou indivíduos cuja imagem positiva 

conformava-se à cultura heteronormativa predominante” (SPARGO, 2017, p. 26), o que 

corrobora a visão previamente citada de que os estudos gays e lésbicos podem ter, 

involuntariamente, contribuído para reafirmar aquilo que buscavam contradizer: o preconceito 

contra o Outro. 

O rompimento com essa lógica de perpetuação de estigmas para aqueles sujeitos que se 

constituíam à margem das normas seria apenas objeto de estudos com o nascimento da teoria 

queer. Não se quer aqui afirmar que jamais houvera estudos centrados na construção daqueles 

que fugiam ao padrão imposto socialmente ou que estes estudos, poucos que são, não tenham 

contribuído para melhor compreensão das várias situações distintas com intuito de reafirmar 

um lugar para os indivíduos em questão. Cabem aqui os relatos e experimentos médicos do 

início do século XX que acreditavam que os “invertidos” deveriam se adequar através da, 

infelizmente, ainda vigente e altamente discutível terapia de reversão, que ajudaria 

homossexuais a se tornarem heterossexuais. A teoria queer suscita debates e polêmicas com 

suas “pretensões de rupturas epistemológicas” ao colocar que “teóricos e teóricas querem 

provocar um jeito novo de conhecer e também pretendem apontar outros alvos de 

conhecimento.” (LOURO, 2016, p. 61) Desta forma, há pouca preocupação com normatização 

de políticas teóricas únicas e exclusivas que buscam ter uma resposta final, afinal, o incentivo 

ao pensar diferente fomenta uma nova forma de enxergar o passado, o presente e o futuro, 

colocando em xeque aquilo que se compreendia sempre como padrão ou natural. 

Desnaturalizam-se, assim, as noções de sexo, gênero, sexualidade, corpo e identidade, por 

exemplo. 

 Ser queer então nos leva a indagar quais corpos podem estar presentes em quais espaços. 

Se queer é “um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, que 

assume o desconforto da ambigüidade, do ‘entre lugares’, do indecidível” (LOURO, 2016, p. 

8), é interessante situar como a existência de guetos pode ainda significar uma continuação da 
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regra social. Não quero dizer que os guetos sejam problemáticos em si, pois ser aceito pelo que 

se é não é motivo de crítica, porém os processos de guetificação podem contribuir com o 

apagamento dessas identidades dentro de outros espaços. Ser um homem cis, gay, branco e 

classe média em Ipanema é um lugar comum, mas o que acontece quando um sujeito não-

binário20, negro, gordo e oriundo da zona norte decide participar da mesma festa? Seria ele bem 

recebido em espaços gays em Ipanema? Um negro gordo pode ser visto como um corpo abjeto 

que não pertence ao lugar, desvirtuando as próprias normas. O mesmo comentário surgiu 

quando a cantora Pabllo Vitar apareceu na lista das mulheres mais importantes de 2018, gerando 

uma série de críticas até de sujeitos LGBTQ+. O argumento era de que Vitar não era uma 

mulher e que as coisas não poderiam ser daquele jeito. Ser queer,portanto, é mais que ser gay 

ou lésbica, é reconhecer que um corpo, uma identidade, uma voz é apagada e minimizada 

quando busca legitimidade em lugares outros. Ser queer significa uma recusa de ser definido 

pura e simplesmente pela condição binária de ser homem ou mulher, ativo ou passivo, 

masculino ou feminino etc. 

 Sendo uma teoria que descende do pensamento ocidental do século XX, a teoria queer 

problematiza noções como sujeito, identidade, agência, identificação, sexo, gênero e outras. As 

definições e compreensões dependem de teóricos, lugares e formações, porém acredito que as 

palavras de Tamsin Spargo sirvam para designar uma preocupação da teoria queer com as 

relações entre academia e sujeitos: “A teoria queer não é um arcabouço conceitual ou 

metodológico único e sistemático, e sim um acervo de engajamentos intelectuais com as 

relações entre sexo, gênero e desejo sexual.” (SPARGO, 2017, p. 13) Para a historiadora, o 

termo queer ainda difere do sentido atribuído por outros autores que seguem perspectivas 

feministas materialistas por privilegiar uma preocupação apenas centrada na sexualidade: 

 

O termo descreve uma gama diversificada de práticas e prioridades críticas: 

interpretações da representação do desejo entre pessoas do mesmo sexo em textos 

literários, filmes, músicas e imagens; análises das relações de poder sociais e políticas 

da sexualidade; críticas do sistema sexo-gênero; estudos sobre identificação 

transexual e transgênero, sobre sadomasoquismo e sobre desejos transgressivos. 

(SPARGO, 2017, p. 13) 

  

 Entretanto, se podemos compreender queer como aquele que perturba a norma, não 

poderíamos por exemplo, citar a presença de obesos como uma presença queer? A autobiografia 

de Roxane Gay, Hunger: A Memoir of My Body, traduzida como Fome no Brasil, representa 

                                                             

20 Opto aqui por não utilizar a linguagem inclusiva de apagamento das marcas de gênero. O uso do ‘x’ poderia 

atrapalhar a leitura e não acredito que seja necessariamente uma prática subversiva esperada nesse texto. 
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uma perspectiva interessante sobre a indagação de até que ponto a teoria queer tem sido, de 

fato, inclusiva ao (se negar a) abraçar pessoas que também diferem da norma, mesmo sendo 

heterossexuais. Um corpo obeso não pertence – tanto quanto um corpo lésbico, afinal, o 

objetivo não é mensurar ou hierarquizar opressões, mas enxergar que estas são produzidas em 

discursos. Um questionamento ainda sem respostas é se a teoria queer deveria então abraçar as 

suas raízes subversivas e permitir que seja também parte de questionamentos de todos os 

sujeitos que fogem das regras heteronormativas e que também são marginalizados por estas. 

Não se quer aqui pensar que um casal branco heterossexual cisgênero que se recusa a se casar 

e moram juntos seja suficiente para argumentações queer, pois, superficialmente, pouco 

destoam de regras heteronormativas. 

 Pensar sobre que sujeitos podem ou não pertencer ao queer resulta em debates longos 

sob diferentes perspectivas. Considerar que sujeitos heterossexuais que não se encaixam na 

matriz heteronormativa sejam vistos como queer pode significar um enfraquecimento da 

própria política LGTBQ+, porém a mesma política se contrói em cima de pautas identitárias 

por vezes essencialistas para criar coalizões. Se a indefinibilidade do que é queer interroga a 

heteronormatividade, ela também deve questionar a homonormatividade como forma de 

organização. Lisa Duggan (2003) propõe pensar como alguns grupos minoritários – 

especialmente gays e lésbicas – se apropriam de valores dominantes e os sustentam como 

práticas de existência, por conseguinte esvaziando as políticas de sujeitos LGBTQ+ cujas 

pautas não foram ainda consideradas relevantes. Será que esses sujeitos homonormativizados 

deveriam também ser parte de um grupo que se intitula LGBTQ+ e preza por políticas de 

diferença? Enquanto a atual investigação não se propõe a responder tais questões, elas devem 

permanecer como sintomáticas da teoria queer e suas conflituosas relações com os próprios 

termos constituintes. 

 Como resultado de estudos acadêmicos, a teoria queer se situa em um contexto pós-

moderno e pós-estruturalista (LOURO, 2016). Pós-moderno por problematizar as noções como 

centro/margem, verdade/Verdade e identidades, trazendo para as suas teorizações as 

contribuições de Lyotard, Hutcheon e Hall. A teoria queer é pós-estruturalista por recorrer aos 

aportes de Derrida, Lacan, Kristeva e Foucault, evidenciando uma desconstrução de paradigmas 

anteriores a partir da indagação do sujeito não só como objeto social, mas histórico e político. 

Entretanto, conforme afirmado anteriormente, limitar o horizonte queer a estes autores é riscar 

a superfície de um campo em constante crescimento, logo não se compreende apenas que queer 

seja a contribuição dos autores previamente citados, mas também (e não só) evidenciar as 
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contribuições de David Halperin, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Paul Preciado, Sarah 

Salih, Maggie Nelson, José Esteban Muñoz, Larissa Pelúcio, Richard Miskolci etc. 

 Como herdeira dos movimentos sociais dos anos 1960 e 1970, a relação entre a teoria 

queer e o feminismo é de extrema importância para compreender como o primeiro também se 

relaciona com os estudos gays e lésbicos. Frequentemente utilizado como sinônimos, 

discutiremos agora alguns pensamentos que levam os dois campos a convergirem e também 

divergirem, evidenciando a minha escolha pela terminologia queer e não gay e lésbica. 

 

2.3 Pensando os feminismos e a teoria queer: um passo 

 

 É praxe pensar o movimento feminista dividido em fases a fim de explorar 

minuciosamente o que cada momento englobava enquanto perspectiva teórica e demandas 

sociais. Há um consenso de que existem três ondas feministas (MARINNUCCI, 2010; 

MISKOLCI, 2016), porém observa-se uma preocupação em iniciar um debate sobre uma 

possível quarta onda (JÓNS, 2013; BAUMGARDNER, 2011) De antemão, é importante 

sinalizar que pensar a teoria queer como dissidente do movimento feminista não significa 

minimizar as importantes interseções entre ambos os campos, uma questão que será sinalizada 

aqui como fundamental para repensar o papel da teoria queer nos dias atuais. 

 A primeira onda feminista é comumente associada ao movimento sufragista que 

culminou com o direito feminino ao voto em 1920 nos Estados Unidos. Segundo Baumgardner 

(2011), o movimento iniciara em meados dos anos 1840 e, resumidamente, colocava a questão 

dos direitos como um elemento primordial para a análise. Seguindo as reflexões de Mary 

Wollstonecraft e John Stuart Mill, que mais tarde se tornariam referências para a elaboração de 

uma teoria acadêmica na segunda onda feminista, as sufragistas demandaram uma política que 

as incluísse enquanto cidadãs que possuiriam os mesmos direitos que os homens. A temática é 

semelhante ao sentimento de injustiça descrito pelas mulheres da segunda onda que iniciou nos 

anos 1960. 

 Refletindo a mesma sensação de insatisfação política que o movimento dos direitos 

civis, a segunda onda feminista questionou a ausência de mulheres em espaços como as 

universidades e mercado de trabalho, além de também chamar atenção para importantes 

problemas sociais como a violência contra a mulher. O que se tornou um movimento pela 

liberação feminina trouxe à tona duas faces do movimento. Como herdeiro de uma perspectiva 

liberal, o feminismo abriu portas para mulheres que previamente eram ignoradas, promovendo 
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um sem número de mudanças legais e sociais como leis acerca de estupro, aborto e pagamento 

igual pelo mesmo trabalho. Entretanto, o conceito de mulher surgido na segunda onda se torna 

um objeto central de discussão nos anos 1980 com a indagação de mulheres que ainda eram 

marginalizadas em um sistema que privilegiava mulheres brancas e de classe média. O 

feminismo da segunda onda, segundo a teórica estadunidense bell hooks, “basicamente 

demandava direitos iguais para mulheres dentro de uma estrutura de classe existente” (HOOKS, 

2000, p. 37, minha tradução), o que, em outras palavras, significa dizer que um grupo de 

mulheres com acesso à educação e pertencentes à classe média questionou a ausência de seus 

direitos, porém sem indagar a compreensão de mulher como um essencialismo. Tais práticas 

resultaram na perpetuação de grupos marginalizados que já sabiam de antemão que a revisão 

de práticas sexistas e patriarcais não as libertaria do paradigma no qual se encontravam: “As 

mulheres pertencentes à classe trabalhadora já sabiam que os salários que recebiam [por 

empregos que as mulheres brancas não queriam] não as libertariam.”.21 (HOOKS, 2000, p. 38-

39, minha tradução) 

 Os anos 1980 então significaram uma retomada do legado feminista das décadas 

anteriores para questionar a ausência de mulheres não-brancas dentro do movimento. É nessa 

década que surgem as explicitações teóricas de diversos feminismos como o negro e o latino, 

abrindo espaços acadêmicos para novas discussões. Entretanto, a mesma década se torna um 

novo epicentro de debates acerca da terceira onda feminista, uma que celebra o pluralismo e a 

variação de pessoas e não apenas mulheres. 

 No final dos anos 1980 surgem questionamentos acerca da presença de mulheres trans 

e homens cis dentro do movimento, levantando a hipótese de que o feminismo deveria abarcar 

a presença destes sujeitos como parte integrante de uma sociedade que deve ser repensada em 

sua totalidade e não em nichos. Se as primeiras ondas teorizaram a dicotomia entre sexo e 

gênero e o conceito de mulher, a terceira onda indaga de que formas estes termos são na 

realidade não apenas construções, mas performatizações, conforme a leitura de Judith Butler 

em seu seminal Gender Trouble. 

 Se o feminismo enquanto movimento político-social questionou a presença (ou a 

ausência) de mulheres em diversos setores, a mesma linha de raciocínio permeia a discussão 

dos estudos gays e lésbicos, herdeiro das pautas progressistas dos movimentos dos anos 1960 

nos Estados Unidos. Os estudos feministas lésbicos representam um passo fundamental para o 

                                                             

21 “Working-class women already knew that the wages they received would not liberate them.” 
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nascimento da teoria queer, apesar da complicada relação que teóricas como Bonnie 

Zimmerman (1995) e Sheila Jeffreys (1993) apontam. 

 Para Linda Garber, não haveria espaço para a teoria queer sem a existência do 

feminismo lésbico, feminismo de mulheres não-brancas e do movimento gay. (2011, p. 197) 

Não há como discordar de tal afirmação, porém Garber, ao mesmo tempo em que critica a 

tendência da teoria queer a ignorar seus precursores, destaca como a teoria queer teria 

supostamente apagado as demandas da crítica feminista lésbica. É nessa discussão que mora o 

perigo de colocar uma teoria contra a outra quando deveriam buscar terrenos de intersecções. 

 Garber (2001) e Zimmerman (1995) enfatizam que os teóricos queer atuais – elas citam 

Judith Butler e Teresa de Lauretis – se preocupam mais com a herança pós-estruturalista 

alimentada por filosofias pós-modernas, leituras psicanalíticas e estudos culturais do que com 

a genealogia historiográfica do movimento que remonta aos feminismos lésbicos e de mulheres 

não-brancas. Enquanto há ainda espaço para a teoria queer aprimorar suas construções 

historiográficas, parece-me superficial que Garber, por exemplo, ignore quão influenciado 

pelos mesmos elementos os feminismos são. Não há como apagar as contribuições de Simone 

de Beauvoir (filosofia), Melanie Klein (psicologia), Gayatri Spivak (estudos culturais) ou 

Gloria Anzldúa e Cheeríe Moraga (teorizações queer chicanas) no que compreendemos 

pluralmente como feminismos hoje em dia, algo que Garber já poderia ter singularizado como 

estratégia para uma política feminista, seja no início do século XX ou no final dos anos 1980. 

Se o temor é que a teoria queer recuse o passado dos estudos gays e lésbicos, esta é uma 

preocupação que não tem se sustentado, afinal, escritores como a própria Butler, Eve Sedgwick 

e David Halperin exploram que seus trabalhos devem muito ao que veio antes, porém buscam 

estabelecer novas leituras que quebrem com os paradigmas essencialistas anteriores. Não se 

quer na teoria queer causar o mesmo apagamento das identidades que não cabiam no guarda-

chuva dos estudos gays e lésbicos: qual a posição dos bissexuais, pansexuais ou assexuados? 

Onde fica a linha entre quem pode ser gay e quem pode ser lésbica? O tratamento de sujeitos 

trans era limitado às caricaturas midiáticas ou havia espaço para estes sujeitos no movimento? 

 Retornando à crítica de Garber, é importante sinalizar que algumas vertentes do 

feminismo como o negro, o lésbico e o marxista são contrapontos do feminismo liberal e do 

radical, pontos que são negligenciados nas leituras de Garber e pouco recebem atenção desta. 

Um elemento que Garber não aborda é o preconceito do feminismo radical em relação às 

mulheres trans que não é algo recente, deixando no ar a dificuldade entre construir um 

movimento que preze por igualdade ou equidade e que perpetua práticas transfóbicas e/ou 
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homofóbicas. Além disso, ao tecer uma crítica sobre a teoria queer, Garber enfatiza que se os 

teóricos dessa linha prestassem atenção à literatura feminista-lésbica, eles encontrariam 

“sofisticadas representações da identidade e política lésbica.” (GARBER, 2001, p. 182) 

Contudo, fica no ar o que se compreende por “identidade lésbica” no singular e, complicando 

ainda mais a situação, acredito que tal comentário implica perpetuar um essencialismo que a 

própria autora quer desconstruir. 

 Recusando a noção de uma identidade lésbica e problematizando esta como uma 

construção que ecoa as palavras de Hall (2006) sobre identidades na pós-modernidade, Butler 

(1991) ressalta seu desconforto com o uso de termos como teorias lésbicas ou estudos gays por 

temer que sejam usados como “fantasmas” na produção e perpetuação de identidades. Para 

Butler (1991, p. 13), “categorias de identidades tendem a ser instrumentos de regimes 

regulatórios”, o que significa que o uso de termos como identidade lésbica fomenta um 

estereótipo que oprime ainda mais justamente quando se quer pensar em liberdade. Não se quer, 

entretanto, que se abra mão de termos como lésbica ou gay, mas sim que estes sejam 

compreendidos não mais como as estruturas sólidas anteriores, como se todo sujeito que se 

identificasse como gay ou lésbica fosse apenas uma coisa. Diane Richardson (2006) indaga que 

mesmo reconhecendo os perigos das afiliações identitárias em termos como “mulher” e 

“homem”, há espaço para as coalizões com intuitos políticos. Dessa forma, Richardson (2006) 

argumenta, é possível que a teoria queer e os feminismos possam encontrar terrenos comuns 

para suas pautas, com especial atenção ao respeito às diferenças e às questões de normalização 

como perigosas. 

De maneira semelhante, Steve Seidman (1996) afirma que o estudo do queer não deveria 

se restringir aos estudos das sexualidades de minorias, mas sim das práticas sociais que regulam 

e operam as sexualidades, identidades, sexo e gênero. Evitar-se-ia, deste modo, compreensões 

de que o queer é uma tarefa minoritária e que busca esmiuçar ainda mais as minorias já tão 

segregadas. 

Considerando as contribuições acima – contra e a favor –, propõe-se no estudo atual a 

desvinculação entre a teoria queer e os estudos gays e lésbicos com o intuito de compreender a 

primeira como uma possibilidade de reconhecimento da importância das identidades a partir 

das diferenças e que as práticas sociais e não minoritárias sejam questionadas em sua formação 

singular sem necessidade de homogeneização do grupo como estratégia política. 

 A perspectiva teórica queer sobre pós-identidade, marcando diferenças entre utilizar 

excessivamente essencialismos estratégicos conforme teorizado por Spivak (1993) e os estudos 
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gays e lésbicos, não escapa de críticas de teóricos que enxergam tal aplicação como um 

movimento suspeito e sorrateiro. Para Lilian Faderman (1994 apud GARBER, 2001), 

identidades gay e lésbica eram essenciais para as gerações anteriores e foram estas que não só 

permitiram acesso aos espaços acadêmicos com cursos de graduação e pós-graduação, mas 

também foram essas identidades que levaram pessoas como ela rumo ao sucesso. Enquanto o 

comentário de Faderman é coerente, ele ao mesmo tempo parece implorar para que os estudos 

gays e lésbicos não mudem ou evoluam. Faderman reconhece que as categorias de identidade 

por ela citadas são fictícias e limitadas, porém que esta política de identidades deveria ser o 

foco ou o instrumento político de futuras gerações. É Judith Butler que consegue responder a 

esse questionamento de maneira que feminismos e teoria queer não sejam dois lados em guerra 

em busca de espaços sociais e/ou acadêmicos. 

 Publicado inicialmente como artigo e depois como capítulo em Bodies that Matter, 

Judith Butler ressalta em “Critically Queer” que a teoria queer pode iniciar e encorajar atitudes 

anti-homofóbicas e antirracistas, por exemplo, ao permitir que aqueles que eram deixados de 

lado pelas categorias binárias anteriores pudessem ter acesso e expressão através do termo 

queer. Ao questionar aqueles que estão do lado de fora como sujeitos que devem participar 

também de elaborações teóricas e acadêmicas, Butler (1993) enfatiza que a teoria queer não 

está necessariamente despolitizando o movimento feminista.  Aqui me permito brincar com o 

sentido de estar fora do armário e também fora do movimento como essenciais para aprimorar 

a expressão de Butler: para a filósofa, “outness” é uma qualidade indispensável para a teoria 

queer, pois poucos podem, de fato, estar “fora” (do armário) e, por conseguinte, estão também 

“fora” (do movimento que indica como gays e lésbicas deveriam ser). 

 Ao apontar as relações entre feminismo e teoria queer, Mimi Marinucci (2010) não 

hierarquiza as teorias por compreender que cada uma tem seu papel importante no mundo 

acadêmico. Entretanto, a filósofa ressalta que é a teoria queer que consegue “perturbar” o 

feminismo e os estudos gays e lésbicos ao evitar os contrastes binários (MARINNUCI, 2010, 

p. 34) e, portanto, é a partir de leituras queer que sujeitos previamente outremizados, 

estereotipados e estigmatizados podem negociar suas existências dentro do continuum binários. 

Estudos que privilegiam a teoria queer não requerem necessariamente a erradicação das 

categorias existentes de gênero, sexo e sexualidade, mas sim um respeito aos contrastes que 

diferem destas. (MARINNUCI, 2010, p. 34) Assim, a existência de grupos lésbicos ou grupos 

gays continua a ser respeitada como forma de coalização política, porém com atenção para o 

perigo de qualquer impulso desta aliança “reinserir-se como soberana do processo” (BUTLER, 
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2015a, p. 39) e limitando as possibilidades de diálogos e pontes entre grupos. Qualquer 

insistência em uma Verdade única de determinado grupo pode minar a própria experiência 

queer ao propor que um determinado jeito de ser seja considerado relevante em oposição a 

outros que não o seriam. Isso seria, conforme Carla Rodrigues (2009) problematiza ao discutir 

o feminino em diversos textos de Derrida: uma inversão sem o deslocamento. Para Rodrigues 

(2009), inverter a ordem ou a hierarquia não elimina ou resolve os problemas e as tensões 

sociais, apenas transforma um lado oprimido em opressor. Deve-se, portanto, localizar como a 

teoria queer pode propor uma inversão seguida de um deslocamento ao não querer privilegiar 

qualquer tipo de regime único de verdade, mas sim espaços nos quais distintas identificações 

podem co-existir. 

 Se ser queer significa diferir do sistema binário vigente, esta mesma existência é um 

questionamento da estrutura em sua raiz. Residem aí as críticas ao trabalho de teóricos como 

Butler porque estes estudiosos estariam utilizando as contribuições da teoria queer para 

minimizar outras áreas. Em Gender Trouble, traduzido no Brasil como Problemas de Gênero, 

Butler (2015a, p. 20-21) sugere que: 

 

[...] há o problema político que o feminismo encontra na suposição de que o termo 

mulheres denote uma identidade comum. Ao invés de um significante estável a 

comandar o consentimento daquelas a quem pretende descrever e representar, 

mulheres – mesmo no plural – tornou-se um termo problemático, um ponto de 

contestação, uma causa de ansiedade. [...] Se alguém “é” uma mulher, isso certamente 

não logra ser exausto, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” 

transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre 

se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, 
e porque o gênero estabelece interseções co m modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas.  

 

 A sugestão de Butler é uma percepção que muitas feministas já tinham do movimento, 

afinal, mulheres não-brancas já produziam suas teorias fora do centro do feminismo enquanto 

aguçavam as suas demandas como o Outro do movimento. A crítica de Butler sobre a 

compreensão do termo mulheres, mesmo no plural, como representativa de um lado do 

binarismo homem/mulher é de extrema importância não só para os feminismos que têm se 

expandido desde o início dos anos 1990, mas também para o nascimento da teoria queer como 

ferramenta na luta contra preconceitos. Se compreendemos o termo mulheres como uma espécie 

de forma com a qual moldar os sujeitos que se compreendem como mulheres, estaríamos 

mantendo e perpetuando práticas criticadas pelo próprio movimento feminista. Em outras 

palavras, apenas usar o termo no plural não é o suficiente para abarcar todas as diferenças que 
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vivem no meio do binarismo e são estas mesmas diferenças que negociam novas identidades 

que buscam não ser compreendidas como universais, mas sim individuais. 

 

2.4 Estudos Gays e Lésbicos ou Teoria queer? 

 

 Antes de expandir a reflexão sobre o tema, acredito que seja frutífero oferecer alguns 

exemplos que serão paradigmáticos para a questão dos estudos gays e lésbicos e da teoria queer, 

ilustrando assim os contrapontos que pretendo desenvolver neste trabalho em termos de escolha 

terminológica. 

 Em 1928, a escritora britânica Radclyffe Hall publicou seu romance mais famoso, The 

Well of Loneliness, traduzido como O Poço da Solidão no Brasil. The Well of Lonelinesss e 

tornou uma obra essencial do dito cânone lésbico por oferecer um retrato da reação da sociedade 

inglesa no início do século à presença de mulheres homoafetivas na literatura. A obra fora 

julgada e banida por não só discutir obscenidades, mas também ser um “perigo à nação” ao 

“incentivar” relações homoafetivas. A obra narra o crescimento de Stephen Gordon, uma 

mulher que, desde a mais tenra idade, se identifica com o gênero masculino. Ao conhecer Mary 

Llewellyn, Gordon se apaixona, o que culmina em uma relação que, dada a temática à época, 

só poderia ter um trágico final com isolamento social e rejeição – uma punição pelo pecado de 

transpor os limites divinos impostos. 

Profundamente influenciada por ideias sobre inversão sexual, Radclyffe Hall escrevera 

a obra para abordar sujeitos que eram previamente marginalizados e que mereciam “ter o direito 

de existir”. (HALL, 1998). Entretanto, por mais interessante que o romance seja, é importante 

notar que The Well of Loneliness tem sido constantemente lido à luz de contribuições dos 

estudos gays e lésbicos, oferecendo um retrato de uma mulher lésbica e ignorando a presença 

de Stephen Gordon como uma importante personagem trans. Há, deveras, de se apontar a 

tragicidade vitoriana com fins morais com a qual Hall escrevera seu romance, porém ao mesmo 

tempo é necessário questionar a razão de The Well of Loneliness ser ainda apenas considerado 

um romance sobre a identidade lésbica: apenas três citações sobre The Well of Loneliness na 

plataforma Lattes mencionam a questão da transgeneridade como uma problematização da 
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identidade de Gordon22 em comparação aos outros 12 que abordam o romance a partir da 

temática da lesbianidade. 

Outro livro que recebeu a alcunha única de “romance gay” é Giovanni’s Room de autoria 

de James Baldwin. Traduzido como O Quarto de Giovanni, o romance narra o encontro de 

David, um americano, que inicia um affair com Giovanni, um jovem italiano que mora em 

Paris. Também concebido a partir de elementos trágicos, Giovanni’s Room culmina com a 

morte do atraente Giovanni após David abandoná-lo por sentir que sua masculinidade estava 

sendo ameaçada e pelo retorno de sua noiva, Hella. 

Diferentemente de The Well of Loneliness, as personagens em Giovanni’s Room não são 

sujeitos trans, porém tampouco podem ser considerados homens homossexuais. Ao apresentar 

homens, em especial David, que não conseguem lidar com o seu desejo por outros homens, 

Baldwin também explora nuances de uma identidade queer: David se sente estranho, diferente, 

atípico por manter uma relação extraconjugal com Giovanni enquanto sua namorada está 

viajando e pensando se eles se casarão. 

Os dois exemplos acima ilustram uma preocupação em privilegiar leituras queer em vez 

de leituras gays e lésbicas. Compreendendo queer como uma escolha política por usar um termo 

que “era associado para estigmatizar desviantes sexuais” (BEIRUTTI, 2010, p. 29), assinalo 

também a função guarda-chuva do termo ao abarcar diferentes sexualidades e identidades que 

não são necessariamente definidas e compreendidas como gays ou lésbicas. Segundo a docente 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Eliane Beirutti, as palavras gay e lésbica 

apresentam limitações e apontam “exclusividades dessas identidades” (BEIRUTTI, 2010, p. 

29). Um exemplo dessa problemática é a presença de sujeitos bissexuais que não são 

contemplados em estudos gays e lésbicos, especialmente quando se discute a crença de que a 

bissexualidade seria uma identidade temporária a ser superada, “seja por um compromisso total 

com a homossexualidade ou um com heterossexualidade.” (MARINUCCI, 2010, p. 31, minha 

tradução). 

Por mais inclusivo que o termo gay pareça ser, fazer referências apenas aos estudos gays 

e lésbicos apaga as outras possibilidades à heterossexualidade. Além disso, uma problemática 

maior dentro dos estudos gays e lésbicos surge aos meus olhos ao buscar diferenciá-los dos 

                                                             

22 As dissertações de Janine de Oliveira Fontela (Transgenders or transsexuals? Identities, sexualities and gender 

in The Well of Loneliness and Stone Butch Blues”) e de Jorge Alberto Reichert (Challenging the Limits of Gender: 

Radclyffe Hall’s The Well of Loneliness and Virginia Woolf’s Orlando: A Biography) e a tese de Tatiana Castro 

Lopes (Para além do terno e do chapéu de couro: mulheres masculinas em The Well of Loneliness e Grande Sertão: 

Veredas) 
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estudos queer: a presença de uma estrutura heteronormativa nas investigações. Em outras 

palavras, leituras que colocam o binarismo masculino-feminino como elemento-chave das 

interpretações, o que tem significado apagar outras identidades que não necessariamente estão 

nos extremos desse continuum. O que podemos dizer, por exemplo, sobre os assexuados e os 

indivíduos que se reconhecem como não-binários, genderqueer ou middle ground? Por tais 

motivos, acredito que não seja tão enriquecedor ler The Well of Loneliness como se Stephen 

fosse apenas uma personagem lésbica e ignorar até mesmo a percepção da obra à época com a 

teoria da inversão sexual. Da mesma forma, ler Giovanni’s Room como uma elegia à 

homossexualidade é dizer que tanto David quanto o próprio Giovanni estavam em uma fase de 

experimentação, um argumento heteronormativo para justificar qualquer desvio da norma 

padrão. 

Outro importante questionamento é que se associa queer apenas aos estudos sobre sexo 

e sexualidade quando, na verdade, ele se expande para outras áreas. Um homem cis 

heterossexual que sente prazer com sexo anal, porém que tem mulheres como alvo sexual – no 

sentido freudiano – seria queer. Uma mulher cis que se identifica como heterossexual e que 

sente prazer não com o ato sexual da penetração por um pênis, mas com práticas 

sadomasoquistas seria também queer. Esses dois casos ilustram que mesmo a 

heterossexualidade enquanto categoria de definição é problemática por não ser interpretada 

como abarcadora de diferenças. Segundo Marinnuci (2010), as categorias de identidade são 

geralmente binárias e marcam os limites entre um grupo dominante e aquele excluído pelo 

primeiro. O homem e a mulher supracitados talvez não exponham seus mecanismos de prazer 

por receio de que sejam estigmatizados como desvios ou aberrações por se diferenciarem da 

“norma” que rege as relações heterossexuais. Para tal, é necessária uma reflexão sobre a teoria 

queer como instrumento de questionamento e não de apagamento, conforme Zimmerman 

(1995) e Garber (2001) afirmam. 

Primeiro, não é questão aqui negar as inestimáveis contribuições pós-Stonewall dos 

estudos gays e lésbicos, porém o impasse que surge em muitas investigações literárias é como 

romances, contos e poemas sobre sujeitos gays e lésbicos têm sido lidos a partir de binarismos 

– masculino e feminino. Não se deve considerar apenas investigar Stephen Gordon de The Well 

of Loneliness como uma mulher lésbica quando, na realidade, o romance oferece insights 

importantes acerca de sua compreensão como sujeito trans. As leituras lésbicas de The Well of 

Loneliness delineiam que se Gordon performatiza uma identidade associada ao masculino, 

então Llewellyn, sua companheira, só poderia ser feminina. A interpretação do casal se torna 
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então uma metáfora para a perpetuação de um senso de relação heteronormativo e que se espera 

que cada uma das duas mulheres deva exercer seu papel. A interrogação deveria ser como 

problematizar Llewellyn como um sujeito queer após servir na guerra onde conhecera Gordon, 

afinal, ela também possui características que são tratadas como masculinas. Além disso, 

questionar essas representações do masculino e feminino permite enxergar que são categorias 

mantidas por tecnologias que dialogam com contextos histórico-sociais. As restrições sociais 

de papéis de gênero podem ser questionados a partir da relação entre Gordon e Llewellyn, 

oferecendo um rico debate sobre identidades trans e não apenas uma relação afetiva entre duas 

mulheres. 

 Segundo, ler Giovanni’s Room à luz dos estudos gays e lésbicos a fim de localizar uma 

identidade gay significa buscar essencialismos que voltam à estrutura da heterossexualidade 

compulsória, o que é um problema caro à interpretação de David e Giovanni, pois nenhum dos 

dois se compreende como homens gays. Mesmo assim, surgem as indagações de leitores e 

acadêmicos: se eles não são gays, o que eles são? Se não há sujeitos trans no romance, logo, 

por que analisá-lo sob uma perspectiva queer? Não seria mais fácil encaixar David como um 

homem gay que recusa a homossexualidade? São perguntas importantes e que fomentam as 

reflexões da teoria queer no campo literário, porém parecem dizer muito mais sobre as leituras 

de mundo que necessariamente sobre o livro em si. 

David reconhece que sua masculinidade está sendo afetada pela sua relação com 

Giovanni, porém não consegue se desligar emocionalmente dele. Ao mesmo tempo, David 

mantém sua relação com Hella, sua namorada que está viajando pela Europa enquanto pensa 

no casamento deles. Para David, a sexualidade é uma questão de preto e branco quando, na 

realidade, as suas relações representam tons de cinza que são importantes na discussão. Se 

David é analisado como um homem gay, conforme outros estudos colocam (ARMENGOL, 

2012), estaríamos perdendo a desconstrução de masculinidades que aponta para uma identidade 

queer, afinal, David se sente diferente e ao mesmo tempo acredita que os outros homens ao seu 

redor o interpretam errado. A própria incapacidade de definição é o elemento queer que não 

pode ser negado em Giovanni’s Room. Se é lugar comum dizer que o ser humano é complicado, 

indago qual a necessidade de buscar encaixá-lo em definições. Conforme apontado por Stuart 

Hall (2006), nossas identidades estão em constante movimento e não somos construções sólidas 

e imóveis, o que nos permite repensar nossas próprias construções e afecções. 

 Voltando aos exemplos literários iniciais, tanto Gordon quanto David ilustram as 

potencialidades que existem nos estudos queer e que não podem ser abarcados nos estudos gays 
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e lésbicos. As duas personagens ainda fomentam uma percepção mais aguda da crise da 

sexualidade, em nosso caso, ocidental, pois enxergar o queer dentro dos romances é questionar 

como o paradigma heterossexual tem sido confortavelmente construído como a norma/regra 

para que outras sexualidades e identidades sejam colocadas como desviantes. (MARINUCCI, 

2010) Até o presente momento, poucos trabalhos parecem se ocupar de como Gordon e David 

só podem ser interpretados como lésbica e gay a partir de uma noção heterossexual, justamente 

a matriz que a teoria queer questiona e busca desarticular como natural. É essa sensação de 

incapacidade de definição de Gordon e David que se tornam o foco das discussões queer que 

não buscam ser exaustivas ou definitivas, assim como a própria teoria. 

 Investigações que partilhem de perspectivas dos estudos gays e lésbicos não estão 

necessariamente erradas. Pelo contrário, serviram e servem propósitos importantes, porém temo 

que as leituras associadas aos referidos estudos tenham se tornado instrumentos de uma 

silenciosa corregedoria de matriz heterossexual ao elucidar apenas interpretações homoafetivas 

que alimentam uma expressão masculina que necessariamente se relaciona com uma feminina. 

Um exemplo desta leitura é o trabalho de Amber Celestin (2010) no qual ela explora a 

identidade de David como um homem gay incapaz de lidar com sua homossexualidade quando 

existem questões além dessa preocupação em marcar David como a representação de uma 

expressão masculina em contraste com Giovanni que seria a expressão feminina. 

 Por mais subversivos que tenham sido, os estudos gays e lésbicos podem ter fomentado 

ainda mais a própria estrutura que tanto questionavam. Ao priorizar as pautas de uma liberdade 

sexual, as demandas se tornaram cristais que não podem ser quebrados. A cultura popular se 

apropriou dos próprios temas do campo e passou a perpetuar noções de como um gay ou uma 

lésbica deveria ser. Os louros do passado jamais devem ser esquecidos, porém eles precisam 

ser reavaliados à luz de novas contribuições para construir uma sociedade livre de preconceitos. 

Para Tamsin Spargo (2017, p. 33), o questionamento desses preconceitos não é o único 

motivo da dissidência dos estudos gays e lésbicos, afirmando que “[o] desencanto de teóricos 

queer com alguns aspectos da política gay e lésbica não é apenas uma rejeição da normatividade 

dessas categorias específicas, antes, ele deriva de uma compreensão diferente do que é 

identidade e poder.” 

 O que parece criar uma divisão entre os estudos gays e lésbicos e a teoria queer é, além 

da perpetuação da heteronormatividade dos primeiros, a atenção da segunda para com as 

discussões sobre identidade e poder. Uma preocupação com a representação política marca a 

teoria queer e permeia os trabalhos que buscam descentrar o que se compreendia como 
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identidade – fixa, estável, resultado de uma gerência biológica – e poder – isento de ideologia, 

imparcial e localizável. 

 Para Eliane Berutti (2010, p. 29), uma resposta possível para a indagação sobre os 

estudos gays e lésbicos: a limitação das palavras “gay” e “lésbica” que apontariam para 

identidades exclusivas. A professora da UERJ enfatiza que a leitura dessas identidades dentro 

da dicotomia hetero/homossexual apaga as outras sexualidades e cria a ilusão de que existem 

gays e lésbicas “verdadeiros”, o que nega a complexidade do próprio campo da sexualidade. Já 

para outros teóricos como Brett Beemyn e Michele Eliason, organizadores da Queer Studies: A 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Anthology (1996), não há uma fronteira clara entre o 

que seria teoria queer e estudos gays e lésbicos, por exemplo, recobrando a ambiguidade da 

escolha dos temos que Spargo cita em seus escritos: 

 

Alguns autores e professores se deslocam entre um campo e outro ou adotam este ou 

aquele termo para designar o próprio trabalho de acordo com o que parece 

estrategicamente adequado, da mesma forma que as identidades gay, lésbica ou queer 

podem parecer mais adequadas em alguns contextos do que em outros. (SPARGO, 

2017, p. 34) 

  

Linda Garber (2001) sugere que a própria política inicial do campo dos estudos gays e 

lésbicos possa ter alimentado o que hoje se compreende como um “problema de exclusão”. Um 

exemplo trazido por Garber é o esquecimento por parte da crítica literária dos embates 

feministas nos anos 1970 contra as posições essencialistas de ativistas do homophile movement 

e da cultura dos bares butch-femme. (GARBER, 2001, p. 194) Ao apagar esses traços históricos, 

a crítica contemporânea parece enfatizar que apenas a partir dos anos 1980 existiu uma 

preocupação com homens gays e mulheres lésbicas, sendo que eles já possuíam territórios 

marcadamente gays e lésbicas. Entretanto, ao reforçá-los apenas estaríamos mantendo no lugar 

algumas possibilidades identitárias de um grupo muito maior e variado. No caso das mulheres 

lésbicas, até hoje é comum a referência butch e femme, a primeira para designar aquelas que 

buscam utilizar traços masculinos para afirmar sua sexualidade e a segunda com traços 

femininos que não a marcariam necessariamente como lésbica ao olhar do público. Todavia, 

volto a afirmar: a teoria queer não requer o apagamento do que se compreende por masculino 

ou feminino (PRECIADO, 2017), mas sim uma crítica a este como modelo padrão a ser 

validado, afinal, uma mulher que utilize cuecas ou que mantenha cabelo curto não é lésbica, 

ressaltando aqui o papel da moda como outro instrumento queer para desnaturalização de signos 

gendrados. 
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Outro tema que tem sido debatido com religioso fervor é a presença de um sem número 

de textos queer que abordam sujeitos homens enquanto poucos expandem leituras sobre sujeitos 

mulheres. Alvos comuns de críticas são Michel Foucault e Eve Sedgwick. A escritora Terry 

Castle (1993) se recusa a ter seus escritos colocados à luz da teoria queer e explica que sua 

preocupação, por falta de melhor palavra, reside na tendência da referida teoria privilegiar 

homens gays e apagar as mulheres, mesmo quando se diz que é uma teoria que busca incluir 

aqueles que estão “fora”. Castle culpabiliza tanto Eve Sedgwick quanto Judith Butler por 

questionarem o significado de termos importantes e que não deveriam ser desconsiderados 

como lésbica, gay e homossexual. Para a autora de The Apparitional Lesbian, defender a teoria 

queer significa contribuir para a manutenção do patriarcado e, por isso, prefere a sua 

fenomenologia lésbica como categoria. 

Existem dois lados igualmente importantes na crítica de Castle. O primeiro é que a teoria 

queer ainda parece carecer de mais estudos sobre o próprio queer e sua relação com as 

mulheres, evidenciando que temos mais trabalhos centrados em personagens homens. Apesar 

de Castle ter delineado sua posição em 1993, buscas sobre teoria queer ainda parecem apontar 

para a mesma situação por ela mencionada. Cabe aqui dizer que não tenho a intenção de fazer 

um estudo quantitativo sobre quantos resultados existem na plataforma Lattes sobre teoria 

queer e sujeito mulheres, porém o campo queer parece florescer com preocupações sobre 

masculinidades enquanto a discussão da presença masculina nos feminismos toma boa parte da 

referida crítica. O segundo lado do argumento de Castle é a já mencionada insistência em 

sustentar a ideologia de identidades fechadas em si –ser lésbica para Castle não é o mesmo para 

todas as lésbicas. 

Essa posição de Castle ainda encontra voz em espaços não só acadêmicos, pois é muito 

tentador observar com reservas como a teoria queer, mesmo com suas falhas, consegue apontar 

a incongruência de movimentos que se dizem a favor de ideias de igualdade e liberdade, por 

exemplo. A busca da teoria queer não é categorizar os sujeitos, mas sim uma celebração das 

variedades de possibilidades de existência. Funcionando como um guarda-chuva para as 

identidades lésbicas e gays (BERUTTI, 2010), a teoria queer ainda abarca aqueles que não se 

encontram nesse espectro como bissexuais e assexuados, além de também permitir, não sem 

críticas, a compreensão de sujeitos heterossexuais como regidos e formados por uma matriz 

heteronormativa que os pune por não se encaixarem também na regra, como é o caso de sujeitos 

obesos. 
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Para Butler, a matriz cultural que rege a heterossexualização do desejo “exige que certos 

tipos de ‘identidade’ não possam ‘existir’ – isto é, aqueles em que o gênero não decorre do sexo 

e aqueles em que as práticas do desejo não ‘decorrem’ nem do ‘sexo’ nem do ‘gênero’. 

(BUTLER, 2015a, p. 44). Por mais filosófica e complexa que a linguagem de Butler possa às 

vezes ser, os pontos levantados por ela nesta citação ratificam a decisão de não utilizar os 

estudos gays e lésbicos neste trabalho: ao privilegiar a teoria queer, tenho consciência de suas 

falhas, porém, antes disso, tenho mais consciência do trabalho de buscar dialogar com 

identidades que não são consideradas “possíveis” pela previamente mencionada matriz 

heterossexual “que tem interesse particular em manter sua própria estabilidade e coerência às 

custas de ‘outras’ identidades.” (SALIH, 2012, p. 107) 

Ao analisar, por exemplo, Stephen Gordon em The Well of Loneliness como uma 

lésbica, temo que estejamos perpetuando uma leitura simplista para a complexidade que a 

personagem requer. Reler a obra à luz da teoria queer não significa uma prática diacrônica 

destrutiva, pois já existia um debate acerca de sujeitos trans à época, mesmo que o termo trans 

não tenha sido utilizado. De maneira semelhante, ao pensar que David em Giovanni’s Room é 

um homem gay incapaz de aceitar a sua sexualidade, estaríamos com um trope comum dos 

personagens homoafetivos, como se todos fossem produtos de uma confusão temporária que 

pode ser resolvida com a decisão de não ser mais gay ou lésbica. Se fosse necessário resumir 

em poucas palavras, uma leitura de Gordon como lésbica ou de David como gay parece se nutrir 

de essencialismos dos estudos gays e lésbicos, mantendo em seu lugar a matriz heterossexual 

como paradigma de leitura e deixando de lado o incômodo da presença do queer como 

“perturbador” das normas. Uma leitura queer se nutre dos estudos gays e lésbicos para focar 

em como Gordon e David denunciam uma crise da identidade, o problema da 

representação/representatividade e também o lugar de um sujeito que não está em nenhum dos 

lados do continuum hetero/homo ou homem/mulher. 

A partir de uma desarticulação dos termos homem/mulher como essencialismos e 

colocando em destaque a sexualidade como categoria de análise, a teoria queer oferece ao 

mundo literário, área de investigação deste trabalho, ferramentas para a reavaliação do que se 

compreende por identidade, lembrando que esta “não é a desconstrução da política; ao invés 

disso, ela estabelece como políticos os próprios termos pelos quais a identidade é articulada.” 

(BUTLER, 2015a, p. 256) Para Butler, o importante não é descobrir novas identidades como 

possibilidades, mas sim enxergar aquelas que já estão entre nós e que têm sido apontadas como 

impossíveis de existir. “O movimento queer [é] anti-institucional com uma crítica de 
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normalizações,” diz Butler em entrevista em 2001, afirmando que “não é necessário ser normal 

para ser legítimo.” (BUTLER, 2001) 

 

2.5. Investigações e análise: conceitos-chave da teoria queer 

 

 O uso da teoria queer como instrumento de análise requer uma investigação de termos 

que surgem nas leituras teóricas e literárias. Apesar de ser uma área popular e em aparente 

crescimento no mundo acadêmico, a discussão aqui proposta não tem a intenção de encerrar e 

definir cada termo justamente por reconhecer suas variedades e diferentes contribuições. 

Propomos aqui apontar brevemente alguns termos que surgirão constantemente na leitura e que 

são de extrema importância para melhor compreensão dos objetivos deste trabalho. Cabe 

ressaltar também que a escolha não se enxerga exaurida de outros, porém que, por questões de 

limitação de escopo, privilegia-se um determinado grupo. Termos como sexo, gênero, 

sexualidade surgem constantemente no trabalho e são definidos, porém outros como 

heteronormatividade ou ignorância/conhecimento (SEDGWICK, 1990) surgem não como 

categorias de análise, mas sim como formas de encarar os usos da teoria queer em suas 

aplicações. 

 

 

2.5.1 Sexo, gênero e sexualidade: discursos 

 

 Termos populares nas discussões não apenas da teoria queer, mas também da corrente 

feminista, gênero e sexo são conceitos que surgem em diversos momentos deste trabalho. 

Tributária dos apontamentos de Judith Butler em Problema de Gênero, a discussão sobre sexo 

e gênero atualmente se centra em como ambas as categorias não são necessariamente 

diferenciáveis: o que se compreendia por sexo, na realidade, sempre foi gênero. Deste modo, é 

essencial iniciar a discussão destes termos tão populares e conflituosos antes de passar para 

outros mais densos. 

 De acordo com Letícia Lanz (2015 p. 425), sexo é um “conjunto de características 

corporais que diferenciam, nas espécies sexuadas, os machos e as fêmeas.” Entretanto, a 

psicanalista aponta que essa percepção binária não mais é apoiada pelos estudiosos do campo 

que já localizam não apenas sujeitos assexuados ou intersexuados, mas também variações das 

combinações de cromossomos XX e XY. Em outras palavras, não há como provar que existem 

apenas dois sexos biológicos já que a vasta gama de variações indica diversas direções no 
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campo – indivíduos XXY e XYY, por exemplo. Assim, pensar que sexualmente existimos 

apenas como homens e mulheres já é um erro perpetuado por uma ideologia que busca organizar 

a sociedade. Além disso, Lanz ressalta que uma das crenças mais arraigadas a respeito do sexo 

biológico é que ele, por si mesmo, “determina de forma categórica o comportamento social das 

pessoas.” (LANZ, 205, p. 425) 

 Partindo das considerações de feministas das segunda e terceira ondas, Butler (2015a, 

p. 27) argumenta que o que se compreende por sexo como construção social e de “caráter 

imutável [...] contestável” é, na realidade, a mesma compreensão de gênero. Para a teórica 

estadunidense, sexo e gênero não seriam categorias distintas em suas inscrições e definições 

justamente por ambas serem produzidas culturalmente, logo a “distinção entre sexo e gênero 

revela-se absolutamente nula.” Essa formulação de Butler se constitui uma das principais 

indagações dos estudos queer justamente por ressaltar que, contrariando determinadas posições 

teóricas feministas, 

 

[o gênero] também é o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza 

sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido como “pré-

discursivos”, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a 

qual age a cultura. (BUTLER, 2015a, p. 27, ênfase no original) 

 

 Em outras palavras, é importante ressaltar que sexo e gênero dentro da teoria queer são 

compreendidos como construções discursivas sociais e que, dentro de suas especificidades 

podem apresentar discordâncias. A teoria queer não quer dizer que não existem órgãos genitais, 

mas sim ressaltar que a mera existência destes não é neutra, pois tanto a vagina quanto o pênis 

recebem significados circunscritos socialmente em dados espaços. Essa atribuição de 

significados é que demonstra que o sexo se torna tão fabricado nos e por discursos quanto o 

gênero, afinal, a mera existência desses órgãos não significa imediatamente uma 

correspondência entre sexo, gênero e sexualidade. Antes de discutir mais profundamente gênero 

e sexualidade, parece-me produtivo indagar ainda de que maneiras sexo e biologia, em suas 

interpretações, foram e são compreendidos dentro de nossa matriz heteronormativa – termo a 

ser discutido também aqui. 

 Dizer que o comportamento humano não é determinado biologicamente significa abrir 

espaços para discutir de que maneiras há uma construção social dos sujeitos. O aprendizado 

social do indivíduo se dá de maneira contextualizada, marcada por uma história dentro de uma 

dada sociedade com seu lugar e seus valores. Cabe aqui então discutir como se deu essa 

percepção da biologia como determinante da existência dos sujeitos e como através de leituras 
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socioconstrutivistas há mudanças no próprio paradigma, porém não sem críticas dos próprios 

teóricos queer. Lanz (2015) aponta três abordagens distintas que dialogam com os avanços do 

movimento feminista, demonstrando as relações inter- e transdisciplinares dos campos e que 

servem ao propósito da discussão. 

 A primeira abordagem acredita(va) que homens e mulheres possuíam características 

inatas que os tornariam sujeitos distintos. Uma mulher é feminina por nascer mulher, logo seu 

comportamento seria determinado por seu sexo: gostaria de coisas consideradas femininas, 

seria sensível, não teria apreço pelas ciências e direcionaria seu desejo para a formação de uma 

família. O mesmo raciocínio explicaria que o homem deve ser masculino, forte e viril, 

mantendo um temperamento competitivo e ativo. Essa visão essencialista dos sujeitos indicaria 

que todos nascemos com instintos naturais que nos guiariam pela vida, sendo a resposta para 

explicar as construções físicas, emocionais e sociais de homens e mulheres. 

 Essa patologização dos indivíduos é validada por discursos que acreditam nos genes 

como formas de justificar os comportamentos humanos. Essa visão de mundo ainda se encontra 

extremamente presente, por exemplo, em discursos religiosos que justificam a subserviência da 

mulher em relação ao homem. É também nesta visão que a primeira onda feminista se baseou 

para negociar o sufrágio. Argumentando que não há nenhuma distinção que possa justificar a 

impossibilidade do voto feminino, as mulheres envolvidas nessa etapa do movimento feminista 

não buscaram diferenciar o que seria sexo e gênero para discutir o voto. Apenas com a segunda 

onda essa diferenciação seria teorizada com fins políticos e que coincidem com boa parte da 

discussão construtivista. 

 A segunda abordagem apontada por Lanz (2015) é a visão construtivista que, diferente 

da primeira visão que é essencialista, não busca explicar que os sujeitos são determinados 

biologicamente. Para esta abordagem a formação do sujeito se dá por transformações sociais 

que são apre(e)ndidas e reiteradas constantemente. A perspectiva construtivista não enxerga 

que o gênero seja uma questão natural, existente na biologia, porém mantém que o sexo é uma 

determinação biológica já que as pessoas nascem com órgãos genitais distintos. Em outros 

termos, essa abordagem compreende que o gênero é fabricado nas relações sociais e determina 

quais papéis são culturalmente marcados para cada sujeito dependendo de seu sexo: homens 

são considerados masculinos porque são incentivados desta maneira assim como as mulheres 

são vistas como sensíveis porque existem condições sociais que assim as interpretam. O que 

essa abordagem representa como avanço na questão da diferenciação entre sexo e gênero, ela 

peca por patologizar os sujeitos trans, por exemplo. 
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 Se é no processo de socialização que aprendemos a ser homens e mulheres, o sujeito 

trans deixa de ser visto como uma doença ou aberração – como na primeira abordagem – para 

se tornar um indivíduo que pode ser socializado para se encaixar socialmente por ser 

manipulável. É nesta leitura construtivista que se leva ao extremo a interpretação do sujeito 

como passível de ser “curado” de sua transgeneridade, por exemplo. Quebram-se algumas 

percepções essencialistas, porém são mantidas as ordens binárias de homens e mulheres na 

sociedade, com especial atenção para os papéis sociais. É essa a discussão que a segunda onda 

feminista propõe ao desconstruir como a sociedade manipulava a biologia para encaixar as 

mulheres dentro de certos paradigmas. Com a crescente teorização de diversas feministas, a 

segunda onda quebra com o determinismo biológico para a construção e interpretação do sujeito 

‘mulher’, mas não consegue suprir ainda as demandas internas sobre raça, classe e até mesmo 

sexualidade. Será na terceira onda e nas influências pós-estruturalistas que novas negociações 

de sexo e gênero surgem para compreender as manifestações de identidades e sexualidade que 

não eram em nada novas. Para a terceira abordagem, a compreensão de sexo como biológico e 

gênero como social deixa de ser aceita como uma posição fundamental justamente pelas 

redefinições do campo que enxerga que o binarismo sexo/gênero é uma construção que não 

depende da biologia em seus significados. 

 Quando Lanz (2015) afirma que gênero e sexo “constituem um verdadeiro campo de 

batalha ideológica em que se trava a luta pela desconstrução de seus significados sociopolítico-

culturais” (LANZ, 2015, p. 59), ela está destacando a problemática surgida no final dos anos 

1980 e que até hoje reverbera: sexo e gênero não são questões biológicas, mas sim conceitos 

políticos fabricados socialmente dentro de contextos ideologicamente orientados. Será a partir 

dessas novas discussões epistemológicas que a terceira abordagem, a pós-estruturalista, 

argumentará que sexo e gênero são vistos como discursos construídos com intenções políticas 

e sociais e não mais itens biologicamente definidos. 

 Seguindo as discussões pós-estruturalistas, não há como ler sexo e gênero fora de seus 

contextos culturais por serem categorias vazias e que não pré-existem. Isso significa pensar que 

damos sentidos distintos aos dois de acordo com a sociedade na qual estes são vistos. Não se 

questiona a existência de cromossomos X e Y, mas sim como estes são interpretados para 

significarem conceitos de acordo com o sujeito dentro da sociedade. Um exemplo é como as 

mulheres avançaram em suas demandas políticas e profissionais, mas seguem ainda associadas 

ao papel de uma mãe acolhedora porque seriam dotadas de um instinto maternal. Ser mãe não 

significa ter instintos maternais justamente porque não é uma questão biologicamente 
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determinada, caso contrário todas as mães seriam maternais. É nesta lacuna da inconsistência 

que se percebe que sexo e gênero são materiais utilizados socialmente por instituições como 

religiões e escolas para manter no lugar as relações sociais que seriam normais.Stevi Jackson 

reafirma que a própria complexidade da construção social – a segunda teoria –tem seus perigos 

por não permitir que a discussão saia de um espaço de que todos somos criados, logo podemos 

ser também “desfeitos”. (JACKSON, 2006) 

 A abordagem pós-estruturalista se torna essencial para compreender como sujeitos que 

não se localizam nos extremos do binarismo sinalizam a necessidade de repensar a própria 

questão: há mais identidades que estas às quais estamos acostumados. Ser homem ou mulher 

não pode mais ser visto como a única forma de expressão na sociedade e é exatamente esta 

percepção que se faz importante na teoria queer. Não há a intenção de apagar o discurso 

sexo/gênero porque esta é uma forma de legitimação social. No entanto, busca-se através da 

desconstrução desse mesmo discurso também visibilizar aqueles que eram tratados como 

doentes ou passíveis de cura: os sujeitos que habitam a área cinza entre os extremos do preto e 

branco. 

 Diferente das políticas anteriores – essencialista e construtivista, a abordagem pós-

estruturalista enxerga que sexo e gênero não devem ser categorias assimilacionistas de uma 

agenda dominante, pois até mesmo dentro das teorizações queer, há percepções de um sequestro 

teórico nas mãos de homens brancos de classe média que se identificam como homossexuais. 

O discurso que a terceira abordagem combate é justamente o que Diana Richardson (2006) 

chama de “política neoliberal de normalização”: a adequação de sujeitos LGBTQ+ dentro das 

definições de sexo e gênero instituídas pelos dispositivos sociais. 

 Para Steven Seidman (1993) a visão pós-estruturalista tem seu valor ao desconstruir o 

centro e a margem como modos essenciais de pensar as identidades. Pensando que as 

identidades podem se tornar um terreno político perigoso por oferecerem discursos 

essencialistas e normalizadores, Seidman (1993) critica a visão construtivista por focar 

excessivamente em negociações entre nature vs. nurture que pouco oferece diálogo com as 

questões sociais em si. Assim, gênero, por exemplo, não deveria ser o foco como uma categoria 

de análise pensada única e exclusivamente como formada socialmente sem a interferência de 

outros termos como classe e raça, justamente porque gênero é uma “estilização repetida do 

corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, 

a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural 

de ser.” (BUTLER, 2015a, p. 69) Pensar que gênero é apenas uma construção social sem 
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indagar como seus atores e atrizes são marcados pela oposição ao Outro pode instituir uma nova 

regulatória que não quebra com o paradigma construtivista. 

 A ideia de gênero como algo que é performatizado pelos sujeitos na sociedade reforça 

que, na realidade, não há nenhuma essência anterior ao indivíduo justamente pela possibilidade 

de repetir o mesmo ato e identificá-lo como parte de si. Gênero é, portanto, um fazer e não um 

modo de ser. (BUTLER, 2015a) Por isso Lanz (2015, p. 410) descreve gênero como “um 

dispositivo de classificação, hierarquização e controle social dos seres humanos baseado 

exclusivamente no seu sexo genital.” Nota-se que não há então distinção entre o que 

compreendemos por sexo como determinante biológico e gênero como construção social: 

falando de um ou de outro, estamos diante do discurso sexo/gênero fabricado socialmente e que 

adquire significados distintos em suas produções históricas. Daí a interação entre as discussões 

pós-estruturalistas e as posições de teóricos queer como Butler (2015a) e Sedgwick (1990) que 

“perturbam” as noções de como as identidades são construídas e mantidas a partir das oposições 

homem/mulher, macho/fêmea, homo/hetero etc. Todas se tornam categorias constituídas em 

discursos e reafirmadas em situações hegemônicas, deslocando a própria necessidade de pensar 

em essencialismos para explicar nossos processos de subjetivação. 

 Retornando à discussão de gênero e sexo, é possível notar que nos estudos das ciências 

humanas o termo gênero era inicialmente tratado como um sinônimo de mulher, conforme 

aponta Joan Scott em seu artigo “Gender: A Useful Category of Historical Analysis” publicado 

originalmente em 1986. A historiadora já sugeria que em meados dos anos 1980 o termo gênero 

estava perdendo sua conotação de mulher nas análises feministas para significar algo além do 

biológico. A reflexão de Scott já demonstrava àquela época a necessidade de as discussões do 

termo gênero contestarem a singularização da mulher como sinônimo de gênero para evitar 

investigações isoladas. O uso de gênero para diferenciar as contestações políticas dentro das 

análises surge inicialmente como uma tentativa de se dissociar do panorama feminista da 

segunda onda que, por mais avanços que tenha obtido, trabalhava com uma definição precária 

de gênero. Daí a substituição de termos como women’s studies para gender studies com a 

finalidade de reposicionar a crítica. O que surge, no entanto, é uma forma nova de encarar sexo 

e gênero, resultando nas leituras de Butler e Sedgwick. 

 Conforme discutido até agora, se sexo e gênero são, na leitura pós-estruturalista, 

conceitos fabricados por discursos sociais, faz-se vital compreender que a sexualidade também 

é mediada por “múltiplas dimensões simbólicas e estruturais de determinada sociedade.” 

(PRADO; MACHADO, 2008, p. 33) Seguindo as reflexões dos pesquisadores Marco Prado e 
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Frederico Machado (2008), o estudo da sexualidade indica que ela é uma operação na qual se 

busca uma teoria com a intenção de normalizar a heterossexualidade como o padrão, 

frequentemente resultando em tentativas cíclicas de encerrar as identidades em espaços 

fechados e sólidos. 

 Entre os modelos descritivos da sexualidade, três parecem ser os mais populares que 

possibilitam refletir sobre como o discurso sexo/gênero permeia as interações entre os termos 

e o campo das sexualidades. O primeiro é o modelo do sexo único que se estende até o início 

do século XIX no qual o corpo da mulher era interpretado como um corpo defeituoso. (PRADO; 

MACHADO, 2008, p. 35) Por mais que o século XVIII tenha sido um espaço de diversos 

avanços nos estudos da biologia, é vital que se sublinhe a percepção de que homens e mulheres 

possuíam o mesmo corpo, porém o segundo grupo apresentaria um defeito que o tornava 

inferior: o órgão feminino não estaria do lado de fora por falta de uma energia que não fora 

suficiente para trazê-los para o exterior. (LANZ, 2015, p. 140) 

 O modelo do sexo único preconizava que “pessoas com um pênis externo eram 

classificadas como homens e autorizadas e exercer os privilégios de tal status.” (LANZ, 2015, 

p. 141) Surge daí a justificativa de que mulheres seriam inferiores por não possuírem a energia 

vital desde o seu nascimento, sendo também uma forma de legitimar discursos religiosos da 

época. Em relação à sexualidade, não existia uma classificação entre sujeitos heterossexuais ou 

homossexuais, termos recentes na história ocidental. O que se nota nos estudos desse período 

do modelo do sexo único é que tanto homens quanto mulheres eram considerados pecaminosos 

ou impuros caso se engajassem em práticas como a sodomia, logo a sexualidade era pouco 

problematizada fora de certos espaços. (D’EMILIO; FREEDMAN, 2012; FOUCAULT, 1990) 

 O segundo modelo que nos permite discutir a produção da sexualidade é o dimorfismo 

sexual que surge como um questionamento do modelo anterior no final do século XVIII. 

(PRADO; MACHADO, 2008, p. 36) Do mesmo modo que povos colonizados – negros e 

populações indígenas – eram tratados como inferiores, discursos médicos, filosóficos e 

políticos buscavam teorizar como as mulheres diferiam dos homens. Nota-se que mesmo a 

influência dos ideais da Revolução Francesa não eram suficientes para questionar a divisão 

social baseada no sexo biológico que se torna uma distinção de quem poderia ou não exercer 

determinadas funções. Toma-se o sexo como um fator biológico que definiria as identidades 

dos sujeitos e seus comportamentos, logo a sexualidade também é regida pelo mesmo controle. 

 Nascer homem significaria ter atitudes masculinas e se sentir atraído por mulheres e o 

mesmo raciocínio se aplica às mulheres. A sexualidade é interpretada sob uma ótica naturalista-
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biologizante na qual os corpos são “tratados como entidades materiais dotadas de ‘essências 

naturais’ de homem ou de mulher, absolutamente distintas e opostas uma da outra.” (LANZ, 

2015, p. 143) Daí a visão de que os sujeitos que desviassem dos comportamentos esperados 

deveriam ser tratados e corrigidos por serem imperfeitos, perversos ou degenerados. (PRADO; 

MACHADO, 2015, p. 37) 

 A ciência em sua produção e popularização se torna um meio ideológico pelo qual os 

valores morais de uma classe dominante se tornam a norma. Ao negar o comprometimento da 

ciência com esta ideologia de normalização, os discursos continuaram a perpetuar 

patologizações de qualquer indivíduo que não fosse necessariamente corroborador do 

binarismo homem/mulher. A distinção entre o normal e o anormal instituiu a 

heterossexualidade como a prática correta e propagou que essa identidade, mesmo que não 

inicialmente nomeada como tal, fosse a única experiência da sexualidade a ser aceita. 

 Será na perspectiva do modelo do dimorfismo sexual que a homossexualidade surge 

como um termo para descrever uma sexualidade distinta da considerada saudável e pura. Não 

se entra aqui no mérito da discussão de como as práticas sexuais entre sujeitos do mesmo 

sexo/gênero no passado foram punidas pela Igreja em seus processos inquisitoriais, mas sim 

em como no período entre o final do século XVIII e meados do século XX tal discurso do 

dimorfismo sexual tenha reverberado como forma de deslegitimar sujeitos dissidentes. 

A partir da segunda metade do século XIX, segundo o historiador Bruno Brulon (2018), 

qualquer prática sexual desviante era tratada como objeto de estudo da medicina e nesse grupo 

encontramos a prostituição, a masturbação e a homossexualidade. O último termo era 

interpretado como um projeto que ameaçava a saúde das famílias e, consequentemente, a ordem 

social e sua boa moral. (BRULON, 2018, p. 56) Divergindo do discurso religioso, o discurso 

médico então assume que a homossexualidade não é necessariamente um pecado, logo pode ser 

curada ao se localizar o erro na área cerebral que identificaria homens e mulheres. Até mesmo 

as investidas de Sigmund Freud em suas análises inovadoras utilizaram uma base normativa da 

qual a homossexualidade seria a diferença. “Os projetos médico e psicológico”, afirma Brulon 

(2018, p. 59), “se desenvolveram sustentados por regimes de normalidade que constituem, de 

fato, regime de verdade científica.”  

Não por acaso o modelo do dimorfismo sexual ainda encontra ressonâncias nos 

discursos que nos rodeiam no dia-a-dia justamente por coincidirem com a popularização do 

conhecimento com a instituição e recepção de teorias e modelos nas universidades e escolas. 

Apenas a partir da segunda metade do século XX surge um novo modelo para discutir a 
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sexualidade com o intuito de expandir as leituras para englobar a pluralidade do próprio 

conceito de sexualidade sem necessariamente patologizar a diferença como um problema. 

O modelo da diversidade sexual se estrutura através das transformações sociais que 

possibilitaram a visibilização das sexualidades que eram previamente vistas como problemas e 

que agora se tornam partes que demandam respeito e direitos nas sociedades. Prado e Machado 

(2008) sugerem que a segunda metade do século XX produziu formas de visibilização a partir 

de quatro momentos-chave: a desconstrução do conceito de família na sociedade de mercado; 

a autonomia feminina a partir do movimento feminista e seus ganhos; a visibilidade alcançada 

pelos movimentos gays e lésbicos e as ações dos movimentos sociais com especial atenção aos 

sujeitos. A partir desses quatro distintos processos, as sexualidades se tornaram então objetos 

de estudo com o intuito de promover uma reflexão que não vinculasse as práticas não-

hegemônicas ao mundo de pecados e crimes. 

Uma forma de ler esse terceiro modelo é colocar como a contracultura propiciou uma 

quebra com os valores sociais que a transformaram em uma política de contestação dos padrões 

familiares para localizar as expressões marginais que, apesar de sempre terem existido, estavam 

vivendo em um submundo próprio à parte. Um dos questionamentos desta contracultura foi a 

forma como a representação da sexualidade como prazer e expressão de si buscou desafiar a 

normativa da sexualidade como reprodução. (PRADO; MACHADO, 2008, p. 41) Os discursos 

tradicionais – comunidade, igreja, família – se tornam alvo das investidas do terceiro modelo 

por serem exemplos de como a regulação das sexualidades tem forçado diversos indivíduos a 

se anularem ou a se adaptarem ao sistema binário que apenas localiza a heterossexualidade e a 

homossexualidade como sexualidades possíveis. Hoje, com a compreensão de que as 

sexualidades são várias e múltiplas, podemos até mesmo investigar de que maneiras as 

expressões da própria heterossexualidade foram normatizadas e utilizadas como disciplinas de 

controle. 

Para Butler (2015) e Warner (1991), a própria produção do desejo é marcada pela 

expectativa de uma coerência na matriz heteronormativa entre gênero, sexo e sexualidade: 

nascer homem significa agir como tal e sentir atração por mulheres. Quaisquer relações 

assimétricas nesta tríade sexo-gênero-sexualidade se tornam problemática para os dois 

primeiros modelos da sexualidade, porém o terceiro, não sem suas falhas e problemáticas, 

propõe em suas indagações que o processo subjetivo da sexualidade não é linear como as 

propostas anteriores buscavam apresentar. Daí a percepção de muitos estudiosos de que a teoria 

queer seja apenas sobre sexualidade (RICHARDSON, 2006; SEIDMAN, 1996), porém se 
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notam diversas interações produtivas da referida teoria com outros campos que se tornam 

menos dogmáticos e essencialistas em suas posições sem necessariamente se identificarem com 

o termo queer. 

Ao propor que as sexualidades se tornem objetos de estudo, a teoria queer não busca 

necessariamente apagar a heterossexualidade e promover uma nova norma através da 

homossexualidade. Steven Seidman (1996) aponta que a teoria queer não tem a intenção de se 

colocar apenas como o estudo das homossexualidades, pois seu foco é justamente discutir e 

indagar como as práticas e conhecimentos sociais são sexualizados – hetero ou homo – para 

que sejam compreendidos e até mesmo normalizados como naturais e espontâneos. Esta leitura 

errônea da teoria queer ainda é muito propagada por ser um instrumento midiático para 

convencer a sociedade que ela seria uma ameaça ao mundo que se conhece. O que se perde 

nesta discussão é como o “mundo como nós conhecemos” é fabricado e mediado por ideologias 

dominantes que apresentam em si incongruências e contradições que refletem a impossibilidade 

de identidades únicas. Ao criticar que a heterossexualidade sempre fora a norma, não se quer 

também propor que a homossexualidade seja a única tematização da teoria queer. Estaríamos 

caindo na mesma contradição dos estudos gays e lésbicos anteriores que acabaram por fomentar 

formas normativas de como ser gay ou lésbica. A teoria queer busca localizar historicamente 

como as produções de sentidos sobre as sexualidades em suas múltiplas formas são operações 

ideológicas que corroboram algum discurso dominante. Cabe aos pesquisadores questionar 

quem emite e os porquês dessa emissão. 

As sexualidades não se restringem ao binarismo perpetuado pelos dois primeiros 

regimes. Assim como os conceitos de sexo e gênero são problematizados pelas leituras 

contemporâneas pós-estruturalistas, as sexualidades também são contestadas como espaços de 

reprodução de uma norma. A própria heterossexualidade não possui uma definição estável e 

coerente: será que todos os sujeitos que se identificam como heterossexuais sentem prazer nas 

mesmas regiões? Será que todos os sujeitos heterossexuais gostam das mesmas práticas ou 

posições sexuais? Será que todos esses sujeitos apreciam o mesmo tempo para as práticas? 

Qualquer tentativa de resposta para estas perguntas indicaria que a discussão sobre a própria 

heterossexualidade é tão arbitrária quanto a limitação de que ela seria apenas sobre uma 

“escolha” do objeto pelo qual os sujeitos se sentem atraídos. As representações da própria 

heterossexualidade são questionamentos da teoria queer e, portanto, itens que devem ser 

debatidos com o intuito de desestruturar a hierarquia proposta socialmente. 
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2.5.2. Heteronormatividade e cisgeneridade 

 

 Publicado em 1980, o ensaio “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence” de 

Adrienne Rich não foi o primeiro a teorizar sobre como a heterossexualidade era um dispositivo 

no sentido atribuído por Michel Foucault. Entretanto, Rich cunhou um termo que se tornou 

essencial para pensar a heterossexualidade como uma forma de homogeneizar a sociedade: 

heterossexualidade compulsória. 

 Rich (1980) aponta que diversas obras politicamente compreendidas como feministas 

produzidas durante a segunda onda partiam do pressuposto que a heterossexualidade seria a 

“preferência sexual” da maioria das mulheres. (1980, p. 633). Nenhuma das obras lidas por 

Rich e citadas em seu ensaio questiona a noção da heterossexualidade como uma forma de 

controle, uma instituição regida por uma normativa silenciosa aceita em um contrato invisível. 

A autora estadunidense indaga como as relações sociais dentro do próprio feminismo de linha 

marxista ignoram as questões de como papéis sociais são digeridos e disponibilizados às 

mulheres e que, por consequência, a existência lésbica é apagada e invisibilizada. Para Rich, 

não basta apenas pensar no complexo de Édipo freudiano para explicar a construção subjetiva 

feminina, especialmente pela marca sexual que se atribuía até então ao sujeito masculino na 

relação. Argumentando contra a ausência de análises sociais que buscassem reposicionar as 

funções tidas como femininas, Rich sugere que a heterossexualidade, assim como a 

maternidade por exemplo, deveria ser lida e estudada como uma instituição política. (RICH, 

1980, p. 637). 

 Em outras palavras, a heterossexualidade como um padrão social que deve ser aceito 

também foi normatizado pelas atividades feministas da segunda onda. Enquanto o objetivo 

principal era, sem dúvidas e com mérito, buscar a compreensão da mulher como sujeito 

econômico e político na sociedade, as tensões ambivalentes foram dispersas e reorganizaram-

se para as atividades da terceira onda. As palavas de Rich em “Compulsory Heterosexuality 

and Lesbian Existence” revelam ecos das próprias análises foucaultianas que descrevem a 

heterossexualidade como uma invenção social que se tornou aceita como padrão. O exemplo 

mais simples dessa relação da heterossexualidade compulsória seria alguém que nasce do sexo 

masculino imediatamente ser heterossexual e manter relações afetivas e sexuais com mulheres.  

Contra tal raciocínio, Rich (1980) argumenta que o poder masculino, em suas miríades 

de expressões de opressão, opera para reforçar a heterossexualidade nas mulheres: instituições 

como casamento e religião, expressões artísticas como cinema, literatura e escultura, 
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idealização dos papéis de gênero etc. Manter as mulheres em seus papéis de gênero – esposa, 

mãe, dona de casa – seria, na leitura marxista feminista, uma forma de manter a estrutura social 

vigente e não permitir mobilidades ou questionamentos da ordem. É nessa aparente paz interna 

da estrutura que surgem as brechas que diversos teóricos ligados aos Estudos Culturais em suas 

expressões conseguem negociar novas leituras sociais, afinal, a partir das indagações sobre a 

formação e a manutenção dessa estrutura é que surgem as formas de desestruturá-las. Entra 

nessa linha argumentativa a noção de Rich sobre a heterossexualidade não como algo inato, 

mas sim algo construído e mantido por discursos que nos rodeiam. 

O termo “heterossexualidade compulsória” se tornou um marco comumente utilizado 

nos estudos feministas e lésbicos para sinalizar a opressão no retrato do poder simbolizado pelo 

sexo masculino. Em 1991, Michael Warner publicou no periódico Social Text um ensaio 

intitulado “Introduction: Fear of a Queer Planet” – não confundir com o livro editado pelo 

mesmo autor em 1993 que também se chama Fear of a Queer Planet – no qual utiliza o termo 

“heteronormatividade”. A introdução da discussão sobre heteronormatividade busca se 

distanciar da noção essencialista de que gays e lésbicas seriam uma classe unida pela 

sexualidade, justamente pela ansiedade em apontar como a política identitária até então 

praticada tinha uma agenda liberal marcada por questões de classe, raça e etnia. Para Warner 

(1991), uma noção de comunidade surge como uma falsa sugestão de que as demandas políticas 

seriam tratadas a partir de intenções que buscam a tolerância e a representação quando, na 

realidade, essas mesmas demandas deveriam ser por direitos e espaços, opondo representação 

e representatividade. Em outras palavras, definir um campo no qual todos os membros 

possuiriam as mesmas demandas seria uma forma de exigir reconhecimento deste mesmo 

grupo, porém exigir tolerância é diferente de reconhecimento, representatividade e até mesmo 

representação. Warner sinaliza que muitos grupos gays e lésbicos já possuíam tolerância, porém 

nenhuma ou pouquíssima representação política em meios fora destes mesmos grupos. 

Ao tratar do que queer significaria, Warner não busca aprofundar definições, destacando 

sua posição não conformatória para o que o termo seria. Entretanto, ao elaborar que as políticas 

gays e lésbicas não seriam mais capazes de produzir respostas frente os avanços modernos do 

capitalismo, o autor enfatiza que muitos sujeitos que se identificam como gays e lésbicas 

preferem o termo queer para produzirem novos sentidos para suas comunidades. A recusa de 

Warner em definir as políticas por trás do termo queer é passível de crítica, porém sua 

indagação sobre a heteronormatividade como conceito crítico se torna uma extensão da 

discussão prévia da heterossexualidade compulsória que se tornou marco para discussão do 
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sujeito feminino cujas atitudes eram determinadas por um viés reprodutivista no qual sexo e 

gênero seriam iguais à reprodução e manutenção de uma sociedade imperativamente patriarcal. 

A proposta do uso da heteronormatividade como categoria de análise não significa 

minimizar os pontos anteriores do feminismo ou dos estudos gays e lésbicos, afinal, estes 

representaram e representam ainda políticas que informam às práticas sociais em suas variadas 

formas. Contudo, o uso da heteronormatividade na teoria queer significa buscar de que 

maneiras a construção da heterossexualidade nas relações (afetuosas e sexuais) é um lugar de 

violência a partir da normalização. (WARNER, 1991, p. 16) Surge desta posição 

epistemológica que queer não deveria ser exatamente o mesmo que estudos gays e lésbicos e 

que tampouco o conceito de heteronormatividade seja exclusivo aos estudos de sujeitos hetero- 

ou homossexuais. 

Kristen Schilt e Laurel Westbrook (2009) chamam atenção para como a 

heterossexualidade, assim como a masculinidade e a feminilidade, é tomada como uma 

ocorrência natural advinda do sexo biológico e com ela as expectativas heterossexuais imbuídas 

nas instituições de poder. Para as teóricas, é essa interação esperada entre órgãos genitais e 

heterossexualidade que produz o efeito da heteronormatividade na qual qualquer “desencontro” 

entre as aparências biológicas essencializadas se torna um problema. Tal definição pode ser 

simplória demais para caracterizar como a heteronormatividade dialoga diretamente com 

instituições que mantêm um senso de hegemonia em seu lugar: casamentos, filhos, trabalho, 

moda, interações sociais etc. Por esse motivo que Stevi Jackson (2006) afirma que a 

heteronormatividade define não apenas a prática sexual normativa, mas também o modo como 

a vida é encarada como normal. 

Segundo Jackson (2006), a mera associação livre entre normas e heterossexualidade não 

explica a heteronormatividade como prática insidiosa. É necessário pensar que as explicações 

de teorias sociais nos anos 1950 e 1960 utilizavam o termo “normas” para explicar as interações 

consensuais em realidades sociais, mas que a partir das indagações dos movimentos políticos e 

sociais pós-1960, falar sobre normas assume novas posturas: uma crítica ao que se acreditava 

ser constitutivo e não apenas regulatório. (JACKSON, 2006, p. 109) A heteronormatividade 

surge, portanto, de práticas consensuais que afirmam e reverberam a heterossexualidade como 

o padrão no dia-a-dia e não apenas de normas que regulariam a sociedade. A reafirmação não 

se dá apenas para relações heterossexuais, mas também, por exemplo, para sujeitos 

homossexuais. 
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Janice McLaughlin (2006) não discute necessariamente a heteronormatividade, porém 

seus argumentos dialogam diretamente com a questão. Para a autora, é necessário ter cuidado 

com as afirmações de autoras como Gayle Rubin e Joan Nestle sobre a importância de sugerir 

uma forma única de identidade lésbica baseada em relações monogâmicas, longas e sem 

práticas penetrativas. (2006, p. 62). O argumento de McLaughlin não é necessariamente dizer 

que Rubin e Nestle estejam erradas em assumir a identidade como um fim político, porém como 

tais afirmações formulam a percepção de que apenas essas lésbicas seriam necessariamente 

lésbicas. A formação de uma identidade única, fixa e estável é uma das falácias que teóricos 

pós-estruturalistas e pós-modernos já apontam há décadas, porém a insistência nesses valores 

ainda permeia muitas discussões sobre identidades. Essa discussão sobre uma identidade 

lésbica está fundamentalmente pautada em ideias heteronormativos que normalizam e 

homogeneízam todo um grupo a partir de concepções que não são a única verdade: nem mesmo 

todos os sujeitos heterossexuais são heterossexuais da mesma maneira ou se relacionam da 

mesma maneira. (JACKSON, 2006; SEDGWICK, 1990) A própria heterossexualidade é uma 

fabricação com suas variáveis que são ora exaltadas, ora apagadas. 

Em outro momento Michael Warner (2002) define a heteronormatividade como “um 

campo de relações sociais [que] se torna inteligível como a heterossexualidade, [e cuja] cultura 

sexual privatizada [privatized] confere às práticas sexuais um senso tácito de retidão e 

normalidade.”23 (WARNER, 2002, p. 194, minha tradução) O uso de termos como “retidão” e 

“normalidade” – rightness e normalcy no original – enfatizam o caráter regimental, controlador 

e hegemônico dos valores perpetuados pela heteronormatividade, mesmo em relações não-

heterossexuais. Daí surge a proposta de Susan Adams (2004: devemos reconhecer nossa 

cumplicidade com o sistema heteronormativo. A professora da Ithaca College afirma que a 

desestabilização desses valores é dolorosa e envolve questionar posições que nem sempre são 

inocentes como as convicções familiares e religiosas. Reconhecer a cumplicidade não significa, 

no entanto, deslocar um regime de verdade e institucionalizar outro em seu espaço. Pelo 

contrário, a proposta deve ser reconhecer de que maneiras o sistema produz a 

heteronormatividade através de colocações como gênero, sexo e sexualidade. 

A teoria queer é um instrumento para indagar, por exemplo, “como as construções de 

identidades gays reforçam o código dominante sexual de hetero/homo” (SEIDMAN, 1993, p. 

130) e que seguem ainda instaladas como as “boas formas de ser homossexual”. Nessa mesma 

                                                             

23 “A whole field of social relations becomes intelligible as heterosexuality and this privatized sexual culture 

bestows on its sexual practices a tacit sense of rightness and normalcy.” 
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fratura social e teórica deve-se chamar atenção para a contestação de gays e lésbicas não-

brancos que não foram privilegiados na construção de sentidos e experiências não-

heterossexuais. Reitera-se aqui o ponto de Seidman (1993): “[...] um discurso que abstrai a 

noção de identidades gays [sic] das considerações de raça e classe é opressivo porque 

invariavelmente implica em uma posição branca de classe média.” (SEIDMAN, 1993, p. 120) 

Desse modo, não se pode considerar a heteronormatividade como um fenômeno regulatório 

isolado que prevê apenas a heterossexualidade de seus sujeitos quando, em consonância com o 

argumento de Seidman (1993), essa se torna uma outra forma de opressão perigosa mesmo em 

análises queer. 

Guacira Lopes Louro (2016) sublinha em Um Corpo Estranho a importância dessa 

cumplicidade na opressão mesmo quando os sujeitos da enunciação são partes de grupos 

minoritários: 

 

Ao alertar para o ato de que uma política de identidade pode se tornar cúmplice 

do sistema contra o qual ela pretende se insurgir, os teóricos e as teóricas queer 

sugerem uma teoria e uma política pós-identitárias. O alvo dessa política e 
dessa teoria não seriam propriamente as vidas ou os destinos de homens e 

mulheres homossexuais, mas sim a crítica à oposição 

heterossexual/homossexual, compreendida como a categoria central que 
organiza as práticas sociais, o conhecimento e as relações entre os sujeitos. 

(LOURO, 2016, p. 47) 

 

 Por política pós-identitária se deve compreender que não se apagam as questões de 

identidade, porém elas se tornam objetos de crítica: não escapam da crítica queer as formas de 

normalização e estabilidade que surgem dos movimentos gay e lésbicos pós-1960, justamente 

pela hegemonia que essas identidades exercem no imaginário popular. (LOURO, 2016) 

Consideremos, por exemplo, as falhas não apenas dos projetos feministas da segunda onda, mas 

também da própria política gay e lésbica em dialogar com as produções normativas de como 

determinados sujeitos deveriam ser. O movimento de liberação gay promoveu mudanças 

extremamente relevantes no tecido social ao “favorecer a tomada de consciência e a ampliação 

do movimento e lutar contra as múltiplas discriminações sofridas pelos homossexuais” 

(BOZON, 2004, p. 86), porém acabou também por promover uma noção de política identitária 

como o único meio de intervenção social e política. A promessa de eficácia nas mudanças 

sociais é contestada a partir daqueles que privilegiam agora a política de diferença. (JAGOSE, 

1996) 

 A demanda por representações que eram negligencias e apagadas pelo mainstream gay 

e lésbico suscitou nos anos 1980 novas posições teóricas e ideológicas que sustentassem a 
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diferença como uma forma de engajamento político. Daí a recusa não pela intervenção das 

identidades como instrumentos políticos, mas sim a renegociação desses valores como 

fundamentais para uma discussão de direitos para populações minoritárias. A 

heteronormatividade se torna primordialmente um alvo por ser um conceito que, adotado das 

intervenções feministas, dialoga profundamente com o campo queer nas suas relações 

transdisciplinares. Não é possível, conforme afirmado anteriormente, pensar a 

heteronormatividade ligada apenas à heterossexualidade quando ela está presente nas formas 

de ler os sujeitos, relacionar-se com os discursos do dia-a-dia e até mesmo nos textos 

acadêmicos que podem perpetuar a noção de sujeitos LGBTQ+ que são modelos a seguir. 

 Um recorte necessário para enriquecer a discussão da heteronormatividade é o conceito 

da cisgeneridade (em oposição à transgeneridade), especialmente quando o primeiro coloca em 

xeque a presunção de que todos os sujeitos com quem lidamos seriam heterossexuais ou 

homossexuais baseados em signos identitários a que todos teríamos acesso em nosso repertório 

social. 

 A psicóloga e ativista Jaqueline Gomes de Jesus (2012) define o termo cisgênero como 

um “[c]onceito ‘guarda-chuva’ que abrange as pessoas que se identificam com o gênero que 

lhes foi determinado quando de seu nascimento.” (JESUS, 2012, p. 14). Em outras palavras, 

sujeitos que nascem e são identificados como masculinos e femininos em seu nascimento cuja 

identidade de gênero corrobora tais signos de identificação. A questão que surge a partir da 

interseção entre cisgeneridade e heteronormatividade é como a primeira se torna um elemento 

de opressão não apenas de sujeitos LGBTQ+, porém também de sujeitos cis heterossexuais que 

destoam dos imperativos sociais de que determinadas formas de existir seriam corretas e outras 

incorretas. 

 A ativista trans Leslie Feinberg registrou em Transgender Warriors (1996) a sua 

insatisfação ao ouvir uma amiga lésbica dizer que não se surpreendia por Feinberg tentar se 

passar por homem nas ruas, já que viviam em uma sociedade extremamente antimulher. 

(FEINBERG, 1996). Feinberg afirma que sua amiga parece acreditar que ser uma lésbica que 

burlava a fronteira do feminino para o masculino – butch – seria uma tentativa de escapar à 

opressão feminina, logo ser masculinizada seria o mesmo que fugir da violência contra as 

mulheres por concordar com os signos masculinos. Além disso, a amiga, segundo Feinberg, 

ainda acreditava que a igualdade social só seria atingida com o fim do gênero na sociedade. 

Tais afirmações, por mais inocentes que sejam em seus contextos originais, não podem ser 

tomadas acriticamente e como isentas de posições ideológicas. Para Feinberg, a ideologia por 
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trás é justamente que, em uma sociedade mais igualitária, ela não precisaria cruzar aquela 

fronteira e poderia ser em paz uma lésbica feminina: “Mas eu sei o que ela está pensando – se 

nós pudermos criar uma sociedade mais justa, pessoas como eu deixarão de existir. Ela presume 

que eu sou simplesmente um produto da opressão. Cara, valeu mesmo.”24 (FEINBERG, 1996, 

p. 83, minha tradução) 

 É possível afirmar a partir das palavras de Feinberg que a sua amiga parece priorizar o 

sistema heteronormativo que nos informa diariamente que apenas aquelas pessoas que estão em 

consonância com as identidades cis são “normais” e não oprimidas. Ser sujeito cis/cisgênero 

significa que a identidade de gênero do indivíduo corresponde ao sexo que lhe fora atribuído 

no nascimento. Cisgeneridade distingue-se da transgeneridade justamente pela identidade de 

gênero dos sujeitos pertencentes ao segundo grupo se distinguir do sexo atribuído no 

nascimento. Não se deve confundir a compreensão de identidade de gênero – cis ou trans – com 

a orientação sexual – hetero, homo, bi etc, pois são facetas distintas dos processos subjetivos 

das identidades. 

 Segundo Fabio Henrique Lopes (2018), a cisgeneridade e a transgeneridade “moldam e 

permitem subjetividades, modos de vida, corporalidades, expressões e estilos, além, é claro, de 

serem historicamente usadas para promover hierarquias, silenciamentos, subalternizações e 

abjeção.” (LOPES, 2018, p. 83) O historiador aponta que existem poucas pesquisas 

historiográficas que discutam a transgeneridade como categoria de análise e que isso demonstra 

a força da hierarquia cisgênera na formação de linhas de pesquisa que pressupõem que todos 

os sujeitos envolvidos nas grandes narrativas sejam, em sua maioria, homens cisgênero e 

heterossexuais. Esta construção advém da própria heteronormatividade como forma de 

construção do mundo conforme indaga Leslie Feinberg na introdução de Trangender Warriors: 

“Todas as sociedades reconhecem apenas dois sexos? As pessoas que atravessaram as fronteiras 

de sexo e gênero sempre foram tão demonizadas? Por que a redesignação sexual ou o cross-

dressing são problemas/questões da lei?”25 (FEINBERG, 1996, p. XI) 

 Compreender a cisgeneridade como parte da hegemonia heteronormativa permite 

indagar até que ponto, neste estudo, obras literárias foram interpretadas partindo do pressuposto 

que os sujeitos ali envolvidos eram heterossexuais. Tais leituras remetem às respostas que Eve 

                                                             

24 “But I know what she is thinking – if we can build a more just society, people like me will cease to exist. She 

assumes that I am simply a product of oppression. Gee, thanks so much.” 
25 “Have all societies recognized only two sexes? Have people who traversed the boundaries of sex and gender 

always been so demonized? Why is sex-reassignment or cross-dressing a matter of law?” 
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Sedgwick (1990) relata serem dadas por professores: “Não pergunte. [...] Você não deve 

saber.”26 (SEDGWICK, 1990, p. 52, minha tradução) Isso significa que existem leituras 

autorizadas e outra impossíveis justamente por questionarem a ordem social, logo seriam 

leituras desnecessárias ou até mesmo superinterpretações (ECO, 2005) 

Reconhecendo que a teoria queer se interessa por questionar a heteronormatividade 

como produtora de sentidos que não são estritamente sexuais, mas especificamente sociais, é 

interessante levar em consideração as contribuições de Lopes (2018) sobre como o uso do termo 

cisgeneridade se torna útil para desconstruir a transgeneridade como o Outro da relação. Para 

Lopes (2018), usar a cisgeneridade como terminologia revela as nuances epistemológicas que 

sustentam a heterossexualidade como grupo dominante. Desta forma, analisar de que maneiras 

as relações entre cisgeneridade e sociedade são tratadas como “normais” nos informa como 

leitores que existe algo que vai além da política de “não pergunte, você não deveria saber.” O 

conhecimento que é negado surge justamente a partir do reposicionamento do normal como um 

item de análise também fabricado e que, portanto, pode ser contestado também como o Outro 

em relações. É essa uma das perspectivas que o presente trabalho propõe ao revisitar textos das 

literaturas de expressão de língua inglesa e questionar posições assumidas como fatos naturais. 

Feinberg (1996) questiona, por exemplo, como a história contada a partir do ponto de 

vista de homens cis pode ter ignorado certos conhecimentos até mesmo sobre culturas 

dominantes como a grega. A ativista ilustra sua discussão apontando que diversas personagens 

gregas burlaram certas fronteiras de gênero como Aquiles, Atena e Dioníso que era 

representado também como um deus transgênero representando as velhas e novas crenças da 

época. (FEINBERG, 1996, p. 56) Tais indagações surgem como formas de questionamento 

sobre os ensinamentos históricos que se materializam através de um apagamento de 

determinados aspectos justamente por serem “perigosos” ou “impuros”. 

Outro exemplo que Feinberg traz sobre como a cisgeneridade surge como categoria de 

análise é o ostensivo apagamento de conhecimentos de populações indígenas dizimadas nas 

investidas coloniais nas Américas. Ela discute como o “descobrimento” após anos de silêncio 

sobre as tradições two-spirit de diversas populações indígenas se tornou um marco em sua 

experiência como sujeito trans. Feinberg reitera que o que mais chamou a sua atenção não foi 

necessariamente a existência, pois dessa ela suspeitava, mas sim a forma como culturas 

descritas como “antigas” já ilustravam o respeito às diferenças através da possibilidade de 

                                                             

26 “Don’t ask (...) You shouldn’t know.” 
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escolha de caminhos distintos de sexo e gênero, resultando na diversidade dessas expressões 

como sagradas. (FEINBERG, 1996, p. 23) 

Os apontamentos de Feinberg (1996) ilustram brevemente como a heteronormatividade, 

associada à cisgeneridade, opera a partir de posições ideológicas onde a ausência e o 

apagamento são essenciais para a sustentação de um modelo do qual não se pode divergir. Tais 

discursos, no sentido foucaultiano, representam um passo importante na teoria queer com sua 

intenção de agir na desconstrução das oposições como única forma de existência de binarismos. 

Surge desta leitura a necessidade de repensar o conceito de ignorância trazido a partir de 

Sedgwick (1990) como uma parte integral da teoria queer. 

 

2.5.3. Ideologia, conhecimento e ignorância 

 

 Em sua leitura sobre a história da ideologia, a filósofa Marilena Chauí (2008) enfatiza 

a importância de enxergar as questões de classe como essenciais para a produção de uma leitura 

dominante que serve aos grupos sociais. Para Chauí, assim como para Engels e Marx, não se 

pode pensar em ideologias sem relacionar a consciência dos sujeitos humanos como produtores 

e produtos de suas existências. Isso significa, em outros termos, relembrar que a história é 

práxis, ou seja, mediados por “um modo de agir no qual o agente, sua ação e o produto de sua 

ação são termos intrinsecamente ligados e dependentes uns dos outros.” (CHAUÍ, 2008, p. 23). 

A consciência dos lugares sociais ocupados por diferentes sujeitos fornece uma leitura de como 

esses indivíduos são distintos em suas organizações e fabricados por elas. 

 Chauí (2008) ressalta que reconhecer a consciência dessa produção pela práxis pode se 

tornar uma força motora para mudanças sociais, especialmente quando os envolvidos nas 

produções percebem que estão reiterando certas práticas para manter no lugar determinados 

valores. Há uma miríade de exemplos que demonstram essa quebra com as leituras 

hegemônicas: a compreensão dos feminismos plurais, as discussões sobre o racismo 

institucionalizado no país, a implementação de lei tipificando a violência doméstica como crime 

etc. Através de lutas e engajamentos sociais, as leituras do mundo e da sociedade são lentamente 

erodidas pelos questionamentos e interrogações. De modo sucinto, determinadas ideologias 

produzidas e sustentadas são destituídas de suas posições inquestionáveis. 

 Seguindo a reflexão de Chauí, tais questionamentos surgem da sociedade civil e de suas 

negociações com o que se convenciona chamar de ideologia invisível. É através da sociedade 

civil que as relações sociais são reproduzidas e reposicionadas na interação com as instituições 

que produzem discursos próprios como a família, a escola, a imprensa, a igreja, a polícia etc. 
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As ideias destas instituições são interpretadas e avaliadas de acordo com seus espaços e 

membros que, nem sempre, estão conscientes de seu papel ativo na reiteração das posições. Isso 

significa dizer que “os indivíduos não podem perceber que a realidade da classe decorre da 

atividade de seus membros.” (CHAUÍ, 2008, p. 76). Curiosamente, reside a problematização 

da ideologia justamente nesse intervalo curto entre notar ser membro e notar produzir a própria 

condição de ser membro. 

 Através de intelectuais – aqui compreendidos como aqueles que produzem os discursos 

e não necessariamente aqueles envolvidos com práticas acadêmicas – que confirmam discursos 

religiosos, morais, políticos etc como a prática “normal” ou “certa”, surge a aceitação de 

ideologias que não só separam a sociedade em estratos, mas também fabricam a alienação do 

sujeito. Sendo compreendida não como um processo social, mas como o resultado da ação dos 

sujeitos, a alienação não pode ser interpretada apenas como um desvio da verdade justamente 

por ser uma questão tão objetiva quanto subjetiva. Objetiva por ser produto de alguma ação 

humana que produz a diferença e subjetiva por englobar processos inconscientes de não saber 

lidar com a interpretação daquela diferença. 

 Retornando aos intelectuais que produzem discursos, várias são as instâncias que 

povoam o imaginário dos sujeitos: se eu trabalhar muito, terei sucesso; se eu me dedicar ao meu 

emprego, serei valorizado; se a pessoa não é bem-sucedida, ela é preguiçosa; se a pessoa foi 

violentada, ela não estava se portando adequadamente. Essas frases exemplificam tipos 

distintos de ideologias que alimentam o pensamento de muitos indivíduos na sociedade. Ao 

negar as contradições em cada instância, muitos deixam escapar a análise de como essas 

condições são fabricadas em contextos e mantidas em seus lugares pela própria sociedade. 

Chauí (2008) afirma que uma classe é hegemônica não por deter os meios de produção e o 

poder do Estado em seus discursos oficiais, mas principalmente, na contemporaneidade, porque 

“suas ideias e valores são dominantes, e mantidos pelos dominados até mesmo quando lutam 

contra essa dominação.” (CHAUÍ, 2008, p. 102) Surge aí a nomenclatura de ideologia invisível, 

porém Marilena Chauí discorda da forma como o termo é empregado e sugere que o termo 

utilizado seja “ideologia da competência.” 

 Ao sugerir a ideologia da competência, Chauí requer que analisemos como somos 

ensinados a nos relacionar com o mundo e com os outros. Através dos discursos da 

competência, baseados em percepções da maneira correta de existir, somos educados e 

disciplinados sobre tudo ao nosso redor. Aprendemos sobre a alimentação correta com 

nutricionistas, mesmo que a leitura seja apenas uma forma gordofóbica de se existir. 
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Aprendemos sobre como é importante pensar no consumo consciente da água com o discurso 

ecológico, porém negamos a importância da política e seus usurpadores do meio ambiente na 

Amazônia. Aprendemos que precisamos nos amar antes de amar o outro, porém o discurso 

psicológico e sociológico da autoajuda nos envia mensagens de que existe a felicidade 

verdadeira a ser alcançada. Em outras palavras, “aprendemos” ironicamente sobre como nossas 

existências são qualificadas como válidas ou não dentro desses discursos da competência. Daí 

a necessidade de questionar como a ideologia “fabrica histórias imaginárias que nada mais são 

do que uma forma de legitimar a dominação da classe dominante” (CHAUÍ, 2008, p. 121), 

justamente por enxergar nessa estrutura as rachaduras que permitem que diversos sujeitos, nas 

mais distintas situações, sejam “indisciplinados” em suas existências. 

 Seguindo as palavras da professora aposentada da UFRGS Guacira Lopes Louro, os 

sujeitos que são indisciplinados subvertem e desafiam a fronteira apelando para o exagero e a 

ironia, trazendo à tona a arbitrariedade das divisões e dos limites. (LOURO, 2016, p. 20) A 

ironia é que, ao localizarem como as ideologias da competência funcionam, estes sujeitos 

encontram maneiras de pensar e existir que discordam da hegemonia, resultando em tensões 

que demonstram a instabilidade das categorias que se acreditavam inquestionáveis.  Estas 

tensões serão uma força motor por trás da teoria queer em sua política de antinormalização. 

 Concordando com Berthold Schoene (2008) quando o teórico afirma que a teoria queer 

não está preocupada apenas com a homossexualidade como objeto de pesquisa, faz-se essencial 

sublinhar que a teoria queer se dedica à investigação dos conflitos e dos prazeres das 

sexualidades em geral. (SCHOENE, 2008, p. 292) Assim, estudar as expressões queer na 

sociedade é estar atento aos modos como as sexualidades em suas variadas formas estão sujeitas 

ao controle da heteronormatividade, uma ideologia da competência per se. “O maior oponente 

do ‘queer’ é,” nos lembra Schoene, “não a heterossexualidade, mas o sistema da 

heteronormatividade.”27 (SCHOENE, 2008, p. 295, minha tradução) 

 Por se opor ao sistema da heteronormatividade, a teoria queer indaga como as nossas 

identidades são resultados de alinhamentos coercitivos que subjugam todos os sujeitos aos 

mesmos imperativos regulatórios. (SCHOENE, 2008, p. 297) Isso significa dizer que os 

discursos das ideologias da competência ao nosso redor nos incentivam a aceitá-los como 

formas de inteligibilidade social. Entretanto, aceitar – objetivamente ou não – esses discursos 

significa que algo é negado e deixado de lado. O ato de ignorar algo então não é uma atitude 

                                                             

27 “The chief opponent of ‘queer’ […] is after all not heterosexuality but the system of heteronormativity.” 
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neutra e isolada, sendo produzida pelo próprio conhecimento. Contrário ao que se comumente 

associa, o ato de ignorar se torna simbólico da produção e aceitação de conhecimentos. Ecoando 

as palavras de Guacira Lopes Louro, é preciso admitir que a ignorância “pode ser compreendida 

como sendo produzida por um tipo particular de conhecimento (...) ou por um modo de 

conhecer.” (LOURO, 2016, p. 52), estabelecendo que a ignorância daquilo que nos é diferente 

é uma forma de conhecer a própria heteronormatividade. 

 A relação entre conhecimento e ignorância não é uma simples interpretação binária. 

Segundo Eve Sedgwick (1990), regimes de verdade alimentam as noções do que seria 

verdadeiro ou falso, certo ou errado em determinado espaços. Enquanto em alguns lugares a 

possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico é viável e aceita, em outros 

tal ideia vai contra os discursos religiosos, por exemplo. Para Sedgwick, essa preocupação em 

sustentar que determinados conhecimentos são verdadeiros – e outros falsos por consequência 

– é uma ilustração da relação entre conhecimento e ignorância, dois conceitos essenciais que 

balizam a formulação dos setes axiomas propostos por Sedgwick em Epistemology of the 

Closet, publicado em 1990. Estes axiomas serão aqui discutidos e revisados com o intuito de 

suscitar indagações sobre a política queer através do olhar de Sedgwick em relação aos 

conceitos de conhecimento e ignorância, operados através da ideologia. 

 Sedgwick (1990) ressalta que a escolha de quais conhecimentos sustentar como certos 

ou verdadeiros é uma decisão que resulta na ignorância: outros conhecimentos se tornam 

errados e, portanto, invalidados. Os regimes de verdade não seguem as mesmas leis abstratas 

ou mesmo uma linha de raciocínio lógica. Um exemplo breve seria a recente conclusão do STF 

sobre criminalizar a homofobia e a transfobia. Grupos contrários argumentam que tal decisão 

promoverá a destruição do conceito de família, por eles compreendida como um núcleo 

composto por um homem e uma mulher, além de também questionarem como as práticas 

religiosas poderão ser acusadas de homofóbicas ou transfóbicas. Enquanto a criminalização da 

homofobia e da transfobia se torna uma realidade no país que mais mata sujeitos LGBTQ+ 

conforme informam os dados do Grupo Gay da Bahia, o uso do nome social para pessoas trans 

e até mesmo os banheiros sem gênero ainda são tratados como temas polêmicos em espaços 

educacionais e ambientes de trabalho. Nas redes sociais chega-se a circular uma imagem que 

indaga sobre como a população brasileira consegue chamar Anitta e Silvio Santos pelos nomes 

artísticos e não pelo nome de batismo, sugerindo, portanto, que o nome social de pessoas trans 

é um tema da mesma alçada. Ao negar o debate sobre a criminalização da homofobia e sobre o 

uso do nome social, é notável na discussão o papel da ignorância, não como uma forma 
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pejorativa de ofensa, mas sim uma escolha consciente de que outros conhecimentos não são 

válidos. Reside aí o questionamento de Sedgwick: “Ignorance is ignorance of a knowledge.” 

(SEDGWICK, 1990, p. 8) Impedir que outras pessoas possam existir partindo do pressuposto 

que um conhecimento é mais importante que outro é corroborar a exclusão e segregação de 

grupos minoritários.  

 Repensar o que significa na contemporaneidade a recusa de conhecimentos que 

podemos aqui chamar de Outro – no sentido empregado por Thomas Bonnici como “aquele 

cuja referência se encontra fora do ambiente daquele que fala.” (BONNICI, 2005, p. 54) – é 

uma estratégia de uma política queer que busca desestruturar determinadas bases sociais. Não 

é apenas por uma preocupação interpretada nas redes sociais como pseudoanarquista de 

encerrar qualquer tipo de organização, porém a política queer busca evocar os questionamentos 

como determinados conhecimentos são ignorados através de escolhas que optam pela tática de 

não os abordar por considerá-los ora inferiores, ora insuficientes como instrumento de análise. 

A própria definição de conhecimentos como Outro é problemática, afinal, ao não se falar de X 

que seria a outra ponta de um binarismo, não estaríamos então ainda falando de X? Não estaria 

X no “ambiente daquele que fala” mesmo que através de um silêncio? Estamos diante de uma 

perspectiva foucaultiana da própria questão da sexualidade: quanto mais se busca evitar falar, 

mais se fala sobre ela. 

 O fato da ignorância surge como elemento representativo de como as sociedades 

escolhem – nem sempre consciente, mas também não inocentemente – quais ignorâncias são 

úteis. Seguindo essa linha de raciocínio, Sedgwick (1990) ironiza que é um fato fantástico na 

discussão da sexualidade que a escolha do gênero pelo qual os sujeitos se sentem atraídos seja 

a forma de diferenciação e definição das orientações ou preferências sexuais. Em outras 

palavras, a escolha pelo gênero para discutir a sexualidade se sobrepõe à miríade de outras 

questões que também são essenciais na sexualidade como certas áreas e zonas do corpo como 

erógenas, a frequência de atos, as relações de idade e poder, os investimentos simbólicos etc 

(SEGDWICK, 1990, p. 8) Pensar que a sexualidade é apenas definida por uma “escolha” de 

qual gênero é atraente ou não é concordar com a ignorância na produção de sentidos, 

explicitando que existe uma relação entre o não falar sobre as outras partes que compõem 

também a sexualidade e os discursos de regimes de poder. 

 Como a tarefa da teoria queer é revelar as incoerências entre as ditas estáveis relações 

entre sexo, gênero e sexualidade (JAGOSE, 1996, p. 3), faz-se essencial que as discussões 

propostas por leitores e teóricos queer se centrem nesse apagamento de conhecimentos. 
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Transformando esse desvelar dos regimes de verdade em uma estratégia política, a teoria queer 

pode se transformar em um instrumento de resistência. Ela se torna uma lente pela qual 

podemos analisar e questionar as estruturas sociais enquanto a arte em suas variadas formas se 

torna o território de contestação, em especial aqui a literatura como ferramenta para evidenciar 

a referida relação entre ignorância e conhecimentos. 

 Reconhecendo aqui as contribuições inestimáveis de Judith Butler para a discussão e 

elaboração da teoria queer, é importante reconhecer as propostas de Eve Sedgwick cujos 

insights promovem uma desmistificação da teoria queer – embora não assim nomeada por ela 

à época – como uma empreitada não necessariamente deslocada da literatura. Butler aborda 

textos literários e fílmicos em suas investigações, porém o silêncio sobre a obra de Sedgwick 

parece contribuir com a leitura da teoria queer como uma instituição acadêmica e complexa. 

Conforme já delineado acima, as análises de Sedgwick reverberam a partir de lugares comuns 

tidos como indiscutíveis e é a partir destes que seus axiomas parecem se desenvolver com o 

intuito de indagar até que ponto os projetos anti-homofóbicos dos anos 1980 teriam 

reverberações no futuro – onde nos encontramos agora como leitores e autor. 

 Os axiomas propostos por Sedgwick são sete e, apesar de diferentes em suas propostas 

objetivas de discutir identidade, literatura e/ou preconceito, dialogam com o projeto anti-

homofóbico28 de Epistemology of the Closet. A diversidade das discussões se revela frutífera 

para pensar de que maneira a teoria queer tem se alimentado desses axiomas sem 

necessariamente destacar que a preocupação fora inicialmente teorizada de maneira organizada 

por Sedgwick. Para a teórica, escolher não saber implica reconhecer tacitamente que as relações 

do armário – o conhecido e o desconhecido, o explícito e o não explícito sobre as definições 

homo e hetero – servem como potência para atitudes reveladoras sobre o que fazemos em 

relação aos tópicos de gênero, sexo e sexualidade. (SEDGWICK, 1990, p. 3) O ato do armário, 

assim como as propostas axiomáticas, é compreendido como uma performance de um silêncio 

que constitui o discurso de nossa história por vezes tratado como oficial em suas leituras que 

essencializam e excluem. Leituras tais que os axiomas a partir de agora negociam como formas 

de reler a nossa história e promover debates sobre o presente. 

O primeiro axioma tratado afirma que as pessoas são diferentes uma das outras – 

“People are different from each other.” (SEDGWICK, 1990, p. 22) Partindo deste senso 

comum de que todas as pessoas são diferentes, Sedgwick não está propondo uma revisão 

                                                             

28 Vale citar que em 1990 Sedgwick utilizava o termo anti-homofóbico, porém, atualmente, caberia repensá-lo 

como uma pluralidade de investidas contra diversos preconceitos contra sujeitos LGBTQ+. 
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daquilo que já sabemos. Pelo contrário, ao chamar atenção para tal ideia emitida com bastante 

frequência, a teórica destaca como é comum escolher a ignorância da própria afirmação, afinal, 

somos todos sujeitos diferentes por diversos motivos, porém mesmo acreditando nesta 

perspectiva, optamos por negociar que a sexualidade não deve ser diferente já que seríamos 

todos humanos. Em outras palavras, o senso comum nos diz que somos todos diferentes, porém, 

acreditamos que somos ou que deveríamos ser todos iguais. Surge aí a contradição do que 

significa ser igual e diferente dentro de uma sociedade que alimenta a percepção de que somos 

todos iguais perante a lei. 

 Como Sedgwick trata da sexualidade a partir de um ponto de vista anti-homofóbico, ela 

sublinha a importância de que devemos colocar como as nossas sexualidades diferem. A 

reflexão da teórica reside na discussão das sexualidades, porém é amplamente perceptível em 

outros campos. Para alguns sujeitos, a sexualidade não se estende para além dos órgãos genitais, 

porém para outros ela nem mesmo precisa dessas áreas. Para determinados sujeitos, a ideia de 

práticas sexuais ruins é aversiva, mas para outros a quantidade e a qualidade não importam. 

Alguns pensam bastante sobre sexo enquanto outros pouco dedicam suas mentes ao tema. 

Alguns apreciam cenas sexuais com certo teor de ordem ou script de como acontecer, porém 

outros apreciam a espontaneidade dessas cenas. Todas essas diferenças tratadas por Sedgwick 

ressaltam como nossas sexualidade são diferentes e que exatamente por este motivo deveríamos 

encarar a diferença como marca que vai além do senso comum. Se nossas sexualidades são tão 

diferentes, porque não seríamos então sujeitos diferentes? Qual a intenção de uma ideologia da 

competência ao dizer que o prazer está apenas nos órgãos genitais? Pensar sobre essas perguntas 

indica que Sedgwick não traz nada novo, porém aponta a escolha de como não lidamos com 

essas diferenças no dia-a-dia de maneira objetiva. 

 Para Sedgwick, a diferença – différ(a/e)nce – como elemento-chave das próprias leituras 

pós-estruturalistas e pós-modernas pode ter perpetuado nuances da diferença como formas de 

separar determinados grupos. Um exemplo discutido é a própria operação com termos que ela 

diz fetichizados como “a mãe”, “o pai” ou “o Édipo” na teoria psicanalítica justamente por 

buscarem criar determinadas essências de sujeitos distintos. Desse modo, por mais diferentes e 

distintos que sejamos, estaríamos todos interligados às categorias que nos explicariam de 

maneira breve. Enquanto a crítica de Sedgwick não tem a intenção de desmerecer as análises 

psicanalíticas ou invalidar tais agrupamentos, é importante ressaltar as contribuições desta 

teoria na formação de discursos (intra)psicanalíticos que podem também ter contribuído para 

rever a diferença como celebração ao apagar outras diferenças. Não por acaso Sedgwick cita 
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projetos como as críticas marxista, feminista e pós-colonial pelo foco que podem ter auxiliado 

na desconstrução de determinados sujeitos ao custo de agrupar certos indivíduos e apagar 

outros. Residem aí as demandas da terceira onda feminista e também da própria teoria queer 

enquanto instrumentos de investigação social, especialmente na linha de contemporização de 

análises pós-coloniais após a análise e criação do essencialismo estratégico nas mãos da teórica 

e crítica indiana Gayatri Spivak. Retornemos, entretanto, ao axioma e sua relação às 

sexualidades. 

Apenas dizer que todos seriam diferentes e buscar heterogeneizar as sexualidades pouco 

contribui para um mundo menos preconceituoso em relação aos grupos minoritários. Conforme 

se pode notar na discussão do parágrafo anterior, as sexualidades como apenas um elemento do 

sujeito geram debates longos e por certas vezes contraditórios. Afirmar uma heterogeneidade 

dos sujeitos e demandar uma sexualidade única e exclusivamente baseada em órgãos genitais é 

não conseguir cumprir o próprio trato esperado pela afirmação do senso comum que compõe o 

primeiro axioma. Não por acaso os debates de Paul Preciado e sua contrassexualidade geram 

efeitos que reverberam nos discursos sociais, especialmente quando Preciado desloca o foco da 

sexualidade de seu aparato de pênis e vaginas para focar no cu (e não ânus!). Ao evidenciar um 

lado ignorado do popular senso comum, Sedgwick evoca a importância de que as diferenças 

não apenas de raça, gênero e classe sejam consideradas, mas também aquelas relacionadas à 

sexualidade, o que nos leva ao segundo axioma. 

 O segundo axioma proposto afirma que o estudo da sexualidade não é coextensivo ao 

estudo de gênero e que, da mesma forma, as indagações [inquiry] anti-homofóbicas não são 

coextensivas às indagações feministas, porém não sabemos definir de antemão como estas áreas 

serão diferentes. (SEGDWICK, 1990, p. 27) Não se pode negar que muitas das teorizações 

herdadas dos estudos gays e lésbicos e praticadas pela teoria queer advêm das manifestações 

feministas, aqui compreendidas em múltiplas formas como teorias, arte, literatura, política etc. 

As discussões de sexo e gênero, de papéis sociais, de tecnologias normalizadoras de gênero etc 

forneceram e ainda fornecem formas de investigação para os teóricos queer, especialmente em 

lugares onde a teoria parece estar abrindo terreno. 

 Ao sinalizar que o estudo da sexualidade não se estende no mesmo espaço de tempo e 

lugar que os estudos feministas, Sedgwick aponta que, embora tenham pontos em comum, as 

áreas se distinguem em suas preocupações. Os feminismos – marcadamente no plural – hoje 

em dia demonstram sua força ao ainda promover debates sobre as posições sociais não apenas 

das mulheres, mas colocando em xeque certas naturalizações dos homens ao se dedicarem ao 
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gênero como construção do masculino e do feminino. Os estudos das sexualidades não 

necessariamente dialogam com todas as estruturas feministas, especialmente quando pensamos 

no aspecto do feminismo radical, por exemplo. Caso se opte por mapear diferentes teorias da 

sexualidade, os continua serão diferentes em suas preocupações e não há necessariamente um 

problema nesta diversidade. Uma análise seguindo as discussões foucaultianas compreende a 

reprodução como o meio de uma linha entre o sexo cromossômico e a sexualidade, 

interpretando assim que o gênero não está em necessária discussão por focar na sexualidade. Já 

uma análise feminista radical, conforme sugerida por Sedgwick, compreende que a reprodução 

e suas relações estão em ambas as pontas do continuum justamente por serem biológicas e 

culturais, informando desta forma a opressão do sujeito mulher. 

 Apesar de negociarem termos e relações, não podemos prever ainda de que maneiras os 

estudos das sexualidades se relacionarão com os estudos feministas no futuro, especialmente 

ao considerarmos a preocupação da teoria queer com os sujeitos considerados estranhos e 

atípicos da sociedade. Como pensar nos sujeitos trans que burlam as fronteiras do que se 

compreende por sexo cromossômico e, portanto, desafiam o pensamento de que nascer homem 

ou mulher define a nossa própria linha de vida? Um exemplo recente dessa problemática foi a 

acusação de transfobia contra Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana e ativista 

política, ao responder em entrevista para um canal na Inglaterra que enxergava mulheres trans 

e cis como distintas em suas identidades. O fato foi interpretado como se Adichie não 

considerasse mulheres trans como mulheres por ela não ter verbalizado inicialmente a sua 

preocupação com os níveis de opressão. Após a controvérsia, a escritora explicou sua leitura de 

que as opressões sofridas por mulheres cis e trans são distintas e que nenhuma deveria ser 

hierarquizada, porém os comentários surgiram em polvorosa nas redes sociais tanto para elogiar 

quanto para criticar a escritora. 

 As posições feministas da autora de We Should All Be Feminists se tornaram uma forma 

de rotulá-la como porta-voz do movimento feminista enquanto a própria autora sinaliza que 

existem diversas formas do que se compreende por feminismo, evidenciando que até mesmo as 

pessoas trans, sujeitos da teoria queer por exemplo, podem estar engajados na luta 

antipreconceito contra minorias e não estar necessariamente ligados ao movimento feminista. 

As políticas identitárias se tornam pós-identitárias em tempos de teoria queer justamente por 

negociarem que nossas identidades estão sendo erodidas lentamente e em constante movimento 

(HALL, 2006), ou seja, se somos seres contraditórios em nossas posições e atos nem sempre 

conscientes, o que dizer de nossas formulações teóricas cujo destino ou ponto final é 
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imprevisível? Dessa forma, apontar os eixos nos quais as teorias feministas e a teoria queer 

dialogam é uma estratégia de subversão da primeira em suas instâncias ainda homofóbicas ou 

transfóbicas, por exemplo. As analogias prévias de que o feminismo seria a teoria enquanto o 

lesbianidade seria a prática alimentaram leituras de como as relações homoafetivas entre 

homens eram a marca de uma supremacia masculina na teoria. Os escritos de diversas escritoras 

lésbicas como Adrienne Rich e Audre Lorde fornecem as ferramentas para a discussão do 

lesbianismo como prática feminista no contraste que elas elaboram em relação à matriz 

masculina do mundo, porém, indagamos atualmente de que maneiras essas elaborações não 

podem ter fomentado essencialismos de mulheres que se identificam como lésbicas ou até 

mesmo as bissexuais que habitam um terreno pouco tratado nas teorias. 

 Ao discutir as práticas feministas e os estudos gays e lésbicos, Sedgwick trata do terceiro 

axioma que nos informa que “não pode haver a priori uma decisão sobre como fará sentido 

conceituar identidades gays e lésbicas juntas – ou separadamente.”29 (SEDGWICK, 1990, p. 

36, minha tradução) Se depreendemos do segundo axioma que os estudos das sexualidades não 

são coextensivos aos estudos de gênero, é inegável que até mesmo as identidades 

compreendidas como gays e lésbicas se tornem alvos de discussões. Se ecoando as palavras de 

Denilson Lopes (2002), é preciso que se nomeie antes que alguém o faça, as identidades gays 

e lésbicas precisam de suas nomeações para existirem, porém é o dever da crítica não tentar 

homogeneizar esses grupos. Se previamente poder-se-ia teorizar pela crítica feminista que a 

experiência lésbica era o epítome da resistência, atualmente os feminismos negociam novas 

possibilidades de agência desses sujeitos. 

 A partir dos anos 1970, segundo Sedgwick, novos desafios às identidades gays e lésbicas 

surgiram como as políticas de raça e classe, a crise e o ativismo da AIDS, popularização de 

lições de saúde tanto de sujeitos cis e trans. As contribuições pós-1970 possibilitam repensar 

de que formas as próprias noções do que é ser gay ou lésbica podem (ou não) ter formatado 

sujeitos sob as expectativas de uma sociedade homogeneizadora. Isso significa, em outras 

palavras, repensar o projeto dos estudos sexuais não diretamente subordinado aos estudos de 

gênero – segundo axioma – mas sim como relacionados. É comum que hoje se possa questionar 

quão distintas são as experiências de sujeitos gays e lésbicas, afinal, o que significa ser um 

homem gay branco de classe média e um homem trans gay negro periférico? Por mais que tais 

políticas pós-identitárias sejam específicas ou até mesmo perigosas em algumas negociações – 

                                                             

29 “There can’t be an a priori decision about how far it will make sense to conceptualize lesbian and gay male 

identities together. Or separately.” 
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especialmente sobre argumentar ou tentar hierarquizar opressões – é vital que essas 

possibilidades sejam visibilizadas e a pergunta que surge é: será que faz sentido falar sobre 

sujeitos de grupos minoritários juntos ou separados? Lutar pela causa lésbica sem definir 

necessariamente quais mulheres lésbicas estão nesse grupo é viável? As respostas para tais 

indagações continuam a surgir e promover saudáveis argumentações contra e a favor das 

definições. Conforme a própria Sedgwick afirma, as histórias das continuidades teóricas devem 

sempre estar abertas às interrogações (1990, p. 39). Talvez por tal motivo não se possa negar a 

importância de que não há como discutir os homens gays sem necessariamente pensar nas 

mulheres lésbicas, não em oposição binária, mas como pessoas engajadas em lutas 

antipreconceito particularmente semelhantes em alguns aspectos. 

 As lutas contra a homofobia, a lesbofobia e a transfobia representam novas formas de 

aparar as arestas das ignorâncias selecionadas ao ignorar conhecimentos. Isso significa que 

essas lutas quando territorializadas em espaços privados e públicos podem desmistificar os 

essencialismos advindos das discussões sobre a natureza da homossexualidade. Pensar sobre a 

origem da homossexualidade parece tomar proporções ainda gigantescas nas sociedades: seria 

algo inato ou adquirido? Nature or nurture, como se diz em inglês? Seria algo definido por 

nossa biologia ou seria algo construído passo a passo ou em circunstâncias inconscientes? 

 O quarto axioma sugere justamente a problemática dessas discussões: “Os longos e 

aparentemente ritualizados debates sobre inato ou adquirido (nature or nurture) acontecem 

sobre um background instável de suposições e fantasias tácitas sobre inato ou adquirido.”30 

(SEDGWICK, 1990, p. 40, minha tradução) A discussão sobre as sexualidades enquanto 

construções biológicas ou sociais domina um território que podemos configurar como perigoso 

nos estudos das sexualidades. Salta aos olhos o perigo que é justamente uma busca insaciável 

pela resposta de que sujeitos não-heterossexuais seriam diferentes por alguma determinação 

genética (inato) ou por alguma questão social que não está explícita aos nossos olhos 

(adquirido). Descobrir o que torna um sujeito desviante da ideologia hegemônica significa não 

necessariamente compreender apenas o que torna diferente, mas sim buscar mais métodos para 

“colocar na linha” os indisciplinados. 

 Discutir como as sexualidades seriam essencialismos ou construções pode não 

promover os debates contra os preconceitos que se espera justamente pelos interesses por trás 

dessas buscas. Tais projetos que buscam explicar a origem da homossexualidade negociam 

                                                             

30 “The immemorial, seemingly ritualized debates on nature versus nurture take place against a very unstable 

background of tacit assumptions and fantasies about both nature and nurture.” 
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ainda com uma preocupação política de que sexualidades não-heteronormativas poderiam, 

portanto, ser consertadas ou apagadas. Em outras palavras, seria uma reforma do indivíduo que 

não se encaixa na matriz heterossexual das sociedades ocidentais. Um exemplo atual é a 

propagação de falas de psicólogos que afirmam ser possível “curar” sujeitos gays, derivando 

daí o termo “cura gay” através da qual o sofrimento de sujeitos homossexuais poderia ser 

eliminado ao se encaixarem no perfil heteronormatizado socialmente. O perigo desses discursos 

é justamente promover, com respaldo pseudocientífico, que é possível localizar a origem e a 

causa da homossexualidade, possibilitando a organização social através de uma limpeza 

daqueles cujas sexualidades são periféricas, conforme Foucault (1990) afirma. As eleições para 

o Conselho Federal de Psicologia em 2019 têm demonstrado a força dessas afirmações com 

grupos a favor de procedimentos da “cura gay” ganhando terreno e espaço justamente pelas 

contradições sociais sobre o que as sexualidades significam. 

 Existe, entretanto, um sinal de questionamento justamente herdado das análises 

foucaultianas. A busca pela resposta da causa da homossexualidade indicaria justamente 

também a origem da heterossexualidade, ou seja, o terreno subversivo que se abre contra as 

práticas de cura gay. É neste território que a teoria queer tem buscado operar com leituras que 

não querem essencializar as sexualidades por acreditar que a pluralidade é o que fomenta as 

diferenças. Tal qual o primeiro axioma – as pessoas são diferentes umas das outras – é 

importante que se localizem estratégias para reverberar não o medo ao que é distinto, mas sim 

o reconhecimento como parte de celebrações. 

Conforme Sedgwick (1990) aponta, a busca pela origem da homossexualidade é pautada 

politicamente por ideais de limpeza social, especialmente no que ainda se compreende por 

doenças sexualmente transmissíveis em que comportamentos de riscos são descritos única e 

exclusivamente como homoafetivos. Apagam-se aí as relações heterossexuais sem o uso de 

proteção nas quais as ISTs não se tornam objetos de atenção justamente por uma matriz 

heteronormativa que enxerga nelas uma prática naturalizada de sexualidades normais. A crise 

da AIDS nos anos 1980 ainda reverbera no imaginário popular no qual apenas sujeitos gays 

apresentariam os comportamentos risco, logo, a lógica de curar esses sujeitos da 

homossexualidade nos levaria ao fim da AIDS e a um mundo organizado pela matriz 

heterossexual. 

Semelhante discussão proposta pelo quarto axioma surge com o quinto que afirma que 

a “busca histórica por uma grande mudança de paradigma pode obscurecer as condições 
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presentes da identidade sexual.”31 (SEDGWICK, 1990, p. 44) Para a autora, existem problemas 

nas leituras sobre as mudanças de paradigmas nas discussões de Michel Foucault em A História 

da Sexualidade e de David Halperin em One Hundred Years of Homosexuality, duas referências 

nos estudos das sexualidades. Sedgwick compara as negociações que ambos os teóricos 

buscaram realizar em seus estudos com o intuito de localizar a própria história da 

homossexualidade. Enquanto que o modelo de Foucault é fundamentado pelas formas como o 

gênero é transitivo – um homem feminilizado e uma mulher virilizada, o modelo de Halperin 

discute de que maneiras os sujeitos homens se diferenciariam apenas na sexualidade por 

manterem a aparência e a atitude de homens heterossexuais, logo gênero intransitivo.  

 Por mais ricas e influenciais que tais leituras sejam, é perigoso pensar apenas na busca 

pelo momento no qual uma mudança paradigmática tenha acontecido em relação ao que se 

compreende pelas sexualidades periféricas, para utilizar um termo de Foucault. A preocupação 

é genuína, porém pode acabar por abarcar sentidos que deveriam estar sendo discutidos 

atualmente. Isso significa repensar como estas mesmas sexualidades se encontram na 

contemporaneidade e de que maneiras elas resistem à referida matriz heteronormativa. A busca 

por um paradigma pode tornar a leitura das facetas contemporâneas parte de uma crítica 

essencialista baseada em percepções de como determinados comportamentos são ou não 

aceitáveis. Os processos de desnaturalização propostos tanto por Foucault quanto por Halperin 

não podem se sobrepor aos estudos que buscam ressaltar as identidades sexuais atuais como 

válidas. O que Sedgwick propõe não é ignorar as contribuições daqueles teóricos, mas sim 

evidenciar que é necessário desnaturalizar tanto o passado quanto o presente sem propor 

sentidos de como as sexualidades contemporâneas deveriam ser através de localizações no 

passado de determinados comportamentos. 

O sexto axioma – o mais próximo do fazer literário – afirma que “a relação dos estudos 

gays com os debates no cânone literário é, e deve ser, tortuosa.”32 (SEDGWICK, 1990, p. 48) 

A teórica sugere que, ao contrastar determinadas obras do cânone, é possível enxergar traços 

que não eram previamente salientados em leituras baseadas em determinados arcos. O elogio 

sobre a formação de novos cânones é justamente a preocupação em encorajar releituras do que 

tem sido considerado o grande cânone nas mãos da crítica literária. 

                                                             

31 “The historical search for a Great Paradigm Shift may obscure the present conditions of sexual identity.” 
32 “The relation of gay studies to debates on the literary canon is, and had best be, tortuous.” 
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O olhar encorajado por Sedgwick não é unânime como ela mesma reconhece ao relatar 

o que estava em voga nos currículos acadêmicos à época da publicação de Epistemology of the 

Closet e que, infelizmente, ainda é a prática comum atualmente: “Não pergunte. Você não 

deveria saber.”33 (SEDGWICK, 1990, p. 51) Muitos acadêmicos negam as contribuições que a 

teoria queer poderia trazer ao mundo literário por temerem que as obras fujam de análises tão 

canônicas quanto as obras. A possibilidade de subtextos homoafetivos parece ainda ser 

compreendida como uma agressão ao material literário sagrado, logo não se pode pensar que 

determinadas falas, descrições ou linguagens possam remeter ao mundo das sexualidades 

dissidentes. A prática de tratar algumas leituras como insuficientes ou menores tem sido uma 

forma de invisibilizar as identidades, trazendo à tona a importância do projeto da teoria queer 

como crítica desse silêncio. Como diz o popular lema: We’re queer and we’re here. Não é 

aceitável que as nuances literárias queer sejam tratadas como inferiores ou mesmo superiores 

não apenas no mundo acadêmico, mas no âmbito das artes. A proposta não é uma relativização 

vazia, mas sim destacar que existiram, existem e existirão sujeitos cujas identidades sexuais 

estão sendo constantemente trabalhadas também no fazer literário. As leituras que a teoria queer 

possibilita nos dias atuais sugerem que o caminho da investigação é tortuoso, porém não 

impossível. Desvendar as maneiras como sujeitos foram interpretados com intuitos políticos de 

apagamento ou segregação é a tarefa da formação não necessariamente de um cânone LGBTQ+ 

– precisamos de um cânone? – mas da indagação do que pode compor o tradicional cânone 

ocidental nas palavras do crítico Harold Bloom, especialmente quando ele critica as diferenças 

literárias propostas pela escola dos ressentidos, termo que ele utiliza para descrever práticas 

feministas ou dos estudos culturais. 

O sétimo e último axioma afirma que “os caminhos da aloidentificação tendem a ser 

estranhos e recalcitrantes. O mesmo se dá com o caminho da autoidentificação.”34 

(SEDGWICK, 1990, p. 59) A compreensão de identificar-se com a diferença e poder 

compreender a si mesmo é essencial não apenas na forma como compreendemos a teoria queer 

nas suas críticas à sociedade, mas também na discussão da subjetividade do sujeito. Sujeitos 

considerados queer passam por indagações acerca de suas características baseadas na 

heteronormatividade e seu modelo binário: assumimos as identidades que nos são oferecidas, 

seja por nos identificarmos como ou com determinada expectativa. 

                                                             

33 “Don’t ask. You shouldn’t know.” 
34 “The paths of allo-identification are likely to be strange and recalcitrant. So are the paths of auto-identification.” 
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Sedgwick narra a sua própria experiência para ilustrar os “caminhos estranhos e 

recalcitrantes” ao explicar seus interesses em trabalhos antihomofóbicos, mesmo sendo uma 

mulher, o que, segundo algumas políticas identitárias essencialistas, limitaria sua área de 

atuação e suas indagações. Entretanto, Sedgwick se afirma como uma mulher obesa sem 

intenções de ter filhos e que, em determinados regimes de verdade, seria ora judia ora uma 

pervertida sexual. Ao indagar de que maneiras sua própria localização dentro e fora de círculos 

é problemática, Sedgwick ilustra que a subjetividade em sua formação não é uma questão de 

preto e branco, afinal, as áreas cinzentas fomentam ainda mais as discussões de que identificar-

se como X não é apenas compreender-se como X, mas também não se identificar com aquilo 

que não é X – “Afinal, identificar-se como deve sempre incluir múltiplos processos de 

identificação com. Ele também envolve identificação em contraste com.”35(SEDGWICK, 1990, 

p. 61, minha tradução) O mero ato de se identificar não é uma prática isolada em si, sendo, 

portanto, fomentada também por aquilo do qual buscamos nos dissociar para que não sejamos 

“mal interpretados”. 

Pensar sobre o que somos nos força a analisar os grupos nos quais atuamos e, de certa 

forma, pertencemos. Acredito que seja possível argumentar que as preocupações de Sedgwick 

em relação ao processo de identificação com grupos tenham dado lugar a uma percepção não 

mais de grupos minoritários sem estruturas de resistência ou isolados socialmente. As políticas 

de representação e representatividade de grupos minoritários têm forçado a sociedade a 

questionar determinados aspectos como direitos, presença política e representações na mídia. 

Entretanto, estamos ainda longe de poder celebrar estes ganhos no país que mais mata sujeitos 

LGBTQ+ conforme estudos do grupo Gay da Bahia que coleta e publica relatórios anuais com 

números alarmantes. Desta forma, é inevitável que os debates sobre com que estruturas nos 

identificamos possam nos levar a pensar que os caminhos não são tão simples e que criam 

desconfortos, especialmente quando sujeitos queer que não são necessariamente gays, lésbicas 

ou bissexuais se tornam o alvo da discussão. Entra aí a controvérsia sobre quais sujeitos seriam 

ou não queer e como estes caminhos de auto- e aloidentificação são complexos. 

Em uma sociedade que sugere que o prazer anal é uma prática homossexual, qualquer 

sujeito hetero que sinta prazer nessa área há de rechaçar sua própria sexualidade por não ser 

incentivado a questioná-la com base na valorização da diferença. O resultado é uma 

identificação como sujeito hetero e com a matriz heteronormativa, demonstrando que há um 

                                                             

35  “After all, to identify as must always include multiple processes of identification with. It also involves 

identification as against.” (SEDGWICK, 1990, p. 61) 
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temor em ser associado ao mundo LGBTQ+ justamente por reconhecer elementos no 

tratamento destes sujeitos que repelem as práticas de “boa vizinhança” social. O processo de 

identificação se torna ainda mais complexo quando raça, classe e até mesmo nacionalidade 

entram como distinções que, supostamente, provariam certas superioridades dentro de grupos. 

Entra aqui o recente caso de um humorista e YouTuber que se casou com outro homem e cujo 

convite de casamento reverberou por diferentes mídias. O que deveria ser uma celebração da 

união se torna palco de indagações sobre identificações justamente pelo fato de o humorista 

optar por não beijar seu marido no próprio casamento em respeito aos convidados e que, além 

disso, gostaria que a sociedade os enxergasse como dois irmãos ou dois homens e não um 

casamento gay. O pacto firmado entre o humorista e o receio de ofender seus convidados não 

limitara o beijo entre pessoas consideradas heterossexuais no evento, o que nos leva a 

questionar sobre como os processos de autoidentificação são complexos a ponto de se quebrar 

a normativa social do beijo no casamento não por desejo de quebrar e infringir a norma – seria 

bem queer admitir tal ato – porém com o receio de ofender convidados que estavam em um 

casamento. Trocam-se os sujeitos que estrelam o casamento, mas se perpetua a divisão das 

identidades sexuais. Não há nada de queer na descrição deste casamento justamente por ele se 

encaixar no que se compreende por homonormatividade.  

Retornando ao sétimo axioma, questionar que nem sempre nossos processos de 

identificação se dão de maneira consciente significa abrir espaço para de que modos a agência 

dos sujeitos necessita ser encorajada. Sedgwick indica que sua intenção não é fechar o diálogo 

com uma resposta final; pelo contrário, ela desejara criar “canais de visibilidade” para contestar 

a espetacularização de homens gays na cultura (SEDGWICK, 1990, p. 60). Trazendo sua 

discussão para o mundo contemporâneo no século XXI, tais “canais de visibilidade” dialogam 

não mais apenas com os homens gays – nunca dialogaram apenas, porém Epistemology of the 

Closet tematiza apenas obras de homens sobre homens, área de pesquisa de Sedgwick – mas 

hoje os canais de visibilidade dialogam também com lésbicas, bissexuais, trans, assexuais, 

heteros, middleground, gênero fluído, queer. Surgem as possibilidades da identificação com a 

diferença – a aloidentificação como parte de nosso desenvolvimento subjetivo como forma de 

expressão de identidades sem medo de julgamentos. 

 A discussão de temas como ideologia, conhecimento e ignorância pautados nas leituras 

dos axiomas de Sedgwick fornece uma reflexão sobre temas que surgem neste trabalho: gênero, 

sexo, sexualidade, feminismos e heteronormatividade. Vale notar que os axiomas de Sedgwick 

não são necessariamente pautas que fugiram dos debates de feministas e teóricos queer, porém 
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são propostas que precisam ainda ser aprofundadas nos debates sobre o que esperamos de um 

futuro no qual sujeitos que não compactuam com as normas possam existir. Pensar sobre quem 

pode ou não existir não deveria mais ser uma discussão em pleno século XXI, porém os diálogos 

entre teoria e prática demonstram que há um caminho ainda a ser trilhado. 
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CAPÍTULO 03 

PARA ESCREVER O CORPO: 

HISTÓRIAS DESTERRITORIALIZADAS 

 

 

 

“As idealizações de gênero são lugares 

inabitáveis, vazios de corpos, plenos de dor e 

frustrações. [...] As formas idealizadas dos 

gêneros geram hierarquia e exclusão. Os regimes 

de verdades estipulam que certos tipos de 

expressões relacionadas com o gênero são falsos 

ou carentes de originalidade, enquanto outros são 

verdadeiros e originais, condenando a uma morte 

em vida, exilando em si mesmo os sujeitos que 

não ajustam às idealizações.” 

Berenice Bento



 

120 
 

3. PARA ESCREVER O CORPO: HISTÓRIAS DESTERRITORIALIZADAS 

 

 Ao ouvir a palavra “corpo”, provavelmente as primeiras imagens que surgem é o corpo 

humano inteiro ou algumas partes dele isoladas, como se estivéssemos em uma aula de biologia. 

Entretanto, aqui pretendo delinear uma linha de raciocínio que colocará o corpo no centro da 

discussão como elemento de uma poética queer. Para tal, preciso explorar a minha hipótese 

primeira: para se falar de tal poética, é necessário que o corpo seja um dos temas proeminentes 

na leitura. Não quero dizer com isso que qualquer livro que aborde o corpo como tema seja 

queer, afinal, falar do corpo não significa necessariamente falar da estranheza que esse corpo 

representa. 

Em uma poética queer, o corpo precisa deixar o conforto da representação dócil – como 

lar, por exemplo – para ser estranhado e problematizado em maneiras que o coloquem como 

indissociável da narrativa. Esse corpo queer pode ser o corpo da mulher do conto “The Husband 

Stitch” da estadunidense Carmen Maria Machado: a mulher que se constrói como a filha 

perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, mas que mesmo assim não satisfaz o desejo masculino 

de seu marido de retirar a misteriosa fita verde que está ao redor de seu pescoço desde sempre. 

Quando essa mulher finalmente desiste de manter a fita e aceita que o marido a tire, somos 

surpreendidos com a sua cabeça caindo do corpo e rolando pelo chão do quarto. O elemento 

fantástico presente nesse conto indica o que o queer pode ser em relação ao corpo: uma 

interpretação do estranho e do desconforto que circundam esse mesmo corpo. 

Apesar do elemento fantástico, que permite interpretações várias – podemos pensar que 

a fita verde representa a entrada do marido no campo do real, deparando-se com a finitude do 

corpo, ou também com o próprio desejo dessa mulher por outra que possui uma fita vermelha 

na perna – o corpo queer não precisa de tão tempestuosa narrativa para se consolidar. Ele pode 

muito bem estar à espreita em obras canônicas como a obsessão de Marlow por Kurtz em Heart 

of Darkness que revela um questionamento da noção de masculinidade como construída e 

apre(e)ndida. O corpo doente de Kurtz pode ser interpretado, à luz da teoria queer, como a 

própria compreensão de Marlow sobre seu desejo por outros homens: incapaz de enxergar 

aquilo que está vivo em si. Portanto, o corpo queer está presente em livros que não são 

necessariamente escritos por sujeitos LGBTQ+ como inocentemente muitos leitores associam, 

mas sim naquelas obras onde o corpo assume um papel de destaque na narrativa ao ser útil para 

a interpretação não só de desejos e vontades, mas também de ordem e controle. 
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 Pensar o corpo significa então discutir como este tem sido construído e interpretado 

pelas culturas, ou seja, apontar quão histórico o corpo é.  O corpo como área de investigação 

não é uma ideia nova, porém as contribuições dos estudos da Nova História permitem 

teorizações acerca dos corpos para além de formulações biológicas. Também construído nas 

interseções das relações culturais, é importante sinalizar que a minha leitura do corpo como 

parte de uma poética queer não é necessariamente um elemento novo, mas uma perspectiva que 

se baseia em sinalizar como esse corpo tem sido delineado e apropriado nas escritas queer para 

fins políticos. Interesso-me particularmente sobre como a literatura oferece um espaço para 

indagar como o corpo é interpretado distintamente de acordo com especificidades de gêneros e 

sexualidades, temas caros aos sujeitos LGBTQ+. 

 

3.1. A História do Corpo 

 

 Dois campos teóricos que se entrelaçam na presente leitura são a História do Corpo e os 

Estudos Culturais, permitindo uma elaboração do que significa estudar o corpo em tempos 

contemporâneos. Embora o corpo não seja um tema recente a ser questionado ou mesmo 

estudado, a História do Corpo enquanto campo de pesquisa vem recebendo cada vez mais 

estudos, investigações e indagações, a partir da segunda metade do século XX é que se iniciou 

uma busca mais aprofundada do corpo não como “personagem secundário”, mas sim como ator 

principal de sua própria longa carreira na longa duração, como dizem os historiadores. 

 

Personagem secundário, o corpo ainda não era o centro da metáfora, o ponto 
de fusão entre o real e o imaginário. Sobre seus odores, formas, gestos e ruídos 

não se estabelecera, ainda, um discurso de crenças ou medos. O problema não 

era a falta de fontes documentais, mas sim as perguntas que se colocavam às 

fontes. (PRIORE, 1995, p. 13) 

 

 Mary Del Priore chama os estudos anteriores aos dos anos 1980 de “pré-história” da 

História do Corpo porque eles não problematizavam necessariamente o corpo da maneira 

contemporânea pós-estruturalista e sim com foco em dados e perspectiva biológicas. Um 

exemplo dado pela historiadora é a preocupação excessiva (porém jamais desnecessária) com 

altura, pesos e idade de sujeitos do passado; o corpo estava ali como matéria, mas não estava 

ali visto através de possibilidades que indagavam as suas interpretações como metáforas 

discursivas que produziam e reproduziam relações de poder. Daí a proposta de Priore de pensar 

que a segunda metade do século XX possa ser vista como um novo processo de pensar o corpo 

não apenas como elemento biológico, mas sim como representação de discursos. Por tal razão, 
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é importante que se olhe a produção após os anos 1980 com outros olhos para a forma como o 

corpo foi apreendido, especialmente com o benéfico diálogo entre História e Antropologia que 

“escoravam-se na busca de lógicas culturais diversas, diluidoras das fronteiras entre o 

simbólico, a imaginação e a objetividade, para explicar os fenômenos históricos.” (PRIORE, 

1995, p. 14). Isso significa que o corpo se torna um espaço que une as contradições identitárias 

que permeiam as análises pós-modernas, isto é, tornando-se centro das fragmentações de um 

passado a ser revisitado. 

 Se por um lado a pré-história do corpo parece se ocupar de questões quantitativas como 

a altura média de cidadãos de determinada cidade ou o fenótipo de sujeitos em determinadas 

épocas – questão biológicas –, por outro é possível apontar a influência de aspectos das ciências 

humanas como parte de análises. Segundo Priore (1995, p. 12), uma questão do período “pré-

histórico” da História do Corpo de extrema importância para os estudos contemporâneos é o 

cristianismo que, 

 

transformara por completo o estatuto do desejo e do corpo, que passsou a ser 

visto, então, como carne decaída e derrotada. As primeiras populações 
cristianizadas procuravam fugir, como o diabo da cruz, do modelo de pecado 

emblematizado por Adão e Eva; sua aspiração era o ideal de carne ascética 

vivenciado por Cristo e Maria, ideal de transcendência e negação do corpo.  

  

 É através do cristianismo que o corpo sofre sanções importantes para a compreensão de 

temas contemporâneos como sujeitos trans e homossexualidade. Foi através de práticas cristãs 

que surgiu uma tendência normativa de comportamento de uma classe dominante sobre a 

maioria, fornecendo “um novo enquadramento conceitual [...] e um controle social e ideológico 

rigoroso” (PRIORE, 1995, p. 12). Adão e Eva se tornam um binário a ser perpetuado até os dias 

atuais sobre as relações entre homens e mulheres, além de representarem o pecado original que 

os povos cristãos precisam sempre relembrar para manter a graça divina em seu lugar de poder. 

Com a caça aos pecados da carne através de crenças religiosas com perspectivas 

transcendentais, o corpo não passou ileso pelo cristianismo com suas penitências e confissões, 

evidenciando a ainda presente crença do corpo como menor que a alma. 

 Se à época dos gregos o corpo era a expressão da beleza, é com o cristianismo que ele 

se torna a fonte do pecado. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). Como forma de 

experienciar o corpo, o cristianismo criou dogmas que precisam ser questionados enquanto 

ideologias e não como a norma a ser seguida, porém não fora o único evento a deixar suas 

marcas no corpo. Os estudos de Foucault – Vigiar e Punir e a coleção da História da 

Sexualidade – demonstram que o corpo é “produto de diversas relações de poder e resultado de 
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discursos sobre ele, mas ele mesmo é um discurso” (DE LION, 2018, p. 260). É com especial 

atenção que o primeiro volume de História da Sexualidade explora a questão de quão vitorianos 

nós sujeitos contemporâneos ainda somos pela herança de noções de controle de sexualidades. 

Dessa forma, a História do Corpo é, portanto, um campo extremamente dogmático que ainda 

se mostra espinhoso de ser atravessado. 

O historiador Roy Porter afirma que “a história dos corpos deve incorporar a história de 

suas percepções” (PORTER, 2011, p. 302) e não posso deixar escapar o sutil tom de uma 

preocupação subjetiva com o uso da palavra “percepções”. Definido como “ato ou efeito de 

perceber”, “inteligência” e até mesmo “representação mental das coisas” (PERCEPÇÃO, 2019, 

s.p.), o termo “percepção” suscita uma discussão acerca de seu significado. Uma percepção do 

corpo depende então da posição de quem fala sobre ou sobre quem se fala? Existe a 

possibilidade desse corpo expressar algum silêncio ou seria ele capaz de falar por si? A questão 

de olhar para esse corpo e questionar as percepções socio-históricas se torna fundamental para 

a investigação aqui proposta. Indaga-se, portanto, o que as obras literárias podem nos dizer 

sobre as percepções dos corpos Seria possível dizer que os corpos precisam ser estudados 

historicamente como uma construção assim como gênero e sexo têm sido discursivamente 

desmascarados de suas leituras essencialistas em recentes estudos feministas e queer? Seria 

necessário pensar o corpo em suas relações com a mente ou seria e se um binarismo a ser 

desmistificado ainda? Tais perguntas nortearão parte das análises deste trabalho e não se espera 

aqui que sejam fundamentalmente respondidas com uma verdade única e incontestável. 

Retornemos agora aos pontos do historiador Roy Porter (2011) sobre o corpo. 

 O primeiro argumento de Porter é útil para a interpretação do corpo: existem 

representações do corpo que sobreviveram aos séculos e ainda alimentam nosso imaginário 

enquanto cidadãos de um mundo pseudocivilizado. O primeiro argumento de Porter é o 

questionamento da separação entre corpo e mente, um binarismo que já existia muito antes da 

famosa proposição cartesiana do século XVII. Colocando em destaque um dualismo que até 

hoje é encontrado no discurso – “O corpo é o templo da alma”, por exemplo, Porter (2011, p. 

309) indaga como essa forma de privilegiar a mente sobre o corpo, a mente “canonicamente 

superior à matéria”, evidencia uma hierarquia na qual o corpo, na sua posição inferior, deve se 

curvar aos seus “guardiões”: mente, desejo, consciência, ego.  Tal dualidade sempre atribuiu ao 

corpo percepções de subalternidade porque este seria menos importante, logo menor que a 

mente. Essas percepções construíam noções sobre questões sociais como honra e ética, 

promovendo, por exemplo, interpretações de que um corpo doente seria produto de uma mente 
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perversa cujos pensamentos poderiam estar afetados por infestações demoníacas como no caso 

de mulheres consideradas bruxas nos séculos XVI e XVII. 

 Nessa leitura, o corpo que não consegue obedecer aos seus guardiões morais e éticos 

demonstra uma desconexão com a mente. Se os desejos que buscam se materializar no corpo 

não são submetidos ao processo da mente e se manifestam no corpo, este último é visto como 

pecaminoso, ou para usar o termo de Porter, um corpo anárquico. (PORTER, 2011) Um corpo 

que foge da honra da mente em sua função nobre de organizar a “guerra civil interna” se 

transforma em outro dualismo: ecoando a noção de um corpo imperfeito que precisa ser 

educado e, ao mesmo tempo, um corpo que reflete as “fraquezas da carne”. O corpo deveria ser 

preterido em prol da alma: “O bem-estar da alma deveria prevalecer acima dos desejos e 

prazeres da carne. O corpo, prisão da alma, era, pois, um vexame: devia ser escondido.” 

(BARBORA; MATOS; COSTA, 2011, p. 26).  

 Sendo um fato social, psicológico, cultural e religioso (BARBORA; MATOS; COSTA, 

2011), é esperado que o questionamento sobre a matéria desse corpo seja o centro de discussões 

quando contrastamos a ainda vigente discussão sobre o corpo como elemento concreto (logo 

falível) e a mente como abstrata (portanto, insuperável). Mesmo o Renascimento em sua 

redescoberta do corpo não conseguiu fugir da dualidade mente-alma, especialmente com as 

famosas palavras de Descartes: “Cogito, ergo sum”. A distinção entre corpo e mente alimenta 

ainda mais a soberania do segundo sobre o primeiro, colocando “o físico [...] ao serviço da 

razão.” (BARBORA; MATOS; COSTA, 2011, p. 28). Com essa contribuição, Descartes 

marcaria seu lugar na filosofia da era moderna, mas também manteria o corpo na delicada 

situação de ser subordinado à mente quando, na realidade, o corpo material não necessita da 

mente para ser interpretado e/ou construído. Ele não é uma realidade fechada em si, mas sim 

um objeto de “condição aberta e dinâmica em função da sua mediação social.” (BARBORA; 

MATOS; COSTA, 2011, p. 32) 

 Retornando ao argumento de Porter para um estudo da história dos corpos, o historiador 

britânico ressalta a necessidade de investigar as formas como estes foram policiados. Antes 

mesmo do cristianismo como ideologia, talvez a primeira imagem que apareça para muitos 

(ingleses) seja a da época vitoriana e seu controle sobre o recato e a decência, porém estas 

formas de policiamento dos corpos já existiam antes do referido período (PORTER, 2011). Um 

exemplo clássico que se encontra nos cursos de literatura estadunidense é o estudo dos 

puritanos, primeiros imigrantes nos Estados Unidos, e suas preocupações religiosas. O controle 

exercido pelos puritanos sobre a sua própria sociedade não era apenas religioso conforme os 
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sermões de Cotton Mather ou Jonathan Edwards ilustram, porém era também um controle de 

profundo cunho social: os chicotes para manutenção de ordem, os exercícios nas escolas para 

cumprir funções da saúde, a forca e a fogueira como instrumentos de punição para os 

transgressores. Esses poucos exemplos já ressaltam a necessidade de um corpo policiado antes 

mesmo do período vitoriano. Corpos que precisam estar sob vigilância são compreendidos 

como instrumentos de um Estado e não apenas de seus indivíduos: 

 
Desde a infância e o treinamento esfincteriano no seio familiar, passando pela 

escola, até o exército e o recinto da fábrica, o Estado trabalhava para produzir 

súditos dóceis e uma força de trabalho obediente através da disciplina 
sistemática dos corpos das pessoas. (PORTER, 2011, p. 319) 

 

 O que as palavras de Porter apontam é uma preocupação constante com a construção de 

corpos que fossem úteis ao sistema, tal qual os corpos femininos apropriados para fins 

reprodutivos no romance distópico de Margaret Atwood The Handmaid’s Tale, no qual as 

mulheres férteis são escravizadas sexualmente por famílias de elite e as mulheres inférteis são 

relegadas à marginalização. O corpo assume, portanto, uma visão de objeto a ser controlado, 

especialmente ao se pensar que a construção de corpos diferentes levaria ao questionamento 

que agora se faz: o que significa um corpo? 

 Cabe aqui, no entanto, ressaltar que o questionamento sobre corpo e mente – e a 

superioridade de um sobre o outro – não é uma proposição nova ou mesmo inovadora de uma 

poética queer. Conforme apontado por Diana Klinger em Literatura e Ética, Spinoza no século 

XVII já apontava para uma incoerência na lógica cartesiana. Para o filósofo, contemporâneo de 

Descartes, pensar o corpo não como uma entidade em si, mas como produzido a partir de seus 

afetos. Produzindo a inversão de Descartes, Spinoza nos permite questionar a autonomia do 

sujeito a partir da pergunta “o que pode um corpo?” e não mais “o que pode a consciência?”. 

(KLINGER, 2014) 

 Esta inversão é central quando pensamos o dualismo corpo e mente a partir das 

contribuições de Sigmund Freud no século XX. Com os estudos de Freud sobre o inconsciente, 

as próprias noções de mente e corpo se tornam cada vez mais questionáveis. Com todas as 

ressalvas que se podem fazer em relação às leituras de Freud acerca das histerias femininas, 

não é possível negar que ao desenvolver uma “cura pela conversa”, Freud estabeleceu uma nova 

percepção do corpo: se na realidade estamos diante de falas que demonstram fantasias 

enraizadas no inconsciente, não seria o corpo um veículo dessas/para essas fantasias? Ao atacar 

aquilo que seria lógico e controlável, Freud derruba a própria construção da mente como um 
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sistema que operamos sob nosso total controle, ou seja, a mente não está totalmente sob nossa 

direção, evidenciando um desequilíbrio na hierarquia mente e corpo. Anuncia-se, portanto, que 

“as relações entre mente/corpo não são ‘inatas’, mas dependentes da cultura.” (PORTER, 2011, 

p. 313) A partir da formulação da primeira tópica (consciente, pré-consciente e inconsciente) e 

a subsequente reformulação para a segunda (eu/ego, supereu/superego, isso/id), os estudos 

freudianos contribuem para o questionamento da mente como aparato psíquico sobre qual não 

temos controle justamente por sermos sujeitos produzidos de distintas formas em sociedade. 

Ao afirmar que sujeitos são produzidos, a intenção é enfatizar que estes sujeitos não são 

autônomos, tampouco são eles regidos por um controle consciente de si. Conforme Klinger 

(2014, p. 152) afirma, o sujeito “não é pensado em si, mas a partir de seus encontros.” Isto 

significa que, para a teórica, a negociação entre consciência e afetos é um modo de subjetivação 

no qual o segundo determina a primeira, justamente pelo “encontro” entre corpos ser mediado 

por afetos que nos produzem. 

 Embora o termo afeto tenha sido elaborado e teorizado por diversos nomes, a definição 

de afeto de Eve Kosofsky Sedgwick (2003) pode auxiliar na discussão sobre corpo e mente. 

Para a teórica estadunidense, afetos são distintos de impulsos porque são ligados a “coisas, 

pessoas, ideias, sensações, relações atividades, ambições, instituições e qualquer outro número 

de coisas, incluindo outros afetos.” (SEDGWICK, 2003, p. 19). Os impulsos são, no entanto, 

ligados aos seus objetivos instrumentais, característica que a autora chama de instrumentalidade 

(instrumentality): precisamos de comida para não morrer de fome, precisamos de ar para 

respirar. Sedgwick ironiza que apenas dormir não irá, por exemplo, satisfazer a sua necessidade 

de ir ao banheiro, pois há um objetivo específico para cada impulso. Daí a indagação de que os 

afetos não são instrumentais por não possuírem objetivo definido, mas sim uma gama de modos 

de permitir que sujeitos – corpo e mente – sejam elaborados constantemente em encontros: 

sentir alegria ao comer, prazer ao respirar ou raiva ao acordar não são necessariamente impulsos 

com objetivos definidos, mas formas de afetar e ser afetado. Afetos são, para Sedgwick, 

autotélicos: determinam os objetivos por/em si mesmos. 

Um corpo pode ser afetado de diversas maneiras e, consequentemente, sua potência de 

agir aumenta ou diminui. O mesmo processo se dá quando este corpo se torna centro de 

questionamento, pois ele é produzido em um mundo como lugar histórico. Responder a 

pergunta “o que pode um corpo?” nos leva a pensar sobre como o corpo queer afeta e é afetado, 

como ele é ativo e passivo nas suas relações, porém jamais a-histórico conforme o estudo sobre 

sujeitos trans na história do mundo Transgender Warriors de Leslie Feinberg. A dinâmica dos 
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afetos se torna ainda mais complexa quando a noção de desejo se torna o centro da análise, pois, 

contrário à lógica cartesiana, a mente e o corpo, seguindo a leitura dos afetos, são 

complementares, produzindo afetos e ideias destes, portanto o desejo é considerado um afeto 

primário assim como a alegria e a tristeza.  

Silvana Goellner diz que “um corpo não é apenas um corpo” e que ele é “o conjunto de 

signos que compõe sua produção” (GOELLNER, 2013, p. 39). Ao falar sobre as construções 

do corpo historicamente, a professora da UFRGS cita, por exemplo, como o corpo no século 

XIX acabou sendo interpretado como uma metáfora das máquinas a vapor impulsionadas por 

carvão. Se o corpo era lido como “um motor de combustão que conseguia digerir alimentos e 

transformá-lo em energia produtiva” (GOELLNER, 2013, p. 36), nada mais sensato que 

enxergar o trabalho produtivo nas indústrias como sinal desse corpo funcional. Sobre o corpo 

como instrumento do sistema capitalista, Barbosa et al sugerem que a revolução industrial 

também reduziu o corpo a uma função fisiológica na qual a criatividade não é um elemento 

primordial, destacando o trabalho em série como formatador do corpo como manipulável 

máquina. (BARBORA; MATOS; COSTA, 2011) 

Aparentemente, um corpo deveria responder às necessidades do sistema no qual se 

insere e aqui vale a reflexão acerca da construção histórico-cultural do corpo a partir de 

ideologias. Como exemplo cabe aqui o já mencionado corpo cristão que pode ser devorado 

como a hóstia e, ao mesmo tempo, ser condenado quando sexualizado, ou as representações 

masculinas nuas nas estátuas gregas que ecoavam o corpo valorizado pela estética atlética e 

pela saúde. Ao mesmo tempo, temos o corpo feminino que incomoda quando o seio de Maria 

está à mostra em um presépio, porém o mesmo seio não ofende quando parte de campanhas 

publicitárias. Ilustro, assim, que existem ideologias em jogo que nutrem e consomem o corpo 

de diferentes maneiras e trazendo à tona quais corpos podem ou não pertencer aos espaços. 

Sendo o corpo histórica e culturalmente definido como “um território de onde e para 

onde emergem sempre outras e novas dúvidas, questionamentos, incertezas, inquietações” 

(GOELLNER, 2013, p. 32), buscarei discutir como as representações do corpo nas literaturas 

estão sendo desterritorializadas e reterritorializadas (DELEUZE; GUATTARI, 2014). 

Recuperando a leitura de Carla Rodrigues (2009) sobre a desconstrução, é importante que se 

atente aos processos de inversão e deslocamento como movimentos nos quais não se pensa em 

uma nova hierarquia, logo uma poética queer se recusa a demandar que determinadas formas 

de escrituras do corpo sejam o novo paradigma. Pelo contrário, a inversão e o deslocamento 

são movimentos que informam a importância de reconhecer o corpo como território e tratar de 
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suas representações como temporárias. Desse modo, compreende-se que a negação em 

reconhecer um essência de uma poética queer é o mesmo procedimento de desterritorialização 

sobre o qual Deleuze e Guattari afirmam: a desterritorialização é “é o movimento pelo qual ‘se’ 

abandona o território. É a operação da linha de fuga.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 197). 

A fuga não é o abandono do território. Por fuga é importante relembrar que os teóricos 

franceses compreendem o ato de buscar novas potências, ou seja, reconhecer de que formas um 

território pode ser desterritorializado e reterritorializado. Compreender esses movimentos como 

constantes e não fixos permite enxergar que, embora uma poética queer possa sinalizar 

determinadas questões hoje, ela produzirá novas demandas futuramente. Escapa-se, portanto, 

da pretensa imaginação totalizante da teoria crítica, afinal, reconheço desde já a necessidade de 

produção e re-produção de conceitos. Ecoando as palavras de um debate entre Foucault e 

Deleuze (1992, 9): “Nenhuma teoria pode se desenvolver sem no final das contas encontrar 

uma parede, e a prática é necessária para perfurar essa parede.” Atravessar a parede, o 

obstáculo, exige que a prática seja situada e que ela permita ser colocada em discussão. 

Se prática e teoria são a mesma coisa (FOUCAULT; DELEUZE, 1992), cabe aqui 

recuperar a noção de que uma poética queer, ao tratar das representações do corpo, deve buscar 

evidenciar que a crítica literária não se desvincula das leituras paranoicas e reparativas 

propostas por Sedgwick (2003). O que está em jogo é o prazer do texto e também as formas 

possíveis de leitura; encontrar as riquezas do texto, mas também explicitar o que nos afeta a 

partir dele. A prática da interpretação é então também desterritorializada, pois compreender a 

história do corpo e sua fortuna crítica contemporânea é se permitir expandir novos espaços e 

abrir “a caixa de ferramentas”. (FOUCAULT, DELEUZE, 1992) 

 

3.2. Desterritorializando o corpo: o sujeito político e a força vital 

 

 Quando Deleuze (1992) afirma, em conversa com Foucault, que a teoria é uma caixa de 

ferramentas, o teórico destaca a importância da formulação e da operação de conceitos com o 

intuito de evitar a totalização da teoria. Em outras palavras, o uso de uma ferramenta ou outra 

destaca a necessidade de formulação e reformulação de um problema. Nenhuma ferramenta 

pode ser universal da mesma forma que nenhuma teoria explica isoladamente um problema. 

Destaco, portanto, que é impraticável pensar a teoria queer no seu questionamento dos corpos 

como distante dos estudos gays ou lésbicos ou mesmo dos feminismos, afinal, as pontes e searas 

em comum são ainda vitais para formulações teóricas. Assim, acredito que a sugestão de 

leituras desterritorializantes do corpo sejam sintomáticas de novas ponderações sobre 
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problemas antigos: de que formas o corpo surge à luz das indagações queer? Existem formas 

pelas quais o corpo é desestabilizado e problematizado de maneira distinta? 

 Com a intenção de ilustrar a tensão entre a escritura do corpo e os modos de leitura 

discutidos anteriormente, entrelaço interpretações dos contos “Territory” de David Leavitt e 

“Reunion” de Adam Haslett como sintomáticas das propostas de desterritorializações. Sugiro 

que as leituras dos referidos contos são expressões de novas representações nas quais sujeitos 

LGBTQ+ podem ser lidos sob nova luz, especialmente a partir do pensamento de que a 

existência de indivíduos LGBTQ+ como sujeitos políticos dependem do rompimento com 

discursos que negam suas subjetividades (VIDARTE, 2019; ROLNIK, 2018). 

 Tendo publicado sua primeira obra literária, a coletânea de contos intitulada Family 

Dancing, em 1984, David Leavitt foi um dos primeiros autores a publicar um conto de temática 

LGTBQ+ no popular periódico estadunidense The New Yorker e desde então tem produzido 

romances e contos, além de também ter escrito não-ficção. O conto publicado no The New 

Yorker, “Territory” é o que abre a sua obra de estreia e surge como espaço emblemático da 

discussão sobre o corpo (des)territorializado. 

Narrado de ponto de vista heterodiegético com interferências do discurso direto, 

“Territory” apresenta o reencontro do protagonista Neil com a mãe, Barbara, após dois anos 

distantes. Neil saíra de casa para cursar a graduação na costa leste dos Estados Unidos e retorna 

para apresentar seu namorado, Wayne, para sua mãe que mora no outro lado do país, na 

Califórnia, costa oeste. O que poderia, inicialmente, ser um tema banal se torna uma questão 

profundamente complexa à luz de um olhar queer. O termo território se torna fundamental na 

construção da narrativa. Os múltiplos significados do termo território permitem, por exemplo, 

refletir sobre as insidiosas práticas homofóbicas. 

Ao encontrar seu namorado no aeroporto, Neil está ciente que não pode expressar seu 

afeto em público, afinal, o território no qual caminha é extremamente homofóbico. Se à época 

da publicação tal interpretação ecoaria as preocupações com, por exemplo, a homossexualidade 

e a questão da AIDS, ler este conto no século XXI nos faz pensar sobre a construção do território 

estadunidense como um lugar formatado a partir das experiências heteronormativas: apenas 

expressões afetivas heterossexuais seriam aceitas. 

 Outra leitura polissêmica do termo território surge do questionamento da relação entre 

Neil e sua mãe, Barbara. Após sair do armário e revelar sua homossexualidade, Neil tenta 

encontrar em sua mãe sinais de aceitação. Entretanto, o que Neil encontra – e só compreende 

mais tarde com a distância – é que sua mãe expressa a mesma homofobia internalizada que ele: 
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a incapacidade de compreender o que sente. Desse modo, há, no mínimo, dois processos de 

desterritorialização acontecendo em “Territory”: a percepção de Neil sobre sua própria 

identidade e a percepção da homofobia de sua mãe. 

 Antes de Neil sair do armário, Barbara se envolvia em passeatas e distribuição de 

folhetos sobre questões sociais como a luta por um futuro sem energia nuclear ou nos embates 

pelos direitos juvenis. Após a revelação de Neil, ela passa a se envolver com a militância sexual 

ao se unir ao grupo de coalizão de pais de gays e lésbicas. O que parece inicialmente ser uma 

tentativa de a mãe buscar se unir ao filho na realidade se torna mais um espaço vazio entre os 

dois. O que a busca por participar de movimento traz à tona é a própria incapacidade de Barbara 

de lidar inicialmente com sua decisão de ser mãe e, mais tarde, com a inabilidade de 

compreender a sexualidade de seu filho. As atividades que deveriam ser compreendidas como 

tentativas de unir os dois são justamente aquilo que aumenta ainda mais a divisão na 

comunicação e que revelam a homofobia de Barbara. 

 Quando ainda morava com sua mãe, Neil decidira participar da Parada Gay em São 

Francisco e encontrara por acaso sua mãe na multidão. Sua sensação de desconforto aumentou 

quando percebeu que, ao se aproximar de uma drag queen, Barbara a observava com certo 

desgosto e ele compara o orgulho que sua mãe tanto profetiza com aquele de colegas dela ali: 

 

Neil turned and saw his mother staring, her mouth open. [...] he saw pain in 

her face, and then, briefly, regret. That day, he felt she would have traded him 
for any other son. Later, she said to him, “Carmen Bologna really was proud, 

and, speaking as a mother, let me tell you, you have to be brave to feel such 

pride. (LEAVITT, 1988, p. 17)36 37 

 

 Ao contrastar o apoio e o orgulho de Carmen Bologna, a mãe de outro jovem gay, e o 

de sua mãe, Neil percebe ali que sua mãe era incapaz não só de compreender a sua sexualidade, 

mas também de apoiá-lo como filho. A sexualidade surge aqui, portanto, para enfatizar algo já 

latente em Barbara: a sua dificuldade em conseguir amar seu filho. Barbara parece conseguir 

direcionar sua incapacidade de amar para o fato de Neil ser gay e ser filho único, algo que ela 

ressalta ser algo em comum entre Neil e Wayne: “‘You’re both only children,’ Mrs. Campbell 

                                                             

36 Novamente sublinho que as citações literárias, curtas ou longas, se encontram no idioma original com as 

traduções em nota de rodapé. 
37 “Neil virou e viu sua mãe olhando fixamente, sua boca aberta (...) ele viu a dor no seu rosto, e então, brevemente, 

arrependimento. Naquele dia, ele sentiu que ela o teria trocado por qualquer outro filho. Mais tarde, ela disse para 

ele "Carmen Bologna realmente tem orgulho e, falando como uma mãe, deixe-me dizer, você tem que ser corajosa 

para sentir tamanho orgulho.” 
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says. Neil wonders if she is ruminating on the possible connection between that coincidence 

and their ‘alternative life style.’”38 (LEAVITT, 1988, p. 22). Em outras palavras, parece haver 

uma busca, por parte de Barbara, para algo que possa explicar a sua infelicidade e a 

singularidade de Neil ser gay seria uma tentativa de encontrar tal motivo. A busca incessante 

por criar um futuro melhor para seu filho ao se envolver em grupos e movimentos sociais revela 

a hipocrisia de Barbara ao não conseguir nem mesmo receber um abraço afetuoso de seu filho 

quando Neil e seu namorado estão com ela no cinema: 

 

 “I know what you were doing at the movie,” she says. 

 “What?” 
 “I know what you were doing.” 

 “What? I put my arm around you.” 

 “I’m sorry, Neil,” she says. “I can only take so much. Just so much.” 

 “What do you mean?” he says. “I was only trying to show affection.” 
 “Oh, affection – I know about affection.” 

He looks up at the porch, sees Wayne moving toward the door, trying 

not to listen. 
"What do you mean ?" Neil says to her. 

She puts down the flashlight and wraps her arms around herself. "I 

remember when you were a little boy," she says. "I remember, and I have to 
stop remembering. I wanted you to grow up 

happy. And I'm very tolerant, very understanding. But I can only take so 

much." 

His heart seems to have risen into his throat. "Mother," he says, "I think 
you know my life isn't your fault. But for God's sake, don't say that your life 

is my fault." 

"It's not a question of fault," she says. She extracts a Kleenex from her 
pocket and blows her nose. "I'm sorry, Neil. I guess I'm just an old woman 

with too much on her mind and not enough to do." She laughs halfheartedly. 

"Don't worry. Don't say anything," she says. 

"Abbylucyferny, Abbylucyferny, time for bed!" (LEAVITT, 1988, p. 24-25)39 

                                                             

38 “‘Vocês são ambos filhos únicos’, Mrs. Campbell diz. Neil se indaga se ela está ruminando sobre a possível 
conexão entre a coincidência e o ‘estilo de vida alternativo’.” 
39 'Eu sei o que você estava fazendo no cinema', ela diz. 

'O quê?' 

'Eu sei o que você estava fazendo.' 

'O quê? Eu coloquei meu braço ao seu redor.' 

'Me desculpa, Neil', ela diz. 'Eu tenho um limite, um limite.' 

'O que você quer dizer?'  ele diz. 'Eu estava só tentando mostrar afeto.' 

'Ah, afeto - eu sei bem sobre afeto.' 

Ele olha para a varanda, vê Wayne indo em direção ao carro, tentando não escutar. 

'O que você quer dizer?' Neil diz para ela. 

Ela abaixa a lanterna e coloca os braços ao redor de si mesma. 'Eu me lembro quando você era pequeno,' ela diz. 
'Eu me lembro, e eu tenho que parar de lembrar. Eu queria que você crescesse feliz. E eu sou tolerante, bastante 

compreensiva. Mas eu tenho um limite.' 

O coração dele parecia ter subido pela garganta. 'Mãe', ele diz, 'eu acho que você sabe que minha vida não é sua 

culpa. Mas pelo amor de Deus, não diga que a sua vida é minha culpa.' 
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 Barbara, que tanto buscava encontrar maneiras de apoiar questões sociais que ela 

considera essenciais, é confrontada dentro de sua casa com uma dessas “questões”: ao dizer que 

sabia o que o filho estava tentando fazer, ela nega querer cobrir a distância que os separa. A 

tentativa de Neil de colocar o braço ao redor de sua mãe no cinema revela a metáfora de querer 

encurtar a distância entre os dois, porém a mãe reage inesperadamente. Ao tentar explicar o que 

sente, Barbara só é capaz de dizer que se lembra de quando Neil era um menino pequeno – 

quando ela podia controlar sua existência – e que é uma mulher tolerante e compreensiva – mas 

se deve aqui indagar até que ponto há compreensão, afinal, há uma diferença entre dizer que 

apoia algo e estar frente a frente com aquilo que diz apoiar. 

 A percepção de que “Territory” encena diferentes espaços nos quais Neil precisa habitar 

é o que Paulina Palmer (2012) chama de sensação desconcertante de precisar viver em dois 

mundos interligados que são resultados da heteronormatividade. Neil precisa ser 

desterritorializado no espaço que é socialmente colocado como aquele de amor imensurável – 

amor materno – para que possa compreender a si mesmo. Sua reterritorialização se dá a partir 

da fuga física, emocional e psicológica da opressão da ensolarada Califórnia para abraçar o que 

Wayne e o outro lado do país representam – mesmo que tal percepção seja um excesso utópico. 

Tornar-se um sujeito político para Neil só é possível quando passa por um processo de inversão 

e deslocamento. 

 Nesse sentido, há na existência de Neil algo que Paco Vidarte invoca sobre a 

necessidade de existir enquanto sujeito político: 

 

Não se trata de criar um comando, um levante gay; trata-se, isso sim, de criar 

um mal-estar, de tornar inaceitáveis certas pessoas, práticas, hipocrisias, 

condutas, dignidades falsas. E isso de maneira generalizada, até quase dar 

medo de fazer cagadas em público por dizer fascistadas se fazendo passar por 
bixa, ou por simpatizante das bixas ou por colaborador nojento de 

homofóbicos envergonhados de sorriso falso enquanto nos odeiam e 

prejudicam. Nenhuma agressão sem resposta, nada de jogar confete em 
ninguém, vamos foder com a vida de fascistas e homofóbicos. (VIDARTE, 

2019, p. 16) 

 

 As palavras de Vidarte, embora originalmente escritas em 2007, servem como uma 

revolta já existente nos anos 1980, década da publicação de “Territory”. A homofobia de 

                                                             

'Não é uma questão de culpa,' ela diz. Ela retira um Kleenex de seu bolso e limpa o nariz. 'Me desculpa, Neil. Eu 

acho que sou uma mulher velha com muita coisa na cabeça e sem muito o que fazer.' Ela ri sem entusiasmo. 'Não 

se preocupe. Não diga nada,' ela diz. 'Abbylucyferny, abbylucyferny, hora de dormir!' 
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Barbara é um território questionado pela presença de seu filho após dois anos de distância. Há 

uma desconstrução da família em “Territory” não apenas pelo estudo da homofobia de Barbara, 

mas também pela leitura de como Neil descobre sua homofobia internalizada. 

 Após se encontrar no território no qual não se sentia confortável, Neil descobre como 

sua mãe parece enxergar sua vida como uma questão de culpa – seria a “errática” vida de Neil 

culpa da criação de Barbara? Seria Neil responsável pela tristeza e insatisfação de sua mãe? – 

e apenas nos parágrafos finais ele consegue segurar tranquilamente a mão de seu namorado, 

sem hesitar sobre o que outras pessoas pensarão: “For a moment, Neil wonders what the 

stewardess or the old woman on the way to the bathroom will think, but then he laughs and 

relaxes.” (LEAVITT, 1988, p. 26-27)40 

 A sensação de conforto que Neil parece sentir não é apenas sobre a mudança de território 

– sair da segurança de Nova York e encarar as dificuldades na costa oeste onde sua mãe reside 

–, mas principalmente por finalmente conseguir compreender o preconceito de sua mãe que 

tanto o incomodava silenciosamente. Quando finalmente consegue dizer para sua mãe que a 

vida dela não poderia ser culpa dele, Neil passa a elaborar sua própria existência nomeada: Neil 

finalmente compreende a hipocrisia de sua mãe que diz apoiar o filho enquanto perpetua a 

mesma estrutura que busca apagá-lo. 

 Vidarte (2019, p. 168) nos lembra que “[o] poder não é uma forma concreta de opressão, 

recalque e controle instantâneo, caso por caso.” Enquanto vítima de opressões outras (de 

gênero, por exemplo), Barbara não consegue se revoltar contra a própria hipocrisia e perpetua 

as práticas homofóbicas que aprendera socialmente. 

 

O poder que governa o sistema social é um tecido de microdiscriminações, 

microinsultos, microexplorações, microrracismos que se entrelaçam uns com 

outros até formar um todo sólido e compacto que parece que nos esmaga de 

cima para baixo, vindo de alguma instância anônima controlada por forças 
ocultas, quando, na realidade, toda a sua força procede apenas das agressões 

cotidianas, pequenas, microscópicas, imperceptíveis que cada um comete 

quase sem se dar conta. (VIDARTE, 2019, p. 168) 

 

 São as microdiscriminações, os microinsultos, microexplorações que revelam quão 

institucionalizada é a homofobia de Barbara: o comentário dela que sabe/conhece sobre 

afeição/afeto (“I know about affection”) ironicamente revela que ou ela reconhece o sentimento 

e quer evitá-lo ou ela sabe o que é afeto e não o sente pelo filho. Essa fala pode ser configurada 

                                                             

40 “Por um momento Neil se questiona sobre o que a aeromoça e a senhora idosa a caminho do banheiro pensarão, 

mas então ele ri e relaxa.” (Minha tradução) 
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como uma das microagressões que Vidarte discute, afinal, o que ela quer dizer sobre saber sobre 

afeição/afeto ou saber o que Neil estava tentando fazer no cinema apenas deixa ainda mais 

lacônica a sua própria explicação. 

 De maneira semelhante ao questionamento de “Territory”, o trabalho contístico de 

Adam Haslett também possui interessantes repercussões para as representações das 

desterritorializações do corpo em uma poética queer. Todavia, a proposta de descontrução do 

corpo em Haslett traz distintos insights sobre as identidades contigentes. 

 O conto “Reunion” de Haslett, encontrado na sua estréia literária You Are Not a Stranger 

Here de 2001, se diferencia do “final feliz” que David Leavitt traz em “Territory”. O material 

de Haslett assume tons melancólicos a partir da reconfiguração dos corpos nos espaços. 

“Reunion” narrativiza brevemente os momentos finais da vida do protagonista James 

que, embora não citado, compreendemos estar acometido por um estágio avançado da AIDS e 

que todas as decisões do protagonista – largar o emprego, desligar-se dos compromissos de 

contas, abrir mão de luxos capitalistas como telefone – são formas de buscar um apagamento 

de si. Contudo, o apagamento de si e o enfraquecimento de seu corpo surgem como motivos 

para James buscar o prazer para além das obrigações sociais e morais. A partir da iminente 

morte, James reconfigura sua vida para que seu corpo possa se expressar livre das amarras 

prévias. 

Ao largar seu trabalho, James se certifica de fazer as coisas que deseja: ir ao cinema 

assistir filmes que perdia anteriormente por estar ocupado demais, sentar numa praça pública à 

noite, escrever cartas para seu pai – que descobrimos no final já ter falecido e por isso o título 

“Reunion”. A vida de James não assume os tons de desespero ou tristeza pela iminente morte; 

pelo contrário, seu desejo por fazer coisas que sempre quis substitui a melancolia. Até mesmo 

a visita de Patrick, um colega de trabalho por quem estava apaixonado, serve para ajudá-lo a se 

declarar e tirar de si aquele peso, reconhecendo que gostar de Patrick não era algo errado. 

O ato de escrever cartas para seu falecido pai é uma forma encontrada por James para 

tentar manter-se conectado ao mundo real. As cartas não assumem tons sombrios e destacam a 

admiração que James tem pelo pai e até mesmo a segurança financeira que ele deixará para sua 

mãe após a sua morte. Dia após dia, James escreve mais cartas enquanto observa o tempo passar 

lentamente na praça. 

 

Slowly, time began to evaporate, the process swallowing whole periods of his 
life. He forgot Simon and the office, Patrick and the year he had spent 

worrying over his affections. One morning he no longer recognized the flat he 

was occupying and began to imagine that the real occupant might return and 
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send him onto the street. He wandered about the unfamiliar rooms, thinking 

at times that he was in the yard of his childhood, crouched by the birdbath, 
where he would wait as dusk fell. (HASLETT, 2002, p. 134-135)41 

 

Ao contrário da expectativa de tristeza e melancolia, James segue a sua vida de maneira 

solitária. No dia em que vê seu pai da janela de seu apartamento, James cai no banheiro e, 

incapaz de levantar pela extrema fraqueza, fica deitado e se desfaz do pânico que o acometeu 

brevemente: 

 

For a moment, panic gripped him and he felt he might scream. But just as it 
had arisen, so it passed, and he stared again at the sloping lights on the ceiling. 

Gently, images flowed before his mind, and the inscrutable enormity of 

remembered life washed back over him, leaving him weightless and 
expectant. (…) He was calm. Soon he would be home again, resting beside 

his father’s grave, just as the minister’s letter had promised. (HASLETT, 

2002, p. 137)42 

 

 A imagem da morte suja, dolorosa e indigna que é associada à AIDS se desfaz com os 

pensamentos de James. A morte é aqui desmantelada no corpo que, “sem peso e ansioso” e 

“leve e expectante”, se desfaz da materialidade para focar no processo de perda de consciência. 

A possibilidade de observar James como um sujeito externo permite aos leitores um acesso 

sobre a reflexão da perda de consciência. Observar o breve devaneio – por falta de palavra 

melhor – nos faz indagar sobre a brevidade da vida e também sobre o que se esperava da morte 

de James – no caso uma morte solitária e cheia de sofrimentos. Contudo, apesar da fraqueza e 

dos problemas, a morte de James não é o estereótipo da AIDS. 

 À maneira kafkaniana de Gregor Samsa em A Metamorfose, James se recusa a aceitar 

as formas pré-estabelecidas de existir na doença. Poder-se-ia interpretar como um tipo de fuga 

de si, uma escolha da derrota na doença, porém os passos de James revelam que sua vida segue. 

James abandona o emprego, mas finalmente expressa seus sentimentos de afeto. James está 

lentamente perdendo controle de seu corpo, porém segue escrevendo cartas para sentir algo 

                                                             

41 “Lentamente, o tempo começou a evaporar, o processo engolindo períodos inteiros de sua vida. Ele esqueceu 

Simon e o escritório, Patrick e o ano que ele passara se preocupando com sua afeição. Uma manhã ele não mais 

reconhecia o apartamento que estava ocupando e começou a imaginar que o morador verdadeiro poderia retornar 
e mandá-lo para a rua. Ele vagara pelos cômodos estranhos, pensando às vezes que estava no jardim de sua 

infância, abaixado perto da fonte para pássaros, onde ele esperaria até o anoitecer chegar.” 
42 “Por um momento o pânico o dominou e ele sentia que poderia gritar. Mas da mesma forma que surgira, passara, 

e ele olhava com atenção novamente as luzes no teto.  Gentilmente, imagens fluíam em sua mente, e a enormidade 

inescrutável de sua vida lembrada retornava sobre ele, deixando-o leve e expectante. (...) Ele estava calmo. Em 

breve ele estaria em casa novamente, deitado ao lado do túmulo de seu pai, justamente como a carta do ministro 

havia prometido.” 
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diferente na sua materialidade corpórea. James está ciente da finitude de seu corpo, mas 

continua assistindo a filmes no cinema que o fazem rir. A morte não se torna, portanto, a saída 

para James e simboliza que ele escapa do estereótipo ao buscar dar outro sentido para sua 

existência.  

Tal qual Deleuze e Guattari (2014) discutem em Kafka: Por uma Literatura Menor, a 

saída não é uma fuga, mas uma proposta de encarar que o conceito de liberdade falha nessa 

relação. Apesar de parecer um homem solitário que mora sozinho e que não parece ter amigos, 

James se recusa tanto a fingir que não estava doente e seguir trabalhando quanto a repetir o 

estereótipo do sofrimento da doença que engole uma vida lentamente. Ao escrever as cartas, 

abandonar o emprego, se sentar na praça, assistir filmes à tarde – em suma, fazer as coisas que 

desejava e lhe davam prazer –, James permite que sua existência seja ressignificada, não a partir 

do imaginário heteronormativo, mas sim colocando a importância da força vital que se recusa 

a ser abusada. (ROLNIK, 2018) 

A teórica Suely Rolnik discute que a nova versão do capitalismo não só se nutre da força 

da produção material, mas que também da expropriação da força vital. Rolnik trabalha com os 

fundamentos freudianos de pulsão para pensar a força vital que é apropriada pelo capitalismo. 

Para a psicanalista, as formas de vida e os impulsos de criação são manipulados pela nova 

versão do capitalismo que, por sua vez, se nutre de valores como “acúmulo de capital 

econômico, político, cultural e narcísico.” (ROLNIK, 2018, p. 107). Em outras palavras, a força 

vital, que para a autora dialoga com a vontade de potência nietzscheana, é usurpada pelo sistema 

que deteriora as possibilidades de vidas e tem sua subjetividade ensurdecida. Contudo, Rolnik 

(2018, p. 101)  aponta, é o mesmo mal-estar que “ultrapassa um limiar de tolerabilidade” que 

pode convocar a agir. Enquanto uma ponta seria a despotencialização de si, a aceitação do 

ensurdecimento e do apagamento, a outra ponta seria a convocação a agir, a possibilidade de 

recusar que a força vital se dilua. 

Acredito que “Territory” e “Reunion” tematizam, de maneiras distintas, o desconforto 

que as sexualidades desviantes representam no seio da sociedade contemporânea a partir do 

corpo que surge como incômodo. Os dois contos sinalizam uma recusa do discurso 

heteronormativo enquanto oferecem espaços para novas formas de existência. Poder-se-ia 

argumentar que “Reunion” ainda seria uma recusa que falha por seu final “triste”, porém leio o 

mal-estar de James e sua nova forma de interagir com o mundo como simbólicos de uma 

subjetividade que se permite existir. Associar a morte ao fracasso seria, no caso de “Reunion”, 

relegar o material contístico ao estereótipo da morte de sujeitos que viveram com AIDS. 
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Os contos evidenciam as intervenções queer como formas políticas de compreender o 

mal-estar instalado. Quando esse mal-estar – perplexidade, pavor, frustração, decepção – se 

instalam e ultrapassam o limite da tolerabilidade, somos tomados por um estado de alerta que 

nos força a agir. (ROLNIK, 2018) São essas ações, atitudes banais no dia a dia, que assumem 

o tom político da ação do estado de alerta. É a partir desse alerta que podemos enxergar nos 

materiais analisados nesta tese os movimentos desterritorializantes. Ao rasgarem o “véu das 

narrativas fantasmáticas [...] que mascaram a causa de seu mal-estar, deturpando sua visão da 

realidade, movidos pelo impulso de retomar as redes da pulsão vital em suas mãos” (ROLNIK, 

2018, p. 128), as escritas de Leavitt e Haslett possibilitam que a arte estabeleça novos diálogos 

contra as formas de opressão que invisibilizam e apagam sujeitos LGBTQ+. 

 

3.3. Enquadramentos queer: possibilidades interpretativas 

 

 Há algo desconfortável nos parágrafos longos e fragmentados em “The Way We Live 

Now”, conto publicado por Susan Sontag em 1986 na revista The New Yorker. Há décadas 

sendo uma popular referência nas discussões literárias e teóricas sobre arte e fotografia, Sontag 

narra no referido conto as reações de diversas pessoas após a descoberta de que um amigo em 

comum, que não é nomeado, foi diagnosticado como soropositivo. O tratamento sontagiano da 

temática do HIV/AIDS dialoga profundamente com a perspectiva anterior do conto “Reunion” 

de Adam Haslett ao nos permitir indagar de que formas sujeitos que vivem com HIV/AIDS são 

reconfigurados na literatura. 

 Tido como um dos marcos da literatura sobre a epidemia da AIDS, o conto “The Way 

We Live Now” nos permite questionar determinadas leituras do HIV/AIDS43 como narrativas 

de tristeza ou mesmo literaturas de menor importância. Dessa forma, sugiro re-pensar os 

enquadramentos de HIV/AIDS no conto de Susan Sontag à luz da discussão teórica da filósofa 

Judith Butler sobre o tema. 

 No início de Quadros de Guerra Butler (2015b, p. 13) afirma que seus escritos ali focam 

nos “modos culturais de regular as disposições afetivas e éticas por meio de um enquadramento 

seletivo e diferenciado da violência.” Para a teórica estadunidense, famosa por suas 

                                                             

43 Utilizo AIDS em letras maiúsculas em consonância com as discussões propostas pelo Guia de Terminologia do 

UNAIDS, organizado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e publicado em 

2017. Disponível em https://unaids.org.br/wp-

content/uploads/2015/06/WEB_2018_01_18_GuiaTerminologia_UNAIDS.pdf. Acesso em 25 Set 2019.  

https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2015/06/WEB_2018_01_18_GuiaTerminologia_UNAIDS.pdf
https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2015/06/WEB_2018_01_18_GuiaTerminologia_UNAIDS.pdf
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contribuições sobre gênero, performance e performatividade, é vital que se repense as 

condições nas quais algumas vidas são apreendidas e reconhecidas44 como vidas enquanto 

outras não poderiam ser concebidas como tal “de acordo com certos enquadramentos 

epistemológicos” (BUTLER, 2015b, p. 13) Para a sua argumentação, Butler (2015b, p. 25) 

utiliza a palavra enquadramento, termo que “busca conter, transmitir e determinar o que é visto 

(e algumas vezes, durante um período, consegue fazer exatamente isso)” e que “depende das 

condições de reprodutibilidade para ter êxito.” (BUTLER, 2015b, p. 25-26) 

 A teórica afirma que, apesar da noção de que reconhecemos vidas como vidas ou não a 

partir dos enquadramentos aos quais temos acesso, esses mesmos enquadramentos não são 

capazes de conter completamente o que transmitem e que eles acabam por se romper sempre 

que buscam totalizar seu conteúdo. Em outras palavras, compreender que existem vidas 

mediadas por enquadramentos significa ir além das molduras que limitam tal vida em um 

significado interpretativo. Assim, os sujeitos, constituídos através de inteligibilidades 

normativas, são reconhecidos a partir dessas mesmas normas que podem afirmar se a vida 

daquele mesmo indivíduo é cognoscível a partir das molduras que a contém. 

 Ser reconhecido como uma vida significa compreender como um corpo enquadrado é 

reconhecido pelas normas que operam ao seu redor: 

 

Antes, ser um corpo é estar exposto a uma modelagem e a uma forma social 

[...] Em outras palavras, o corpo está exposto a forças articuladas social e 

politicamente, bem como a exigências de sociabilidade - incluindo a 

linguagem, o trabalho e o desejo -, que tornam a subsistência e a prosperidade 
do corpo possíveis. (BUTLER, 2015b, p. 15) 

  

 A partir das “exigências de sociabilidade” alguns corpos são vistos como vidas porque 

paradoxalmente cooperam e confirmam as normas. Digo paradoxalmente porque “[a] 

capacidade epistemológica de apreender uma vida é parcialmente dependente de que essa vida 

seja produzida de acordo com normas que a caracterizam como uma vida ou, melhor dizendo, 

como parte da vida.” (BUTLER, 2015b, p. 16) As normas pelas quais a vida se fabrica são 

justamente as normas que ela busca manter estáveis. São estas normas de reconhecimento que 

fundamentam determinados enquadramentos e que permitem que alguns grupos, cujas vidas 

são mais precárias, não sejam lidos ou interpretados a partir de suas precariedades. 

                                                             

44 Butler distingue apreensão e reconhecimento: compreende o primeiro como uma forma de “marcar, registrar ou 

reconhecer sem pleno reconhecimento” enquanto o segundo seria próprio de heranças hegelianas e ligada ao 

campo normativo. “Podemos apreender, por exemplo, que alguma coisa não é reconhecida pelo reconhecimento. 

(BUTLER, 2015b, p. 18) 
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 A noção de que apenas algumas vidas seriam passíveis de luto (grievable, no original) 

não é necessariamente uma intervenção inédita, pois diversas áreas das ciências humanas já 

discutem há décadas as formas como as vidas são compreendidas em seus contextos. Entretanto, 

a indagação de Butler – e podemos afirmar também o desconforto que ela busca evidenciar – 

reside na noção de que algumas vidas podem ser perdidas em prol do avanço que privilegiará 

o bem maior. Traços deste discurso são encontrados no dia a dia político, econômico e social e 

se tornam parte de processos de naturalização da violência. 

 Enquanto Butler (2015b) discute a violência contra prisioneiros de Guantánamo em 

parte de sua obra, a violência que surge neste trabalho não é necessariamente a física, mas uma 

intimamente ligada às opressões morais e psicológicas enfrentadas por grupos minoritários que 

se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer – aqueles abarcados na sigla 

LGBTQ+. A violência contra estas minorias é um exemplo da necessidade urgente de discutir 

alteridades em ambientes educacionais e buscar oferecer oportunidades de visibilização para 

aqueles enquadrados por discursos hegemônicos nos quais são descritos como “fontes de 

poluição”, como Sontag expressa em seu clássico estudo AIDS e suas Metáforas: as raízes dos 

discursos que constroem dicotomias como nós/eles se baseiam no conceito do errado, “sempre 

identificado com o não-nós, o estranho. A pessoa poluente é sempre errada [...]. O inverso 

também é verdadeiro: a pessoa considerada errada é vista, ao menos potencialmente, como uma 

fonte de poluição.” (SONTAG, 2007, p. 115). 

 Pierre Bourdieu (1998) discute não apenas a violência que compreendemos como física 

e aberta, mas também aquela de ordem simbólica que é encontrada “no ajustamento entre as 

estruturas que compõem o habitus do dominado e a estrutura de dominação à qual este se 

associa.” (BOURDIEU, 1998, p. 9) Para o sociólogo francês, é neste “ajustamento” que aqueles 

que são dominados interpretam os dominantes através das categorias oferecidas pelo segundo 

grupo, reproduzindo, assim, os interesses dos dominantes na produção de sentidos. Desse 

modo, compreender a violência simbólica em sua íntima relação com a negociação de sentidos 

é essencial para que se possa pensar os enquadramentos propostos por Butler (2015) como 

elementos urgentes nas discussões contemporâneas da teoria queer: o que compreendemos 

sobre a vida de sujeitos LGBTQ+? Será que o que sabemos sobre estas minorias – e sujeitos 

vivendo com HIV/AIDS – não seria efeito de enquadramentos discursivos que nos ofertam 

apenas o lado “poluente”, como Sontag (2007) afirma? 

 É interessante que se pense aqui a relação entre violência simbólica e enquadramentos 

para promover uma reflexão que busque renegociar o que se sabe (e o que não se sabe) na 
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construção das representações dos sujeitos que vivem com HIV/AIDS. Conforme Sontag 

(2007, p. 125) aponta, outros discursos fabricam e perpetuam o que sabemos (ou não) sobre 

estes sujeitos, especialmente quando notamos falas motivadas por preconceito e ódio como 

“castigo de Deus”, “decadência moral” ou “vingança da natureza” que são ratificadas por 

representantes de segmentos médicos e religiosos, por exemplo. A violência surge, portanto, 

como uma autorizada forma de enquadrar os sujeitos que não estão em consonância com as 

expectativas hegemônicas, sendo um expresso jogo político sobre quais vidas devem ou não ser 

reconhecidas como válidas. “As ideologias políticas autoritárias,” nos lembra Sontag (2017, p. 

125), “têm interesse em promover o medo, a ideia de que alienígenas estão prestes a assumir o 

controle – e para elas as doenças são um prato cheio.” 

 A violência perpetrada contra sujeitos LGTBQ+ parece estar em escalada no Brasil 

como dados do Grupo Gay da Bahia demonstram – a cada 20 horas um sujeito LGBTQ+ morre 

de forma violenta. (GRUPO GAY, 2018, p. 01) – mas ainda não há dados sobre de que maneiras 

a violência simbólica segue instalada na sociedade. Assim, se a violência física surge como um 

chocante dado sobre a realidade, é urgente deveras sublinhar a necessidade de discutir como a 

violência simbólica se materializa em práticas de submissão associadas às crenças socialmente 

construídas e tratadas como “expectativas coletivas” (BOURDIEU, 1998) – elementos da 

crítica sobre a heternormatividade na teoria queer. A possibilidade de discutir como 

enquadramentos queer – sobre sujeitos LGBTQ+ - servem para afirmar, reiterar e construir 

representações destas minorias, demonstrando a necessidade política de questionar de que 

formas estas representações são regidas por discursos totalizantes. 

Butler nos lembra que a vida sempre excede as normativas pelas quais as reconhecemos: 

não se pode pensar uma política de interrogação de enquadramentos de sujeitos LGTBQ+ sem 

problematizar questões como cisgeneridade e heteronormatividade. Determinados segmentos 

de grupos gays e lésbicos já são apreendidos como sujeitos porque se adequam às normativas 

de reconhecimento e desfrutam de privilégios, mesmo que temporários ou limitados, em 

espaços sociais. Tanto a heteronormatividade quanto a homonormatividade são cruciais para 

compreender que enquadramentos queer pensam sujeitos LGBTQ+, mas buscando destacar de 

que formas algumas dessas vidas não são reconhecidas. Como nos lembra Butler (2015b, p. 

20), “[o] problema não é apenas saber como incluir mais pessoas nas normas existentes, mas 

sim considerar como as normas existentes atribuem reconhecimento de forma diferenciada. Que 

novas formas são possíveis e como são forjadas?”  
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Ao se propor um enquadramento queer na leitura de “The Way We Live Now”, a intenção 

não é instalar uma negociação de sentidos que devem ser localizados compulsoriamente em 

textos tratados como queer. Pelo contrário, a busca se dá de maneira a pensar como a leitura 

oferece uma instigante modalidade de repensar o texto enquanto também indaga como os 

enquadramentos – do paciente soropositivo, dos amigos, das situações – permitem reivindicar 

e reorientar as políticas de reconhecimento. 

 Ao oferecer distintos pontos de vista dentro do conto, Sontag coloca em xeque a 

premissa de que exista apenas uma verdade a ser encontrada dentro do texto. Através dos 

fragmentos polifônicos, o conto informa menos sobre o passado do amigo em comum e muito 

mais sobre os personagens que repensam suas relações não apenas com o paciente anônimo, 

mas com todos ao redor. Max, Ellen, Greg, Tanya, Orson, Stephen, Jan, Quentin, Paolo, Aileen, 

Donny, Ursula, Ira, Kate, Nora, Wesley, Xavier, Betsy, Victor, Lewis, Yvonne – todos colocam 

em destaque como a condição do amigo em comum se torna uma chave para criar tensões em 

relação ao que cada um pensa sobre HIV/AIDS e sobre como essas vidas podem ser 

problematizadas. 

 É importante notar que o círculo de amigos próximos não pode ser interpretado apenas 

como uma rede infalível de afetos positivos, justamente porque alguns desses amigos não 

conseguem encontrar maneiras de lidar com “a doença” – como alguns personagens definem a 

AIDS. Entretanto, pensar que estes amigos não apenas enchem o hospital de flores e presentes, 

mas se mobilizam para cuidar continuamente do amigo em comum, é encontrar uma leitura que 

não se quer definitiva da AIDS: a busca pelo apoio de uma vida que é compreendida pela 

sociedade como pecaminosa, inútil e desnecessária. A epidemia da AIDS constrói como seu 

alvo os sujeitos homossexuais, em particular homens gays. Assim, a AIDS se torna uma ameaça 

aos inocentes que não devem ser punidos pela devassidão moral de sujeitos que burlam as regras 

(SONTAG, 2007, p. 127) 

 Em Doença como Metáfora / AIDS e suas Metáforas (2007), Sontag discute como a 

AIDS assumiu a posição discursiva previamente atribuída à sífilis e ao câncer. Embora as duas 

doenças tenham ainda enorme força imaginária, a AIDS se tornou elemento-chave nos 

discursos conservadores que buscam enquadrar sujeitos que vivem com a AIDS como os 

problemas que precisam ser resolvidos na sociedade: 

 

Tal é o poder, a eficácia extraordinária da metáfora da peste: ela permite que 
uma doença seja encarada ao mesmo tempo como um castigo merecido por 

um grupo de ‘outros’ vulneráveis e como uma doença que potencialmente 

ameaça a todos. (SONTAG, 2007, p. 127) 
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 O discurso que promove a divisão entre um “nós” e “eles” é sustentado por 

enquadramentos nos quais os sujeitos que vivem com AIDS são perigosos e devem ser 

eliminados. É através dos apontamentos de Butler (2015b) que podemos questionar como 

discursos médicos, que deveriam promover conhecimento acerca dos mitos associados à AIDS, 

acabam por perpetuar ainda mais os estigmas ao visibilizarem suas próprias agendas orientadas: 

 
Não podemos reconhecer facilmente a vida fora dos enquadramentos nos 

quais ela é apresentada, e esses enquadramentos não apenas estruturam a 

maneira pela qual passamos a conhecer e a identificar a vida, mas constituem 
condições que dão suporte para essa mesma vida. (BUTLER, 2015, p. 44) 

 

 As palavras de Butler (2015b) ressaltam como as nossas formas de conhecer o mundo e 

suas relações com os sistemas de verdade e ignorância (SEDGWICK, 1990) são construídos 

através de enquadramentos que nem sempre são reconhecidos como tais. É também desta forma 

que Butler (2015b) propõe que o ato de conhecer uma vida seja colocado em discussão: “Nem 

todos os atos de conhecer são atos de reconhecimento, embora não se possa afirmar o contrário: 

uma vida tem que ser inteligível como uma vida, tem de se conformar a certas concepções do 

que é a vida, a fim de se tornar reconhecível.” (BUTLER, 2015b, p. 21) 

 O ato de reconhecimento implica perceber a relação entre a inteligibilidade e a produção 

de normas, pois é através desta que algumas vidas podem ser reconhecidas como tais. A 

produção normativa opera “para tornar certos sujeitos pessoas ‘reconhecíveis’ e tornar outros 

decididamente mais difíceis de reconhecer.” (BUTLER, 2015b, p. 20) Nesse sentido, segundo 

Felipe Demetri (2018, p. 143), denunciar os enquadramentos “é denunciar a própria operação 

do esquema normativo, da produção de inteligibilidades.” Deve-se, portanto, indagar de que 

formas a questão de reconhecer vidas se torna essencial para pensar como o enquadramento em 

sua essência é um jogo discursivo político – no caso aqui proposto para pensar a AIDS e sua 

representação. 

 Em “The Way We Live Now” a construção discursiva sobre a condição da AIDS é 

constantemente questionada, fomentando a possibilidade de se repensar o papel não apenas dos 

discursos, mas principalmente da interação insidiosa entre estes e os enquadramentos. A troca 

de palavras entre Kate, Aileen e Hilda demonstra como o protagonista estava sendo tratado de 

maneira distinta daqueles que foram hospitalizados anteriormente:  

 

[...] people weren’t afraid to visit, it wasn’t like the old days, as Kate pointed 

out to Aileen, they’re not even segregated in the hospital anymore, as Hilda 

observed, there’s nothing on the door of his room warning visitors of the 
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possibility of contagion, as there was a few years ago; […] (SONTAG, 1986, 

online)45 

 

 É desta forma que a leitura do conto de Sontag deixa de seguir uma interpretação 

paranOica na qual a busca por sentidos fixos queer sobre identidades, sexualidades e gêneros 

se torna menor que a compreensão de como se dá a descrição da situação do hospital. 

Sinalizando que havia uma mudança no tratamento da AIDS no ambiente hospitalar, as 

personagens oferecem sinais de que a moldura que tornava a AIDS um ameaçador monstro à 

segurança alheia não conseguiu se manter contida, especialmente ao realçar o preconceito como 

forma de julgar a situação. 

 Ao se depararem com a possibilidade de finitude, o círculo de amigos busca instituir 

formas de ter a certeza que eles continuam existindo: “Well, everybody is worried about 

everybody now, said Betsy, that seems to be the way we live, the way we live now.” (SONTAG, 

1986, online)46. É curioso que o léxico utilizado sobre a AIDS é justamente o oposto do 

esperado. Não se fala sobre morte, desesperanças ou sofrimento. Pelo contrário, a própria ideia 

de “that seems to be the way we live now” – “o jeito como vivemos agora” – indica uma 

resistência, uma maneira de ter certeza que a situação retratada não é o fim. 

 É na lacuna de escrever um conto sobre a epidemia da AIDS e burlar as expectativas de 

traumas e sofrimento que Sontag já possibilitava em 1986 uma leitura reparativa que não se 

quer final ou definitiva, mas sim uma centrada na multiplicidade de posições críticas. Quando 

Eve Sedgwick (2003, p. 146) afirma que a esperança, mesmo sendo uma “coisa traumática” e 

“fraturada a se experienciar”, é uma das energias pelas quais leitores reparativos tentam 

organizar os fragmentos que encontram.  

 Recusa-se em “The Way We Live Now” a concepção da doença como corrupção de si 

quando ela evita a desumanização como lugar comum da AIDS: “I know for me his getting it 

has quite demystified the disease, said Jan, I don’t feel afraid, spooked, as I did before he 

became ill, when it was only news about remote acquaintances, whom I never saw again after 

they became ill.” (SONTAG, 1986, online)47. O que se sublinha neste trecho é, como dentro do 

                                                             

45 [...] as pessoas não estavam com medo de visitar, não era como nos velhos tempos, como Kate apontou para 
Aileen, eles não são nem mais segregados no hospital, como Hilda observou, não há nada na porta do quarto dele 

avisando sobre a possibilidade de contágio, como tinha alguns anos atrás. (minha tradução) 
46 “Bom, todo mundo está preocupado com todo mundo agora, disse Betsy, esse parece ser o jeito como vivemos, 

o jeito como vivemos agora.” (Minha tradução) 
47 “Eu tomo pra mim que o fato dele ter contraído desmistifica a doença, disse Jan, eu não estou com medo, 

aterroriza, como eu ficava antes de ele ficar doente, quando eram apenas notícias sobre conhecidos distantes, que 

eu nunca mais vi depois que ficaram doentes.” (Minha tradução) 



 

144 
 

próprio círculo de amigos, eles escolhiam enxergar outras vidas como distantes e cuja 

precariedade não eram de seus interesses. Surge, portanto, uma indagação entre os amigos sobre 

como eles interpretavam a AIDS antes e depois daquele momento. É a partir da possibilidade 

do amigo anônimo falecer que eles podem repensar suas posições e colocar em pauta suas 

convicções sobre o que significa viver e morrer, sobre quem poderia ou não estar ali naquele 

mesmo lugar ocupado pelo paciente anônimo. 

 Ao enquadrar os enquadramentos (BUTLER, 2015b, p. 23), ao contestar a forma pela 

qual a vida do amigo anônimo era apreendida, Sontag discute que uma vida está literalmente 

pulsando ainda. Ao se negar a tratar da epidemia da AIDS nos termos preferidos pela mídia e 

pela metáfora da peste48, a escritora “arma uma emboscada” para os enquadramentos que 

invisibilizariam uma vida cuja existência seria (é?) negada se não houvesse a presença de seus 

amigos para lhe inscreverem em suas histórias. Pode-se argumentar que a escrita de Sontag em 

“The Way We Live Now” expõe as molduras que buscam conter a vida. 

 

A moldura nunca determinou realmente de forma precisa o que vemos, 

pensamos reconhecemos e apreendemos [porque] algo ultrapassa a moldura 
que atrapalha nosso senso de realiade; em outras palavras, algo acontece que 

não se ajusta à nossa compreensão estabelecida das coisas. (BUTLER, 2015b, 

p. 24) 

 

 Com a revelação destas molduras que nos dizem que a vida do paciente anônimo não 

deveria ser reconhecida é que entramos no espaço que Barthes (2006) chama de “estado de 

perda” ao falar do texto de fruição, pois tudo o que sabemos sobre a AIDS é controlado por tais 

molduras discursivas que operam com nossas ignorâncias no sentido apresentado a partir de 

Sedgwick (1990). 

 Talvez o elemento-chave para a leitura reparativa de “The Way We Live Now” é o seu 

final que não busca encerrar a história do paciente anônimo em seu melhor diálogo com a 

fragmentação. 

 

I was thinking, Ursula said to Quentin, that the difference between a story and 

a painting or photograph is that in a story you can write, He’s still alive. But 

                                                             

48 Em Aids e suas Metáforas, Sontag descreve a metáfora da peste como uma forma encontrada pela sociedade 

para tratar de doenças e epidemias e, que de maneira peculiar, foi essencial para os anos 1980 definirem a AIDS: 

“A peste (...) é há muito tempo utilizada como metáfora do que pode haver de pior em termos de calamidades e 

males coletivos (...).” (SONTAG, 2007, p. 112) 
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in a painting or a photo you can’t show ‘still.’ You can just show him being 

alive. He’s still alive, Stephen said. (SONTAG, 1986, online)49 

 

 A conversa entre Ursula e Stephen assume tons filosóficos ao ponderar de que maneiras 

a arte possui um papel na interpretação dos sujeitos. Uma pintura, na opinião de Ursula, não 

poderia informar seus apreciadores sobre o objeto pintado como “ainda vivo”, afinal, assim 

como a fotografia, a pintura marcaria um momento indelével para a posteridade, independente 

de vida e morte. Já uma história ou um conto pode suspender a continuação, a suspensão da 

descrença forneceria elementos articuláveis na linguagem para dizer que ele ainda está vivo. – 

“He’s still alive.”. A ideia de ainda estar vivo poderia surgir como uma lembrança da feiura 

que se associa ao corpo do sujeito que ali sofrer, poderia ser uma indicação de um fim próximo, 

porém a morte não se torna elemento assustador em “The Way We Live Now”. O ainda estar 

vivo é uma potência do enquadramento que nos informa, como leitores e críticos, que o discurso 

criado para manter a AIDS como castigo ou condenação (SONTAG, 2007) pode ser contestado. 

 Ao propor aqui uma breve leitura do conto de Sontag a partir dos apontamentos de 

Butler (2015b) sobre os enquadramentos, a intenção é instigar o rompimento de 

enquadramentos para demonstrar que se coloca em xeque as realidades controladas por “planos 

de autoridades.” (BUTLER, 2015b, p. 20) Ler a representação da AIDS em “The Way We Live 

Now” não é simplesmente uma busca pela experiência essencialista dos sujeitos que vivem com 

ela, mas sim uma forma de localizar os poderes que manipulam os enquadramentos e seus 

termos de reconhecimento de vidas. 

“Uma figura viva fora das normas de vida não somente se torna o problema com o qual 

a normatividade tem de lidar,” nos diz Butler (2015b, p. 22), “mas parece ser aquilo que a 

normatividade está fadada a reproduzir: está vivo, mas não é uma vida.” O que “The Way We 

Live Now” revela é que há vida ainda pulsando e que é este enquadramento o que a teoria queer 

precisará buscar cada vez mais em suas novas negociações. 

 

                                                             

49 “Eu estava pensando, Ursula disse para Quentin, que a diferença entre uma história e uma pintura ou fotografia 

é que na história você pode escrever, Ele ainda está vivo. Mas na pintura ou na foto você não pode mostrar o 

‘ainda’. Você pode apenas mostrar que ele está vivo. Ele ainda está vivo, disse Stephen.” (Minha tradução) 
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CAPÍTULO 04 

AS POTÊNCIAS CRIATIVAS DO CORPO: 

APOLÍNEO, DIONISÍACO E ABJETO 

 

 

“O sexo é um vetor de opressão. O sistema de 

opressão sexual atravessa outros modos de 

desigualdade social, separando indivíduos ou 

grupos segundo sua própria dinâmica interna. Ele 

não é reduzível, nem compreensível quanto a 

classe, raça, etnicidade ou gênero. Aspectos como 

sucesso financeiro, pele branca, ser homem e ter 

privilégios étnicos podem mitigar os efeitos da 

estratificação sexual.” 

Gayle Rubin
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4. AS POTÊNCIAS CRIATIVAS DO CORPO: APOLÍNEO, DIONISÍACO E ABJETO 

 

Apolo e Dioniso, dois distintos deuses gregos, têm fomentado uma parte do pensamento 

ocidental: Apolo associado ao mundo da ordem, equlíbrio, harmonia e razão enquanto Dionísio 

é ligado ao mundo da embriaguez, música e desmedida. A ligação entre ambos surge como 

“conceitos opostos (...) na estética” (NIETZSCHE, 2007, p. 55) em O Nascimento da Tragédia 

do filósofo alemão, porém o apolíneo e o dionisíaco nem sempre devem ser compreendidos 

como antitéticos. O caráter distintivo entre apolíneo e dionisíaco parece sempre ecoar 

binarismos como ordem/desordem ou controle/prazer, mas devemos compreendê-los como 

complementares e que representam a própria consciência do corpo em sua completude. Não se 

pretende nesta discussão construir ambos como antitéticos justamente por se buscar pensar de 

que maneiras o apolíneo e o dionisíaco surgem como complementares para se pensar as 

inconsistências das interações entre corpo e mente. 

Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche elabora a sua crítica sobre como o excesso 

de razão socrática levou ao início da decadência da tragédia e, consequentemente, a civilização 

grega em geral. Ao privilegiar uma visão de mundo na qual aquela razão imperava, a 

consequência fora a supressão do lado dionisíaco, tão importante para a construção de um eu. 

Isso não quer dizer, no entanto, que o apolíneo, por seu apreço pela harmonia era ligado ao 

mundo da razão na leitura socrática. Mesmo as coisas mais bárbaras e absurdas encontravam 

sua medida no onírico apolíneo para que os expectadores do teatro grego pudessem observar a 

si mesmos em autoconhecimento. A razão socrática e sua dialética se tornam, então, motivos 

para a descrição de Nietzsche para a decadência grega. Para o filósofo alemão, a ausência de 

equilíbrio entre os dois impulsos gera uma inconstância na arte, porém, ao me apropriar dos 

conceitos de apolíneo e dionisíaco para discutir representações do corpo, não busco classificar 

uma obra como melhor ou pior. Meu interesse é identificar e ilutrar os dois corpos, apolíneo e 

dionisíaco, como formas de negociar sentidos de si. Para tal proposta as duas obras utilizadas 

para pensar a questão serão o romance Orlando de Virginia Woolf e na peça M. Butterfly de 

David Henry Hwang. 

Um ponto importante que destaco é que os dois termos não são suficientes para abarcar 

a experiência do corpo nas narrativas, surgindo a necessidade de utilizar uma terceira 

contribuição que grita no texto: o abjeto, abordado a partir da leitura de Julia Kristeva (1982). 

Partindo da existência do Outro como diferença, o abjeto serve como o tabu entre o sujeito e o 

objeto; no caso deste trabalho, o corpo que parece transcender a discussão do apolíneo e 
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dionisíaco justamente por encontrar de que maneiras os dois não são suficientes para pensar o 

corpo como total. 

 

4.1. Não há dúvidas: é um problema de gênero em Orlando 

  

 Orlando inicia com a certeza especulativa de uma dúvida: “He – for there could be no 

doubt of his sex, though the fashion of the time did something to disguise it – was in the act of 

slicing the head of a Moor which swung from the rafters.”5051 (WOOLF, 2003, p. 5) Ressalto a 

ironia com que inicio a minha própria investigação, afinal, como uma certeza poderia ser 

especulativa e, ao mesmo tempo, uma dúvida? Se o romance de Woolf brinca com as tênues 

linhas entre diversos campos, acredito que tal atitude seja simbólica e marca da própria leitura 

queer que se propõe. Orlando abre com o pronome masculino “He”, porém precisa ser 

justificado mesmo assim que não havia dúvidas acerca de seu sexo. Era um homem, era um 

menino, era um reconhecível e acessível “ele”, afinal, meninos poderiam brincar de cortar 

cabeças de mouros enquanto jovens. De maneira simbólica, a primeira frase de Orlando anuncia 

o caótico quadro que o romance pintará: o corpo como construção discursiva.  

 Após ter escrito To the Lighthouse, um experimental tratamento de tempo e espaço que 

Woolf descreveu como uma elegia, a escritora inglesa decidiu que precisava de “férias” antes 

de mergulhar naquele que se tornaria seu mais experimental romance, The Waves. Essas férias 

se tornaram Orlando: A Biography. Diferentemente de seus trabalhos anteriores, Woolf decidiu 

que Orlando seria “uma fantasia, uma sátira, uma escapada: seria ‘parte engraçado, parte sério; 

com grandes toques de exagero.’” (DICK, 2000, p. 62) Assim, o material que encontro em 

Orlando é, em primeiro lugar, uma brincadeira com o próprio gênero da biografia, mas também 

uma releitura da historiografia literária inglesa, especialmente ao colocar em evidência os 

“grandes nomes” da literatura como Shakespeare, Marlowe, Pope, Dryden entre outros. 

 Burlando os limites do gênero da biografia, Woolf usa e abusa dos três pilares da 

literatura modernista: narrador, (des)crença e tempo. Orlando nasce durante o reinado de 

Elizabeth I, período conhecido como Era Elisabetana e termina o livro no ano de 1928, ano de 

publicação do romance. Desta forma, Orlando vive 300 anos e, obviamente, passa por diversas 

inusitadas situações: vive com os ciganos, é embaixador em Constantinopla, escreve um longo 

                                                             

50 Citações literárias, longas ou curtas, serão utilizadas no idioma original com a tradução em nota de rodapé. 
51 “Ele – pois não havia dúvida sobre seu sexo, apesar de que a moda à época buscava disfarçá-lo – estava no pleno 

ato de cortar a cabeça do Mouro que balançava pendurada nas vigas.” (minha tradução) 
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poema, casa, tem filhos etc. Entretanto, o traço fundamental que torna a leitura de Orlando 

ainda mais instigante é o fato de que um dia Orlando dorme homem e acorda mulher. Ao criar 

um romance no qual questiona papéis de gênero antes mesmo da discussão sobre sexo e gênero 

surgir, Woolf coloca, a meu ver, outro importante traço do corpo em destaque: o corpo-

apolíneo.  

 Por um lado, o corpo surge como elemento subversivo em Orlando, afinal, até meados 

do romance Orlando é um indivíduo que aprecia a vida por ter nascido homem: envolve-se com 

Sasha, uma princesa russa, e até foge com ela para as ruas congeladas da Inglaterra. As benesses 

masculinas lhe caem bem até mesmo quando sofre, pois é através da escrita que Orlando 

começa sua longa obra, The Oak Tree, que seria publicada apenas no século XX quando 

Orlando já era uma mulher. Meu argumento sobre Orlando busca ilustrar a presença de um 

corpo-apolíneo reside nessa tensão homem/mulher. 

 Enquanto do sexo masculino, Orlando herda da Rainha Elizabeth terras e casas – “Lands 

were given him, houses assigned him”52 (WOOLF, 2003, p. 11). Enquanto do sexo masculino, 

Orlando decide fugir de casa e conhecer o mundo da população menos afortunada com o desejo 

de apenas se aventurar, porém ele logo se cansa e decide retornar, sendo recebido e aclamado 

como nenhum outro jovem – “He was young, he was rich, he was handsome. No one could 

have been received with greater acclamation than he was.”53 (WOOLF, 2003, p. 14). Enquanto 

do sexo masculino, Orlando pode se sentir atraído por um ser andrógeno que ele observa de 

longe e que ele julga ser um homem, afinal, “no woman could skate with such speed and 

vigour”54 (WOOLF, 2003, p. 17). Orlando pode até mesmo, como homem, fugir de seu país 

para se tornar embaixador em outro território após ser assediado por uma rica mulher que o 

persegue em casa. O ir e vir de Orlando não é questionado e ele vive ao seu bel prazer, focando 

em seus caprichos e desejos, pois não será criticado: “It was Orlando’s fault perhaps; yet, after 

all, are we to blame Orlando? The age was the Elizabethan; their morals were not ours.” 

(WOOLF, 2003, p. 12)55 

 Não se deve perder de vista aqui as ironias woolfianas, afinal, criar um personagem tão 

livre que perde todas essas oportunidades quando se torna mulher não é acidental. Existe uma 

                                                             

52 “Terras lhe foram dadas, casas atribuídas a ele.” 
53 “Ele era jovem, ele era rico, ele era belo. Ninguém poderia ter sido recebido com maior aclamação do que ele 

fora.” 
54 “Nenhuma mulher poderia patinar com tamanha velocidade e tanto vigor.” 
55 “Talvez fosse culpa de Orlando; contudo, poderíamos nós culpar Orlando? O período era elizabetano; suas 

morais não eram as nossas.” 
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latente análise da condição feminina através dos tempos que não deve ser negada, porém ao 

mesmo tempo em que cria essa crítica, Woolf elabora uma teorização do corpo. 

 Pouco antes de “acordar mulher”, se tal expressão é possível, Orlando está dormindo 

enquanto é visitado pelas Nossas Senhoras da Castidade, Modéstia e Pureza. É simbólico que 

Woolf brinque com a figuração de presenças tão marcantes quanto a de simbólicas fadas que 

“amaldiçoarão” Orlando pelo resto do romance. Sublinho que o uso de “amaldiçoar” é apenas 

para enfatizar as dificuldades que Orlando encontrará após ser abençoado com “a Verdade” e 

se tornar mulher: atravessar o século XIX e se sentir pressionada para se casar e se adequar aos 

padrões vigentes, escrever em uma época na qual mulheres escritoras não são vistas com bons 

olhos etc. 

 Ao tratar de um corpo que era livre – talvez não tão livre, pode-se questionar – e que se 

torna rigidamente regrado quando se torna mulher, Woolf escreve em Orlando a tensão entre o 

corpo-apolíneo e o corpo-dionisíaco. Por tensão quero sinalizar que encontro duas 

possibilidades de compreensão das forças apolínea e dionisíaca na interpretação dos corpos no 

romance. É justamente na dúvida de uma única via que enxergo as tensões como fontes de 

enriquecimento da compreensão das forças na produção de novos sentidos. Na primeira tensão 

Orlando-homem e Orlando-mulher representam cada uma expressão das forças supracitadas. 

Após o “acordar mulher”, tais tensões se invertem como polos, porém continuam a atuar de 

maneiras isoladas, ignorando uma possível área cinza. Tento localizar no romance essas áreas 

cinzas, regiões de interferência da uma força na outra, com a intenção de sublinhar como a 

“reconciliação” das forças produziria uma significativa crítica do próprio corpo em suas 

materialidades e afetos. 

Orlando-homem aprecia os prazeres da vida e pode se dar o luxo de quebrar regras e se 

aventurar, ignorando as barreiras entre medidas e fronteiras – no estado dionisíaco, “todo o 

sistema afetivo é excitado e intensificado”, (NIETZSCHE, 2017, p. 55) logo Orlando-homem 

carregaria a expressão de um corpo-dionisíaco. Para esse corpo “é impossível não entender 

alguma sugestão, ele não ignora nenhum afeto [...]. Ele entra em toda pele, em todo afeto: 

transforma-se continuamente.” (NIETZSCHE, 2017, p. 55) Não necessariamente o corpo-

dionisíaco é masculino, porém as linhas escritas por Woolf elaboram uma discussão de sexo, 

gênero e performance que denuncia o masculino como corpo-dionisíaco: 

 

[...] o apolíneo nos arranca da universalidade dionisíaca e nos encanta para os 

indivíduos: neles encadeia o nosso sentimento de compaixão, através deles 
satisfaz o nosso senso de beleza sedento de grandes e sublimes formas; faz 
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desfilar ante nós imagens de vida e nos incita a apreender com o pensamento 

o cerne vital nelas contido. (NIETZSCHE, 2007, p. 125) 

 

 Ao brincar com os papéis de gênero, Woolf ressalta uma preocupação com a mulher 

historicizada enquanto sujeito com agência sobre si mesmo. Entretanto, é nesse jogo que a 

autora de Mrs. Dalloway evidencia o mesmo excesso de razão que Nietzsche criticou em 

Sócrates. Somos arrancados de uma terra de prazer e gozo para uma confrontação ética e 

política sobre o papel da mulher na sociedade, ou seja, assistimos às tensões entre o apolíneo e 

o dionisíaco de Orlando especialmente quando ele se torna mulher. 

 A ironia desenvolvida por Woolf se torna ainda mais refinada quando Orlando 

questiona as características que seriam masculinas e femininas na protagonista e até mesmo nos 

encontros inesperados de Orlando, enfatizando a tênue linha entre o corpo-apolíneo e o corpo-

dionisíaco da protagonista. Cabe reforçar que, embora não sejam antitéticos, os conceitos de 

apolíneo e dionisíaco são complementares como forças criativas. O dionisíaco em sua desordem 

e embriaguez produz afetos que também são, por sua vez, produzidos pela razão e ordem 

apolínea. Não há uma vida sem os dois e o excesso de um ou falta do outro impede a realização 

de uma vida de afetos distintos. É a presença de ambos que, segundo Nietzsche (2007, p. 24), 

forma “o contínuo desenvolvimento da arte [...] da mesma maneira que a procriação depende 

da dualidade dos sexos, em que a luta é incenssante e onde intervêm periódicas reconciliações.”  

 Há uma área cinza na qual as duas forças se encontram e a coexistência de ambas 

indicaria a suposta harmonia entre as duas potências criativas, porém, lidas dentro de Orlando, 

encontram-se díspares formas nas quais uma força sobrepõe a outra por influência das forças 

externas. Em outras palavras, ao ler os corpos que Orlando habita, não é possível negar as 

materialidades inscritas pelas quais a sociedade lê os mesmos corpos. São as forças externas 

que servem como lentes para melhor ver ou ocultar determinados aspectos da vida de Orlando. 

Se Orlando-homem é lido como uma força dionisíaca pela sua desmedida, Orlando-mulher 

pode ser lida inicialmente como a força apolínea porque é a partir de seu surgimento como 

mulher que a consciência de uma ordem, a presença de uma razão harmoniosa, se torna 

fundamental para sua mobilidade. Se o poema que Orlando-homem escrevia era tratado como 

ruim porque o autor não tinha talento, agora como Orlando-mulher o poema é ruim porque ela 

é uma mulher. Se não havia expectativas de que Orlando-homem encontrasse raízes para formar 

uma família, não se pode dizer o mesmo de Orlando-mulher que é cobrada e testada em tais 

decisões. Surge a primeira tensão que localizo como problemática dos corpos no romance: a 

materialidade do corpo de Orlando fundamenta as suas expressões afetivas, tanto na sua rotina 
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quanto na sua arte. Contudo, há uma forma de ler outra tensão nesse espaço que não busque 

cristalizar as forças como elementos de opressão e sim como formas de uma nova expressão. 

 Quando Nietzsche sugere que o fazer artístico, em especial a estátua, evoca a beleza 

apolínea em sua comedida harmonia, ele destaca que o belo, a aparência e as artes plásticas são 

espaços apolíneos. Cabe, portanto, sinalizar que tais artes são representações e não a realidade, 

logo a ilusão possui um papel fundamental na percepção do apolíneo. Orlando-homem, em suas 

aventuras desmedidas e previamente compreendidas como dionisíacas, podem também ser 

vistas como uma expressão apolínea a partir da compreensão de como tudo em sua vida é uma 

ilusão. Não há nada na vida de Orlando que seja real – a vida de 300 anos, as aventuras surreais, 

as histórias que conta. Toda a liberdade experienciada é, na realidade, fruto de uma ilusão, uma 

vida que não pode existir e ser vivida plenamente e apenas com o “acordar mulher” é que 

Orlando é retirado de sua ilusão da representação. Com Orlando-mulher, previamente 

compreendida como uma força apolínea pela sua harmonia e comedida, apreendemos outras 

formas de existência que, embora restritas, quebram a ilusão apolínea e permitem sugerir 

estratégias de subversão. Ilustro essa leitura invertida da tensão anterior na cena em que 

Orlando-mulher se encontra com uma prostituta. 

 Andando pelas ruas e vestida como homem, Orlando-mulher acena para uma mulher 

que revela ser uma prostituta. O resultado é que a segunda toma o braço da primeira e ambas 

sobem as escadas para um lugar mais reservado onde, supostamente, manteriam uma relação 

íntima sexual. Contudo, ao se deparar com a prostituta despida, Orlando revela que é uma 

mulher, fato que faz Nell, a prostituta, rir e dizer que não está em busca da companhia de alguém 

do mesmo sexo naquela noite. Em vez de uma cena de tórrido sexo, o momento se transforma 

em uma conversa íntima entre mulheres na qual Orlando compreende melhor a situação do seu 

sexo/gênero naquele século: segundo os clientes (homens), mulheres não têm desejos, apenas 

afetos e, por isso, só têm algo a dizer quando há alguém do sexo oposto. (WOOLF, 2003, p. 

108) O que iniciaria com uma forma de transbordamento onírico do desejo de Orlando-mulher 

em busca de prazer com outra mulher se revela, na realidade, uma limitação social na qual 

ambas discutem as suas restrições de mobilidade. O que seria prazer incomensurável é mediado 

pela sociedade, porém, ao mesmo tempo, revela uma transgressão ao permitir duas mulheres 

negociando suas existências como integrantes de grupos minoritários. Contudo, a primeira 

leitura de uma falha da expressão dionisíaca de Orlando-mulher advém da primeira tensão que 

compreende Orlando-mulher apenas como restrita e imóvel. De que formas podemos então 
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enxergar Orlando-mulher nessa cena como uma subversão da expressão apolínea, como uma 

possibilidade dionisíaca que permite uma expressão catártica? 

 Lendo a cena a partir da inversão proposta pela segunda tensão, Orlando-mulher abusa 

da noção da performance ao se vestir de homem e agir como um ao subir para o quarto de uma 

prostituta. Além disso, ciente do uso da ilusão como elemento performático, Orlando-mulher 

não está necessariamente buscando prazer sexual, uma vez que seus interesses são explorar os 

espaços previamente tidos como masculinos. Ao se confrontar com algo comum, há uma nota 

de desapontamento em Orlando-mulher e que gera a reflexão sobre a imobilidade feminina e a 

crítica feminista no diálogo entre ela e a prostituta. É a presença de Orlando-mulher que rompe 

com a ilusão prévia ao desmistificar os espaços e questionar como o que era enigmático é, na 

realidade, apenas um jogo com as mesmas peças. Orlando-mulher como presença dionisíaca é, 

portanto, um sintoma da desordem social, das formas pelas quais a criatividade pode operar e 

descortinar as ilusões promovidas pelo jogo apolíneo, afinal, nem tudo é ordem, medida ou 

harmonia. É a partir do confronto que Orlando-mulher surge como uma personagem de uma 

força criativa que deseja romper espaços. 

 Não se nega aqui que, ao mudar o sentido da cena de sexo para um momento de reflexão 

acerca de gênero, Woolf coloca o prazer como tema secundário em prol do nascimento de uma 

reflexão que promova a razão entre os leitores – e quiçá uma possibilidade catártica ao 

promover solidariedade entre as duas personagens no quarto. Não que Orlando se aproxime do 

tom didático dos escritos de George Eliot ou das falas pró-didatismo desta, porém o foco recai 

sobre a tensão do corpo-dionisíaco, aquele desmedido que “é explicável apenas por um excesso 

de força.” (NIETZSCHE, 2017, p. 88), em relação ao corpo-apolíneo, que se dá na forma como 

a conversa sobre as limitações da mulher pode causar algum tipo de prazer. Seria possível 

argumentar, portanto, que os dois corpos – Orlando-mulher e a prostituta – alimentam ainda 

mais as tensões criativas. O prazer, aqui visto como impulso, não mais se instrumentaliza por 

deixar de ser o objetivo daquele encontro e dá lugar aos afetos (criticados pelos clientes de Nell, 

a prostituta) que, nem sendo necessário nomeá-los, denotam que talvez o endeusamento do 

autoconhecimento sobre o excesso é também uma subversão do quarto da prostituta em um 

ambiente de trocas íntimas não-sexuais. Há no quarto uma troca afetiva entre os corpos e não a 

construção de um como superior ao outro – o objetivo inicial de Orlando-mulher ao procurar 

uma prostituta e perpetuado pela ilusão apolínea de Orlando-homem. 

 Entretanto, ao localizar as duas tensões, há ainda uma questão pendente em minha 

leitura. Os corpos de Orlando, homem e mulher, se tornam sítios interpretativos a partir das 
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duas forças que, não nego, operam isoladamente. Há, portanto, a necessidade de pensar em 

cenas nas quais ambas as forças surjam em conjunto para tentar compreender se a área cinza, a 

área de reconciliação, seria ainda uma tentativa de organizar as compreensões de mundo. 

Existem momentos no romance nos quais Orlando se encontra nessa área cinza, a área 

na qual o corpo, sendo masculino ou feminino, conseguiria unir os elementos de ambos os lados 

e que podem ser descritos como as “reconciliações” citadas previamente por Nietszche. Um 

exemplo dessas “reconciliações” é o encontro de Orlando com Harriet/Harry. Antes de fugir 

para se tornar embaixador em outro país, Orlando-homem fora supreendido por Harriet, uma 

duquesa que estava apaixonada por ele e o observava pelas janelas de sua casa. O reencontro 

de ambos muitos anos mais tarde se torna uma memorável cena quando Harriet e Orlando-

mulher se encontram e a primeira se revela na realidade um homem – Harry, um duque. Teria 

Harriet também passado pela mesma transformação que Orlando ou teria Harry fingindo ser 

Harriet todo o tempo? Tal pergunta suscita dúvidas sobre os limites que ambos burlam e é 

justamente esta cena que se torna uma interessante surpresa para questionar a sexualidade de 

Orlando novamente. Ao retratar Harry como um homem disfarçado de mulher o tempo todo, 

Woolf indaga como a expressão do corpo-dionisíaco sem medidas e sucumbindo ao caos do 

desejo se revela através do corpo-apolíneo feminino que buscava a ordem de si. 

 Tal cena se torna frutífera ainda por permitir indagar se as investidas anteriores de 

Harriet podem ser interpretados à luz de seu novo sexo/gênero: por ser homem, seriam as 

investidas agora mais aceitáveis porque este comportamento seria associado ao masculino? As 

investidas, que eram previamente transbordamentos de excessos e que seriam imorais para 

mulheres, agora podem ser socialmente aceitas? Notamos que a própria existência de 

Harriet/Harry destitui qualquer certeza final e sólida sobre o corpo-apolíneo e o corpo-

dionisíaco porque são estes dois impulsos que constroem o sujeito Harriet/Harry e que burlam 

qualquer fronteira específica que se esperava tratar. Se antes poder-se-ia pensar que Harriet era 

um corpo-dionisíaco por quebrar regras socialmente impostas e não se permitir ser limitada ou 

cerceada por qualquer senso de ordem, o que responder agora quando se pode pensar que a 

construção de Harriet era Harry em tempo integral utilizando a medida como forma de 

contrução de um corpo-apolíneo? Tal dualidade surge como indagação do corpo queer ao negar 

qualquer resposta final definitiva sobre Harriet/Harry. 

Outro cenário importante a questionar é que Orlando-homem, já tendo admitido que 

todas as suas paixões passadas eram mulheres, talvez não sucumbisse ao cortejo de Harriet. 

Fugindo das investidas da duquesa, Orlando-homem ainda consegue explorar os seus próprios 
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desejos e instintos enquanto que Orlando-mulher, ao se deparar com o duque Harry, não 

consegue senão esconder o rosto em eco das atitudes esperadas de uma mulher à época: 

controle,  medida, mesmo que ilusórios.  No entanto, é justamente a presença de Harriet/Harry 

que torna essas cenas mais instigantes, pois esta personagem consegue burlar as fronteiras em 

busca de seu desejo e manter sua preocupação com aparência de nobreza. Desse modo, não 

acredito ser errôneo enxergar que Harriet/Harry é um exemplo de um corpo-dionisíaco e corpo-

apolíneo ao mesmo tempo exatamente por manter a ilusão de sexo e gênero em seu lugar estável 

e por conseguir a sua força de representação de uma sexualidade fixa. 

 As cenas de Harriet/Harry e de Orlando-mulher com Nell ilustram como as forças 

externas operam na leitura e interpretação do romance. Enquanto as primeiras parodiam e 

brincam com revelações sobre corpos ao mesmo tempo que expressam a criatividade destes, a 

segunda cena, embora transgressora e inteligentíssima, elabora distintas críticas a partir de uma 

inversão. Woolf, ciente da época em que vivia, não poderia jamais escrever um romance 

explicitamente lésbico e a única saída criativa é transformar o momento do corpo-dionisíaco 

em um instante apolíneo, transformar o momento do desejo desmedido em uma conversa 

política sobre as limitações do desejo. Talvez seja possível ainda pensar ou questionar se essa 

conversa política não seria um espaço cinza, afinal, são duas mulheres habitando um espaço 

contraditório na sociedade. Penso, contudo, que seja mais plausível localizar as limitações 

impostas pelas forças externas e compreender que, naquele momento, a materialidade dos 

corpos era mais violenta do que a expressão filosófica, afinal, ambas eram mulheres discutindo 

de que formas eram socialmente imóveis. 

 Localizando momentos de tensão entre os corpos que chamamos de apolíneo e 

dionisíaco, é possível argumentar que a construção da protagonista de Orlando é uma expressão 

prática das forças criativas discutidas por Nietzsche. As forças externas influenciam a expressão 

da protagonista, destacando as maneiras pelas quais a discussão de gênero e sexo é ainda 

urgente na leitura do romance. Michael Whitworth (2000) argumenta que a ausência de 

comentários explícitos sobre política na escrita woolfiana tem sido lida como um atestado da 

posição apolítica da autora, porém não se pode descontextualizar a sua obra do espaço no qual 

fora produzida. Caso a protagonista em Orlando se relacionasse com outras mulheres ou mesmo 

com outros homens quando Orlando-homem, Woolf corria o risco de ser execrada pela mídia 

e pela crítica como Radclyffe Hall e Djuna Barnes foram – ambas hoje nomes importantes no 

cenário da escrita lésbica de língua inglesa. Assim, Orlando é uma obra ainda mais magistral e 
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perspicaz por oferecer tais discussões políticas a partir das fronteiras que burla ao ilustrar como 

duas forças criativas se sobrepõem constantemente. 

 

4.2. Abjeção: a saída em  M. Butterfly 

 

Publicada em 1988, a peça M. Butterfly de David Henry Hwang ficcionaliza uma 

controversa situação: um diplomata francês e um cantor de ópera chinês são condenados à 

prisão após o primeiro ter confidenciado informações secretas para o segundo que fingiu ser 

uma mulher durante mais de vinte anos de relação. A história per se é curiosa o suficiente para 

hipnotizar leitores, porém o plot twist adicionado por Hwang nos faz pensar além dos truques 

pós-modernos utilizados na narrativa e é essa percepção do corpo que serve para complementar 

a discussão presente em Orlando. 

A peça inicia com Gallimard, o oficial francês, na prisão em Paris refletindo sobre o seu 

passado e sua condenação. O leitor é informado sobre as piadas que estão sendo feitas a seu 

respeito por não ter percebido que Song, o espião chinês infiltrado que finge ser uma cantora 

de ópera, era um homem e não uma mulher.  A relação entre Gallimard e Song se sustenta por 

anos, mesmo em momentos de crise como a prisão do segundo após ser acusado de não 

contribuir para a causa comunista, o que para muitos leitores e espectadores soa impossível 

devido à particularidade da trama em que Song precisa se vestir como uma mulher por anos. O 

que mais suscita questionamentos não é apenas a representação de gênero na obra, mas sim a 

forma como Song consegue articular a sua posição enquanto espião e a atuação como Butterfly 

através de um jogo com o corpo no qual a discussão sobre gênero, performance e 

performatividade surge. 

Judith Butler discute em Gender Trouble como o gênero e o sexo não são construções 

diferentes. Partindo de suas discussões sobre como o sexo é tão culturalmente construído quanto 

o gênero, a teórica indaga como nossos gênero são constituídos enquanto atos reiterados 

constantemente. Butler recobra as teorizações nietzscheanas em Genealogia da Moral de que 

não há ser por trás do fazer, afirmando que não existe uma identidade que promove atos, mas 

sim atos que constituem sujeitos. Surge então a diferenciação entre performance e 

performatividade. O primeiro parte do princípio de que há um sujeito por trás da performance, 

alguém atuando com um roteiro delineado como atores e atrizes em filme. Já a performatividade 

é efeito da própria prática, ou seja, os atos constituem aquilo que o sujeito é justamente por não 

existir nenhuma essência anterior. Por tal motivo Butler (2015a, p. 56) afirma que gênero é 

“performativo no interior do discurso herdado da metafísica da substância – isto é, constituinte 
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da identidade que supostamente é.” Pensar M. Butterfly a partir destas negociações promove 

uma reflexão de como o corpo-apolíneo e o corpo-dionisíaco surgem na narrativa. Indagar-se-

á ainda como o corpo de Song, o espião que utiliza o disfarce feminino, resulta em um corpo-

abjeto incapaz de ser apolíneo e/ou dionisíaco, partindo das contribuições de Julia Kristeva. 

No segundo ato, Song conversa com  outra espiã, Chin, também integrante do Partido 

Comunista, sobre a invasão americana do Vietnã. Enquanto Song lista números para sua 

informante, ela o critica por estar usando um vestido, além de sinalizar que Song sempre está 

assim quando ela o visita. Para defender sua suposta moral como espião, ele diz que faz parte 

do disfarce e que ele é um ator, ao qual Chin responde que atores são sempre estranhos ou 

profissionais do sexo, o que parece provocar Song. Ao final, Chin ressalta que “não existe 

homossexualidade na China” e que espera que Song não esteja coletando informações de 

maneiras “que violem os princípios do Partido Comunista.” (HWANG, 1989, p. 48, minha 

tradução) O que seria apenas uma cena para enfatizar as conexões desinteressadas de Song com 

Gallimard, o oficial francês que o primeiro engana, se torna emblemática ao colocar Song 

hesitando em seu discurso. Ao revelar que se veste sempre da maneira que Gallimard acredita 

que ele realmente seja e também precisar ser lembrado que não existe homossexualidade na 

China, Song permite que a dúvida paire no ar: o que há nessa hesitação? 

Ao final da peça, Song é julgado e expressa que estava cumprindo o seu dever como 

espião. Durante o julgamento ele enumera como enganou Gallimard e revela a lógica perversa 

da criação do Outro: “O Ocidente pensa que é o masculino – armas grandes, grandes indústrias, 

muito dinheiro – então o Oriente é o feminino – fraco, delicado, pobre... mas com talento para 

artes e cheio de sabedorias intocáveis – a mística feminina.” (HWANG, 1989, p. 83, minha 

tradução) Ao desvelar como posições orientalistas (no sentido de Said) funcionam, Song 

consegue fugir da pergunta sobre o fato de Gallimard saber se o espião era um homem e não 

uma mulher. Tangenciar a questão intensifica a incógnita, pois a única coisa que se sabe é que 

Gallimard “nunca perguntara.” (HWANG, 1989, p. 83) 

Modesta, boba, tonta – adjetivos usados por Song enquanto mulher para se descrever se 

transformam em pistas para enfatizar a sua atuação, porém não servem para a sua cena final na 

qual se despe frente a Gallimard. O confronto verbal no qual Song suplica pela atenção e pelo 

olhar de Gallimard sugere o despertar do segundo em relação à ilusão do primeiro, mesmo com 

o oficial admitindo que reconhecendo a diferença entre fantasia e realidade, ele escolheria 

fantasia. (HWANG, 1989). Incapaz de conseguir a atenção desejada, Song diz que ele é a 
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fantasia de Gallimard, mas sem resultado para o jogo: a arte embriagadora e arrebatadora de 

Song não tem mais o mesmo efeito uma vez que Gallimard embarca em uma desmedida. 

Nietzsche (2019, p. 42) afirma que “o criar do artista dionisíaco é o jogo com a 

embriaguez” e que esse estado “deixa-se conhecer somente metaforicamente, se não se o 

experimentou por si próprio: é alguma coisa de semelhante a quando se sonha e se vislumbra o 

sonho como sonho.” Vestir-se para agradar ao male gaze oriental: tarefa que Song assume para 

si, mas até que ponto consegue se dissociar dela? Mesmo após a punição do Partido Comunista 

que o obrigou a ficar quatro anos em uma plantação distante, Song aceita ir a Paris para 

encontrar Gallimard em prol de seu povo. Seria realmente uma condição espiã que o mantém 

ligado a Gallimard ou podemos pensar que há algo em Song que o força a se aproximar do 

oficial francês ? Será que Song só consegue agora se reconhecer como a criação pela qual atua 

ou há uma separação ainda que lhe permite se distanciar da função ? A peça não oferece 

respostas finais e deixa pairando a dúvida como sintoma da contemporaneidade que finalmente 

permite que tais discussões venham à tona. 

Song vive em tempo integral a ilusão de Gallimard. Gallimard vive em tempo integral 

a ilusão de Song. Ambos sustentam a versão de que o oficial francês nunca questionara o porquê 

da submissão da suposta amante chinesa e não há nada mais real  que essas incongruentes 

informações. O homem que se transforma em mulher aqui se controi como um artista que burla 

o poder artístico da performance como aliado na relação. Se para Nietzsche a estátua, em sua 

perfeição e medida, evoca o apolíneo, o que podemos dizer de uma performance feminina que 

explora o prazer? Sugiro que essa performance que queeriza gênero possa evidenciar o corpo-

dionisíaco, afinal, é através do corpo que a desmedida é explorada: “(...) o servidor de Dioniso 

precisar estar embriagado e ao mesmo tempo ficar à espreita atrás de si, como observador. Não 

na alternância de lucidez e embriaguez, mas sim em sua conjugação se mostra o caráter artístico 

dionisíaco.” (NIETZSCHE, 2019, p. 42) Além disso, o corpo de Song transformado é prova de 

seu corpo-dionisíaco: descarregando “todos os meios de expressão e, ao mesmo tempo, põe 

para fora a força de representação, imitação, transfiguração, transformação, toda espécie de 

mímica e atuação.” (NIETZSCHE, 2017, p. 55) 

O corpo de Song também se revela um espaço de tensão entre o apolíneo e o dionisíaco 

justamente por levantar o questionamento de como o espião estava envolvido ou não na ilusão 

de sua própria arte. Inicialmente pode-se indagar que Song estava envolvido em uma 

performance de gênero justamente por estar engajado em sua missão, porém a sua relação com 

o mundo faz com que se indague sobre os limites da performance: sempre vestido com as 
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roupas, investido na relação com Gallimard, depreciado pelos seus membros de espionagem, 

hesitando em seus discursos. 

Exercendo o seu papel de espião e ator, Song consegue atenuar a já fina linha entre os 

corpos que estão em suas mãos. É através da tensão entre o corpo-dionisíaco e o corpo-apolíneo 

que ele consegue negociar sua performance: a tão controlada amante chinesa que se torna a 

mulher perfeita aos olhos de Gallimard. É essa desmedida ao burlar gêneros (em contraste com 

a medida da perfeição apolínea) que se revela prazer, sofrimento e conhecimento. 

(NIETZSCHE, 2019, p. 48) O controle exercido por Song sobre os corpos se dilui com o passar 

da história e se torna cada vez mais difícil dissociar o espião da amante chinesa. Por essa razão, 

a sua preocupação com a medida revela que já não há como identificar a existência de um 

sujeito único ali, estável e dono de uma Verdade de si ou mesmo de uma Verdade sobre os 

desejos dos corpos que ali são afetados. Observa-se que é a partir dessa ausência de limites 

entre Song-espião e Song-Butterfly que a performance pode ser sugerida como 

performatividade de gênero: Song nega em tribunal que estava envolvido emocionalmente 

porque cumpria sua missão, porém a cena final na qual ele não mais consegue seduzir Gallimard 

revela o desequilíbrio de seu discurso. Qual seria então a Verdade de Song? 

A preocupação em usar Verdade com ‘V’ maiúsculo é para enfatizar que nenhum dos 

corpos – Song-espião e Song-Butterfly – seria o verdadeiro como final, mas sim espaços de 

possibilidades para existência. A presença das forças apolínea e do dionisíaca, ou seja, um corpo 

afetado pela ordem e desordem, comedida e prazer, lentamente desvela as verdades existentes 

a partir do prazer e do conhecimento. Como afirma Gallimard: “Did I not undress her because 

I knew, somewhere deep down, what I would find? Perhaps. happiness is so rare that our mind 

can turn somersaults to protect it.”56 (HWANG, 1989, p. 60) Por que ele despiria Song, peça 

por peça, quando ele sabia o que encontraria? Despir Song significa revelar que o corpo-

apolíneo de Song – pensado na ilusão de poder ser Butterfly sem perder a harmonia consigo 

mesmo, a performance de si –  não é o suficiente para a relação e que o corpo-dionisíaco – Song 

indissociável de Butterfly, a performatividade de gênero – é parte necessária do quebra-cabeça 

onírico que ambos vivem – as peças não se encaixam, mas ainda assim vale a pena seguir nele. 

Dessa forma, Song pode ser pensado como um sujeito em que tanto o corpo-apolíneo 

quanto o corpo-dionisíaco produzem sentidos. O primeiro pela possibilidade de acreditar que 

existe o espião que se disfarça de Butterfly e que performa aquela identidade em seu trabalho 

                                                             

56 “Não a despi porque eu sabia, bem lá no fundo, o que eu encontraria? Talvez a felicidade seja tão rara que nossa 

mente pode dar cambalhotas para protegê-la.” 



 

160 
 

de ilusão e perfeita construção, ou seja, um grande controle de si. Já o segundo por não 

conseguir se dissociar do papel desempenhado e vendo que seu corpo anterior se une ao prazer 

de ser Butterfly no desejo de Gallimard, expondo assim uma “auto-aniquilação orgiástica”. 

(NIETZSCHE, 2007, p. 125) Entretanto, o que acontece quando Song é revelado como homem 

perante Gallimard nos força a reconsiderar até que ponto este corpo é compreendido nas duas 

explicações anteriores. 

No terceiro e último ato, quando Song se despe e pede que Gallimard toque a sua pele 

para ver que nada mudou após a prisão do oficial francês, é interessante notar que o primeiro 

segue alimentando a fantasia de ser a Butterfly, pois fechar os olhos e tocar a pele seria 

combustível suficiente para o arsenal de memórias de Gallimard. Apesar disso, ao abrir os 

olhos, Gallimard encontra a verdade que não quer enfrentar: o corpo masculino de Song que 

não pode mais ser nem apolíneo, nem dionisíaco, porém constitui outra verdade em si na cena. 

Enquanto Butterfly, Song consegue articular o corpo-apolíneo em sua construção da perfeição 

e também o corpo-dionisíaco ao prover o sonho como sonho para si e Gallimard. É engraçado 

notar que o corpo-apolíneo em sua perfeição de estátua como arte é incapaz de se sustentar por 

muito tempo. De fato, é uma arte atemporal, pois Gallimard se prende ao que conheceu de Song 

como Butterfly. O que torna o corpo-dionisíaco possível é a própria necessidade do corpo-

apolíneo não poder existir enquanto Verdade, pois excesso de ordem não representa a realidade 

que, por si, é inatingível. 

Considera-se que é possível teorizar o corpo de Song despido como um corpo-abjeto 

utilizando as considerações de Julia Kristeva (1982) para tal. Em Pouvoirs de l'horreur Kristeva 

associa o abjeto com a entrada do Real no sentido lacaniano em nossas vidas, especialmente ao 

colocar o cadáver como elemento-chave de sua análise. Para a teórica, o cadáver representa o 

nosso confrontar com a nossa própria morte, afinal, ele é a representação mor da abjeção pela 

sua ausência de Deus e por estar fora do campo das ciências. Em outras palavras, o cadáver nos 

aponta para quão finitos somos e para a nossa própria morte palpável e real. 

Ainda seguindo a análise de Kristeva, ela afirma que abjeção é “antes de tudo 

ambiguidade” (KRISTEVA, 1982, p. 9), especialmente pelo conceito abarcar tanto medo e 

gozo (jouissance, no original). Medo por tocar no campo das pulsões de vida e de morte ao 

elaborar o retorno de algo previamente reprimido, mas também e ao mesmo tempo gozo pela 

repetição inconsciente de sintomas que produzem aquele. É, portanto, um processo de atração 

e repulsa que, apesar de aparentemente paradoxal, demonstra a inconstância do controle sobre 

o corpo e seus desejos. Enquanto Gallimard consegue sentir uma atração pelo corpo que está 
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despido ali, ele sente uma aversão ao que enxerga: aquele homem nu não é sua mulher perfeita, 

mas também o é. Sublinho que é justamente esta ambiguidade de Gallimard em relação ao 

corpo-abjeto de Song que ilustra a discussão de Kristeva. Aqui é onde encontro a abjeção como 

a metáfora do profundo poço de memória que é impossível de se aproximar, o fardo que repele 

e é repelido (KRISTEVA, 1982, p. 6), afinal, o leitor atento terá se apropriado do passado sexual 

de Gallimard a esta altura e terá formado um julgamento de que ele sempre se portara de 

maneira submissa e que com Song ele finalmente assumira uma posição ativa. O passado surge 

na relação através da dicotomia submissão-insubmissão no qual Gallimard sempre exercera o 

primeiro em suas relações com mulheres e agora com Song consegue articular um lado 

desmedido seu, porém não sem um preço: a masculinidade é o reconhecimento desse valor ao 

ser confrontado com o corpo masculino de Song. Incapaz de lidar com este corpo-abjeto que 

não mais é a perfeição do apolíneo ou a sedução dionisíaca, ele se torna Butterfly para performar 

o ritual do seppuku, vulgarmente conhecido como haraquiri nos países ocidentais.  

 Distinto da forma como os corpos em Orlando surgem, M. Butterfly apresenta como a 

área cinza é explorada a partir não apenas da junção das características. A partir da entrada do 

real com o fim da ilusão apolínea como no corpo despido de Song, o surgimento do corpo-

abjeto se dá dentro da área cinza, indicando que há um aspecto incapaz de ser tratado pelas 

outras duas forças criativas. Além disso, a interação do corpo-abjeto de Song se dá pela forma 

como as forças externas também operam. Diferente de Orlando, o tratamento de sujeitos em M. 

Butterfly indica que a transgressão a partir da embriaguez dos sentidos, tanto de Song quanto 

de Gallimard, é elemento-chave que se realiza na peça. Ao recusar a mão única das forças 

externas, M. Butterfly também expõe as consequências sociais: a condenação física e a 

humilhação de Gallimard e Song. Contudo, a via de mão dupla das forças externas é justamente 

o que permite a recusa do real de Gallimard e que encerra a peça com Song se percebendo 

enojado de si mesmo – seja por perder Gallimard ou por perder a si mesmo quando incapaz de 

ser Butterfly novamente. 

A abjeção em M.Butterfly pode ser um elemento dionisíaco porque ela surge como uma 

resposta das forças externas ao momento das revelações que Gallimard e Song não conseguem 

mais aceitar por estarem demasiados entrelaçados nas tramas que criaram. A perfeição de Song 

como Butterfly e como espião se desfazem, deteriorando as forças apolíneas e dionisíacas e 

erigindo o corpo-abjeto como saída para que sua nova expressão possa ser compreendida fora 

dos termos anteriores – não mais espião, não mais Butterfly, mas alguém novo e incapaz de se 

definir sem Gallimard. 
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CAPÍTULO 05 

A MATERIALIDADE DO CORPO: 

PRÁTICAS AUTOBIOGRÁFICAS TRANS 

 

 

“O que é preciso defender é o direito de todo 

corpo – independentemente de sua idade, de seus 

órgãos sexuais ou genitais, de seus fluidos 

reprodutivos e de seus órgãos gestacionais – à 

autodeterminação de gênero e sexual. O direito de 

todo corpo de não ser educado para transformar-

se exclusivamente em força de trabalho ou força 

de reprodução.” 

Paul B. Preciado
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5. A MATERIALIDADE DO CORPO: PRÁTICAS AUTOBIOGRÁFICAS TRANS 

 

 Um recente boom no mercado editorial no século XXI que não pode passar despercebido 

é a presença de autobiografías de sujeitos trans. Dois exemplos são Redefining Realness de 

Janet Mock e She’s Not There de Jennifer Finney que figuraram na lista dos bestsellers do New 

York Times. Não me interessa aqui dizer que essas autobiografías são exemplos de uma nova 

estética ou mero produto de uma época marcada pelo escrutínio da vida cotidiana, afinal, não é 

a intenção marcar o que seria ou não literatura. Interesso-me, no entanto, pela própria 

possibilidade de presença de sujeitos previamente silenciados que finalmente têm encontrado 

meios políticos de expressarem as suas idiossincrasias. 

 Em artigo intitulado “O que nos dizem as autobiografias trans?”, a doutora em crítica 

literária Amara Moira (2018) explicita certas questões que surgem na leitura de autobiografias 

de sujeitos trans no Brasil. Para Moira, as narrativas de si buscavam desvelar a compreensão 

do sujeito como dono de si, porém ainda balizado por leituras de um mundo cis-gênero, herança 

de uma heteronormatividade naturalizada. Moira celebra o fato de que possamos encontrar estas 

autobiografias como contrapontos da nossa própria literatura canônica, porém é a busca por 

uma desestabilização dos sentidos atribuídos ao gênero que fornecem as ferramentas para que 

Moira critique, por exemplo, os prefácios das autobiografias. No fundo, parece que Moira deixa 

no ar a sua ironia de que essas obras só conseguem existir a partir da corroboração das narrativas 

nas mãos de prefacistas como Eduardo Suplicy e Rose Marie Muraro que acabam evidenciando 

as articulações do preconceito mesmo na melhor das intenções. 

 “O poder de nomear-se é,” nas palavras de Moira, “o poder de romper com a norma, em 

especial quando esse re-nome desdiz o gênero que, com base em seu genital de origem [...] lhe 

impuseram.” (MOIRA, 2018, online) A possibilidade de nomear-se é fruto de um 

reconhecimento de si como o Outro de alguma relação que era creditada como estável, ecoando 

as discussões de Stuart Hall (2006, 2014) acerca das identidades na pós-modernidade. Para Hall 

(2006), as noções de identidades fixas, coerentes e estáveis estão lentamente se desfazendo, 

evidenciando o caráter provisório destas que nos permitem adentrar a discussão sobre 

identidade, diferença e políticas pós-identitárias. 

 A questão de nomear-se ecoa as palavras de Denilson Lopes quando ele afirma que o 

ato de nomear-se é perigoso, porém “se não nos nomeamos, outros o farão.” (LOPES, 2002, p. 

27) As palavras do professor da UFRJ indicam que o ato de re-nome é um ato político, não 

porque possivelmente criaria uma essência do que se é com objetivo de classificar – sou 
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homem, cis-gênero, branco, classe média – mas com a intenção de “explorar, problematizar.” 

(LOPES, 2002, p. 27) Distanciando-se de posições de “guetização epistemológica”, Lopes 

indica que precisamos enxergar que a aliança com os estudos culturais oferece novas pontes 

teóricas e evita “um fechamento intelectual.” Desta forma, é importante sinalizar que a 

discussão sobre identidades não pode fugir do debates sobre as diferenças como elementos não-

dicotômicos mais, porém como parte integral de uma possibilidade de compreensão de sujeitos 

trans na pós-modernidade. 

 

5.1. Diferença como elemento-chave 

 

 Falar sobre identidades/identificações parece alimentar o debate sobre a importância de 

ser uno e estável, falácia já teorizada por Stuart Hall em A Identidade Cultural na Pós-

modernidade e também sinalizada por Eurídice Figueiredo e Jovita Noronha em Conceitos de 

Literatura e Cultura. Faz-se importante, então, ressaltar que as identidades “teriam caráter 

provisório porque [estão] em constante devir” (FIGUEIREDO; NORONHA, 2012, p. 189) e 

que são “continuamente deslocadas em função de elementos nacionais, culturais, de gênero, de 

classe social, de posição política e religiosa, enfim, das várias identificações que formam o 

sujeito mosaico de nossa era.” (idem, p. 191). Parece, no entanto, haver certo desacordo no 

debate entre identidades e teoria queer. 

 As identidades como essencialismos tornaram-se alvo de críticas por não oferecerem 

possibilidades representacionais de todos os sujeitos que ali estariam contidos. Falar, por 

exemplo, em um estudo sobre homens gays é simplificar a necessidade de adicionar categorias 

que transformam esse mesmo sujeito em diferentes níveis. Questionar de que maneiras um 

homem gay cis-gênero branco de classe média se diferencia de um homem trans negro oriundo 

de periferias é uma forma de estabelecer novas possibilidades de estudos identitários que, por 

sua vez, se alimentam mais da celebração da diferença como elemento-chave do que daquilo 

que seria comum ao grupo. 

 É justamente nessa lacuna que se forma na homogeneização de sujeitos que surge uma 

das críticas de Judith Butler sobre as identidades. Trabalhando com uma crítica feminista ao 

feminismo essencialista da segunda onda, Butler (2015a) afirma que as ficções “fundacionistas” 

não fornecem mais o aparato para que nos compreendamos como sujeitos, afinal, nem todos os 

cidadãos do país têm acesso aos mesmos benefícios culturais e sociais. Além disso, Butler 

critica a suposição de que existe uma identidade comum no termo “mulher” quando, na 

realidade, 
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o termo [mulher] não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero 
da “pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero 

nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos 

históricos, e porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. 

(BUTLER, 2015a, p. 21) 

 

 Para Butler, então, descrever uma mulher como uma categoria única conforme boa parte 

da crítica da segunda onda fazia era uma perpetuação da opressão que o movimento tanto 

criticava. É a partir desta crítica que uma política pós-identitária se constitui como ferramenta 

de crítica cultural e social, especialmente por investigar de que maneiras os sujeitos se 

constituem dentro de seus contextos, e também evidencia a necessidade de teorizar sobre as 

lacunas de representação (misrepresentations) de sujeitos que não se encaixam nas “armadilhas 

identitárias” anteriores. 

 Compreendo por “armadilhas identitárias” os essencialismos prévios que buscam 

homogeneizar sujeitos com fins políticos. Não se tem a intenção de desqualificar tais lutas e 

coalizões políticas, afinal, a própria teoria queer nasceu de políticas que hoje consideramos 

essencialistas, porém é mister enxergar como tais atitudes podem ter corroborado práticas de 

exclusão. Uma política pós-identitária localiza como as leituras da teoria queer sobre um mundo 

regido por questões binárias abrem as portas para novos questionamentos dos sujeitos, em 

especial, aqueles que fazem uso da diferença como celebração de si e não mais marginalização. 

 Conforme Butler (2015a, p. 24) afirma em Problema de Gênero, a questão não é recusar 

a política representacional, mas “justamente formular [...] uma crítica às categorias de 

identidade que as estruturas jurídicas contemporâneas engendram, naturalizam e imobilizam.” 

Será a partir dessa percepção de crítica das representações que será possível pensar as 

autobiografias de sujeitos trans como parte de uma poética queer que se recusa a manter a 

ordem de corpos regidos por “estruturas jurídicas da linguagem e da política [que] constituem 

o campo contemporâneo de poder.” (BUTLER, 2015a, p. 23) 

 Se a diferença pode ser construída negativamente através de práticas de exclusão, 

marginalização e silenciamento (WOODWARD, 2014), é importante que também 

enxerguemos o valor subversivo da pós-modernidade ao transformá-la em uma leitura positiva 

através da celebração da diferenças como “fonte de diversidade, heterogeneidade e hibridismo.” 

(WOORDWARD, 2014, p. 50-51) A compreensão de identidade e diferença na dicotomia nós-

eles, centro-periferia, dentro-fora parece estar se tornando ironicamente erosível pela sua 

própria preocupação em não homogeneizar: aqueles que estão nos dois lados dessas dicotomias 
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não são iguais como se pode notar ao refletir sobre as posições de uma mulher branca que se 

identifica como radfem e que não acredita que mulheres trans sejam sujeitos do feminismo e 

uma mulher trans branca que se descreve feminista. A primeira poderia ser o “nós” para a 

segunda que seria o “eles” da dicotomia, porém a primeira se torna “eles” quando a relação se 

contrasta com um homem branco de classe média. Descrita de maneira simplificada, a situação 

explicita como as noções de identidade e diferença não apenas marcam deslocamentos do 

próprio sujeito, mas que também demandam uma melhor teorização para evitar a perpetuação 

de essencialismo que Butler tanto critica. 

 É justamente pelos perigos nas construções de dicotomias que a teoria queer busca 

renegociar esses valores binários através de posições como as da contrassexualidade do filósofo 

trans Paul B. Preciado. Para o estudioso espanhol, a teoria queer estadunidense se apropriou 

demasiadamente de “releituras perversas da psicanálise” para falar sobre a sexualidade, 

resultando em termos populares como “falo feminino” e “inveja do pênis” (PRECIADO, 2017, 

p. 74), resultando em uma perpetuação de uma estrutura ainda marcada por uma perspectiva 

heterossexual. Cabe aqui, então, ressaltar a importância de repensar os sujeitos a partir das 

identidades e diferenças, porém, ao mesmo tempo, articulando uma nova forma de pensar os 

corpos sociais – a contrassexualidade. 

 

5.2. Para além dos limites: a contrassexualidade 

 

 Publicado em espanhol pela primeira vez em 2004, Manifesto Contrassexual deve ser 

lido com atenção para as maneiras como Preciado burla não apenas a noção de livros teóricos 

organizados a partir de outras teorias, mas também o senso de uma teoria queer que se encontra 

em ambientes populares da academia. Oscilando entre registros e tipos de linguagens, Preciado 

oferece a sua contribuição para queerizar ainda mais a teoria queer e apontar novos desafios 

desta. A contrassexualidade assume, portanto, não apenas uma imagem de teoria, porém uma 

renegociação de valores a partir de um discourse en retour foucaultiano. 

 A contrassexualidade é descrita como “o fim da Natureza como ordem que legitima a 

sujeição de certos corpos a outros.” (PRECIADO, 2017, p. 21) Por Natureza com N maiúsculo, 

Preciado compreende as verdades biológicas que são inscritas nos corpos e que dizem que um 

sujeito é homem ou mulher. Esta Natureza é um argumento utilizado por setores conservadores 

que desconfiam das existências de sujeitos que não corroboram as suas expectativas, estas 

produtos “do contrato social heterocentrado.” (PRECIADO, 2017, p. 21) Ao negar o que se diz 



 

168 
 

natural, o filósofo indica que os corpos no contrato contrassexual – importante detalhe a ser em 

breve criticado – deixam de se reconhecer como homens ou mulheres para admitirem novas 

formas como corpos falantes e, consequentemente, enxergando que as identidades previamente 

admitidas se tornam ficções passadas para a adoção de novas perspectivas. 

 Para a contrassexualidade, o corpo é uma tecnologia tanto quanto a sexualidade, sendo 

ambos dispositivos manipulados dentro de um sistema de sexo/gênero. Desse modo, ao se 

acreditar bissexual, homossexual ou heterossexual (entre as outras várias gamas de 

sexualidades existentes), formulamos uma incoerência que nos diz que nossa sexualidade é 

então regida pela presença de órgãos reprodutivos que possuímos ou que nos atraem, ignorando 

a “sexualização do corpo em sua totalidade.” (PRECIADO, 2017, p. 23) É nessa lacuna crítica 

que Preciado enfatiza como o desejo, a excitação erótica e o orgasmo são produtos de uma 

tecnologia social que acredita que o sexo se reduz a zona erógenas “fazendo coincidir certos 

afectos com determinados órgãos, certas sensações com determinadas reações anatômicas.” 

(PRECIADO, 2017, p. 25) 

 O que se acredita como Natureza é, na contrassexualidade, “um efeito da tecnologia 

social que reproduz nos corpos, nos espaços e nos discursos a equação natureza = 

heterossexualidade.” (PRECIADO, 2017, p. 25) Isso significa dizer que a equação citada 

enxerga que algumas partes do corpo seriam áreas de diferença sexual em uma perspectiva 

feminina ou masculina. Mesmo quando se fala de homossexualidades ou bissexualidades, a 

equação tem se revelado constante por ser reducionista na leitura de que apenas o pênis, por 

exemplo, em sua leitura fálica seria o centro do corpo. Não por acaso a discussão de Preciado 

evidencia sua discordância de como mesmo na teoria queer existe em algumas vertentes a busca 

por uma explicação do prazer no sistema fálico, afinal, alguém ainda precisa exercer as funções 

considerada masculina ou feminina no binarismo ativo-passivo. 

 A contrassexualidade surge como um argumento para desvelar as próprias práticas 

essencialistas de teóricos queer que não concordam sobre sexo e gênero como categorias 

biológicas (e portanto essencialista em algum momento) ou sociais (logo construídas em 

relações). Vale ressaltar que a riqueza teórica da teoria queer é justamente a sua raiz no pós-

moderno e suas ambivalências teóricas, logo incapazes de encerrar as discussões baseadas em 

uma única e pura Verdade ontológica do sujeito. 

 Reconhecer os corpos que são desvios e derivações de um sistema heterocentrado 

(PRECIADO, 2017, p. 27) se torna uma prática contrassexual assim como compreender que os 

órgãos tidos como naturalmente sexuais são também os efeitos de uma tecnologia “que 
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prescreve o contexto em que [eles] adquirem sua significação (relações sexuais) e de que se 

utilizam com propriedade, de acordo com sua ‘natureza’ (relações heterossexuais).” 

(PRECIADO, 2017, p. 31) A função dos órgãos genitais é, portanto, situada em contextos 

definidos e usos “próprios” para sua existência. Será justamente neste ponto que Preciado 

formula a contrassexualidade como um discurso que desconstrói o que ele chama de regime 

heterocentrado que não só limitam e reduzem os sujeitos a dois sexos e gêneros, mas também 

organizam a sexualidade em limitadas áreas e formas. 

 A contrassexualidade não busca uma substituição dos termos existentes por outros ou 

um desfazer das marcas já existentes da heterossexualidade, mas sim promover uma mudança 

nas posições de enunciação. No entanto, Preciado não explicita como essas posições se tornam 

emblemáticas de novos discursos, porém defendo que é possível enxergar dentro das 

autobiografias trans não apenas o deslocamento dos sujeitos a partir da diferença, mas também 

a mudança nestas posições que Preciado considera importantes para uma reorganização social. 

 É possível notar que a contrassexualidade é uma força teórica que busca visibilizar 

sujeitos que não se encaixam em padrões heteronormativos, porém ao mesmo tempo indaga de 

que maneiras as discussões sobre a teoria queer não tem perpetuado posições heterocêntricas 

nas suas construções de sujeitos, especialmente por herdarem alguns essencialismos dos 

estudos gays e lésbicos e do feminismo. Percebendo essa demanda pelo questionamento do falo 

como poder da herança lacaniana, Preciado desenvolve a contrassexualidade como um 

descartar as barreiras limitadoras de sexo e gênero conforme conhecemos para convidar ao 

questionamento da presença do pênis/falo como regulatório de nossas relações – seríamos 

ativos caso possuíssemos um pênis ou um vibrador, por exemplo, e seríamos passivos caso 

fôssemos penetrados por aquele. Entretanto, a pergunta que a leitura de Preciado suscita é: até 

que ponto então existia o consenso de mulheres que se identificam como homossexuais e que 

utilizam vibradores? Seriam elas então menos lésbicas por fazerem uso do falo como objeto de 

prazer sexual? Estaria então uma mulher trans que busca cirurgia de redesignação sexual 

abrindo mão de posições de poder ou mesmo um homem trans que não busca a redesignação 

menos “ativo” que um homem cis-gênero? 

 São estes questionamentos que levam Preciado a discutir a existência do dildo – que ele 

compreende não como um mero vibrador ou uma extensão do pênis/falo – como uma forma de 

interromper e subverter os discursos heterocentrados a partir das indagações acima. Por 

privilegiar que corpos sejam falantes e não masculinos e femininos, Preciado, talvez 

utopicamente, explica que é justamente pela sua presença sem um uso definido que o dildo se 
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torna central para a contrassexualidade. Podendo estar presente tanto na vagina quanto no ânus, 

o dildo não requer um uso específico e não desloca a noção de um pênis como falo ou símbolo 

de poder como a discussão psicanalítica de Monique Wittig em The Lesbian Body apontou. Em 

outras palavras, redefinir o dildo, que novamente vale dizer não ser apenas um vibrador, como 

um significante das sexualidades permite “dinamitar o órgão sexual, aquele que se fez passar 

pela origem do desejo, por matéria-prima do sexo, aquele que se apresentou como centro 

privilegiado” (PRECIADO, 2017, p. 80) 

 Talvez o dildo na teoria de Preciado ainda possa ser lido como um objeto fálico, 

especialmente porque o filósofo não explicita de que maneiras o dildo efetivamente 

interromperia a noção do falo como instrumento de poder, especialmente nas leituras pós-

lacanianas. No entanto, é a contrassexualidade na sua tentativa de desmistificar o dildo como 

elemento de prazer que permite compreender que existem áreas erógenas que não aquelas já 

sexualizadas, justamente aquelas marcadas pelo binarismo sexo/gênero e que ainda organizam 

o pensamento ocidental acerca dos sujeitos que precisam ser homem ou mulher. O dildo pode 

representar, portanto, a interrupção de discursos que localizam o poder apenas no falo: a 

ausência do falo não representa necessariamente a ausência de relações de poder. 

 Se a linguagem utilizada e as ideias propostas por Preciado se revelam demasiadamente 

utópicas ou complexas às vezes, é mister que procuremos os desdobramentos da 

contrassexualidade como formas de expressão de sujeitos que vivem na e a partir da diferença. 

Por tal razão, duas autobiografias trans se tornam o lócus investigativo dos corpos trans como 

interrogadores da heteronormatividade dentro de uma poética queer. 

 

5.3. Aqui, lá e acolá, corpos trans fora do lugar: as narrativas Trans e Nina Here Nor There 

 

 Nina Here Nor There inicia com a constatação de que Nick Krieger acreditava pertencer 

ao grupo de suas amigas lésbicas de classe média e moradoras do bairro de Castro em São 

Francisco. Krieger salienta que todas eram bem-sucedidas e tinham boa aparência, porém há 

algo nas palavras descritivas da festa pós-jogo em um quintal que indicam que aquele sujeito 

que ali se encontrava, Nina, não parecia estar ciente de si. Publicado em 2011, Nina Here Nor 

There descreve a jornada de transição de gênero de Nina enquanto ilustra a vivência de sujeitos 

trans que burlam as fronteiras de gênero, sexo e sexualidade. Serão estes sujeitos que levarão 

Nina a se questionar enquanto sujeito, especialmente sobre as suas convicções acerca do mundo 

ao seu redor. 
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 É importante notar que a jornada que Nina descreve desconstrói a linearidade esperada, 

logo os capítulos não são organizados temporalmente e permitem que os leitores possam 

questionar as posições ideológicas assumidas por Nina. Um trecho que ilustra essa preocupação 

é no primeiro capítulo quando Nina é convencida por Zippy a participar de uma festa de 

arrecadação de dinheiro para que Greg, homem trans, possa pagar pela mastectomia. 

 

Lately, it seemed like these trans guys, as most people referred to them, were 
everywhere – bars, bookstores, parks, my house, my street – their very 

presence refuting what I’d always taken as fact, that those with an F on their 

birth certificates were automatically women.57 58 (KRIEGER, 2011,p. 11) 

 

 O discurso inicial de Krieger é justamente prova de que, mesmo sendo anteriormente 

uma minoria, no caso uma mulher lésbica, ela era afetada por um discurso ideológico de que 

um papel dizendo F (female) deveria marcar toda a sua existência, afinal, ela nascera mulher e 

assim deveria ser o rumo da civilização. Além disso, ao descrever a sua percepção inicial de 

homens trans, o interdito parece sugerir que a presença de todos esses sujeitos portadores da 

diferença perturbava a sua própria noção de si. A “perturbação” segue ao refletir sobre as 

pessoas na referida festa: 

 

The style signposts had once held masculine or feminine connotations that 
helped me define a person, but here they failed to indicate whether a person 

was self-identified as man, woman, or something else entirely. I figured 

earrings and longish hair would be the first things someone like Greg would 
lose, small changes to prevent being perceived as a woman. But then again, 

plenty of dudes wore earrings and overgrown hair, too.59 (KRIEGER, 2011, 

p. 12) 

 

 Nina reflete sobre a sua própria formação que lhe informava que determinados aspectos 

que designavam o que seria pensar sobre quem seria homem ou mulher. Coisas pequenas como 

brincos e a extensão dos cabelos pareciam indicar que pertenceriam ao mundo feminino, porém 

Nina se indaga sobre como esses traços já haviam sido adaptados para o mundo masculino. 

                                                             

57 Novamente: citações literárias, sejam longas ou curtas, serão privilegiadas no texto e as minhas traduções estarão 

como notas de rodapé. 
58 “Recentemente parecia que esses caras trans, como todos os chamavam, estavam em todos os lugares - bares, 
livrarias, parques, minha casa, minha rua - sua própria presença contradizendo tudo o que eu sempre tinha tomado 

como fato, como aqueles que nascem com um F na certidão de nascimento sendo automaticamente mulheres.” 
59 “Os sinais de estilo possuíam outrora conotações masculinas ou femininas que me ajudavam a definir uma 

pessoa, mas aqui eles falhavam em indicar se uma pessoa se identificava como homem, mulher ou algo totalmente 

diferente. Eu pensei que os brincos e o cabelo mais ou menos longo seriam as primeiras coisas que alguém como 

Greg tiraria, pequenas mudanças para evitar ser reconhecido como uma mulher. Mas aí de novo, muitos caras 

também usavam brincos e tinha cabelos longos.” 
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 Nascida e criada em uma família de classe média em Nova York, Nina percebera que 

havia algo “diferente” em si e interpretara que seria um desejo por se tornar uma viajante. 

Entretanto, ao retornar de diversas viagens, Nina ainda não sentia que havia encontrado uma 

resposta para diversas indagações, o que a leva a se mudar para a costa oeste dos Estados Unidos 

e morar em Castro, famoso bairro LGBTQ+ da cidade de São Francisco, estado da Califórnia. 

A mudança provaria ser drástica ao confrontar o que Nina compreendia como conceitos já 

fechados até mesmo no grupo LGBTQ+. Para Nina, as noções do que era um homem gay ou 

uma mulher lésbica eram definidas e basicamente inquestionáveis. A sua formulação de gênero 

cooperava com os primórdios dos estudos gays e lésbicos que, por mais revolucionários tenham 

sido, também fomentaram essencialismos de gays e lésbicas que precisavam ser correspondidos 

para que suas existências fossem reconhecidas. De certo modo, ecoando as palavas de Judith 

Butler ao teorizar sobre como o sexo, na realidade, “talvez [...] sempre tenha sido o gênero, de 

tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nula.” (BUTLER, 2015a, 

p. 27) 

 Encontrando em Castro um mundo diferente daquele no qual fora criada, Nina passa a 

questionar até que ponto a sua própria identidade não era uma falsa percepção de solidez e 

fixidez. Ao encontrar outras pessoas trans como Bec, Nina reavalia a sua posição enquanto 

produtora de verdades sobre o Outro. Cito um momento em que Nina e Melissa, uma de suas 

roommates, conversam na cozinha da casa que dividem em Castro para ilustrar essa quebra 

inicial de paradigmas: 

 

“Does Bec go by ‘he’ or ‘she’? I hear people use both. 

“I just call Bec, Bec,” [Melissa] said. “But if you want to know, you 

should ask Bec.” 
Disappointed, I’d wanted a definitive answer. Referring to Bec as “He” 

felt intuitively right, but there were so many rules that linked biology and 

language, birth sex and pronouns. If Bec intended to override these rules like 
Greg did, wouldn’t she at least adopt a man’s name? It felt too absurd for me 

to refer to a “Rebecca” as “he”.60 (KRIEGER, 2011, p. 22) 

 

 Talvez o que sobressaía no trecho é como Nina busca encaixar Bec na sua leitura de 

mundo, uma que perpetua uma percepção de padrões heterossexuais binários como a única 

                                                             

60 “'Bec usa 'ele' ou 'ela'? Eu ouvia as pessoas usarem ambos. 'Eu apenas chamo Bec de Bec' disse Melissa. 'Mas 

se você quiser saber, você deveria perguntar Bec.' Desapontado, eu queria uma resposta definitiva. Referir-me a 

Bec como 'ele' parecia intuitivamente certo, mas havia tantas regras que ligavam biologia e linguagem, sexo no 

nascimento e pronomes. Se Bec quisesse burlar essas regras como Greg fez, por que ela não adotou então um 

nome masculino? Parecia-me um absurdo me referir a 'Rebecca' como 'ele'.” (Minha tradução) 
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possibilidade de existência. De certa forma, Nina não consegue ainda ler Bec como um sujeito 

que burla as fronteiras de gênero não apenas por ter realizado a mastectomia, mas também por 

insistir no uso de seu nome anterior associado ao feminino. Apontando os discursos entre 

linguagem, biologia e pronomes, Nina reflete que talvez pudesse ser mais fácil para todos ao 

redor de Bec caso ela adotasse um nome masculino que, por sua vez, referendaria a escolha 

pronominal. É nessa hesitação em forma de pergunta que as preocupações de Preciado surgem 

como instrumentos de análise. São essas “imposturas orgânicas, mutações prostéticas” que se 

tornam “recitações subversivas de um código sexual transcendental falso” (PRECIADO, 2017, 

p. 31) Quando Bec opta por manter seu nome feminino mesmo ao fazer a mastectomia, ela não 

está necessariamente realizando o processo de transição que outros sujeitos trans vivenciam. 

Mais tarde na autobiografia, Nina recobra uma conversa com Bec que menciona justamente a 

sua recusa em ter que fazer o processo de transição por não sentir que se encaixa nas oposições 

do espectro. Longe de estabelecer uma crítica daqueles que realizam o processo, Bec 

simplesmente responde que prefere se manter no middle ground, enfatizando que ela está em 

um terreno de hibridez e indefinição. 

 Para Nina, o absurdo é como Bec realiza a subversão de gênero enquanto desfaz a 

própria estabilidade da identidade a partir de uma diferença que se torna contrassexual – 

reforçando assim “o poder dos desvios e derivações com relação ao sistema heterocentrado.” 

(PRECIADO, 2017, p. 27). Quando Bec diz que prefere o uso do pronome “he”, mas que 

também aceita que “she” faça sentido para outros”, Bec não responde o questionamento de Nina 

que buscava uma resposta definitiva  - “I wanted to refer to Bec as ‘he’, his clear preference, 

and to uncover terms like genderqueer and middle ground that articulated what I thought I could 

see but not explain.”61 (KRIEGER, 2011, p. 55, ênfase no original) – revelando que a quebra 

do “contrato heterossexual” se dá de maneiras diversas. 

 As negociações entre identidade e diferença se tornam mais evidentes quando Bec 

revela, após Nina perguntar sobre a ideia de se sentir confortável na própria pele, que o processo 

de se sentir “confortável” é constante e jamais finito: “‘Oh, it was a process,’ he said. ‘A 

metamorphosis. Although I don’t know what I’m metamorphosing into.”62 (KRIEGER, 2011, 

p. 55) Um processo de metamorfose no qual o destino não importa pode ser uma aventura de 

insegurança para aqueles que não conseguem reconhecer as possibilidades de identidades 

                                                             

61 “Eu queria me referir a Bec como 'ele', sua preferência clara, e revelar termos como genderqueer e middle 

ground que articulavam o que eu pensava conseguir enxergar, mas não explicar” 
62 “‘Oh, era um processo,' ele disse. ‘Uma metamorfose. Apesar de não saber no que estou me metamorfoseando.’” 
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sexuais que vão além de homem e mulher, afinal, essa metamorfose de Bec enfatiza que, na 

realidade, estar no middle ground é revelar quão inconstante as nossas sexualidades são. É nesse 

reconhecimento da miríade de identidades situadas a partir das diferenças como “fontes de 

diversidade” (WOORDWARD, 2014) ou mesmo como um passo para reflexões de como 

 

deixar que  outro seja como eu não sou, deixar que ele seja esse outro que não 

pode ser eu, que eu não posso ser, que não pode ser um (outro) eu; significa 

deixar que o outro seja diferente, deixar uma diferença que não seja, em 
absoluto, diferença entre duas identidades, mas diferença da identidade, 

deixar ser uma outridade que não é outra “relativamente a mim” ou 

“relativamente ao mesmo”, mas que é absolutamente diferente, sem relação 

alguma com a identidade ou com a mesmidade. (PARDO, 1996, p. 154, ênfase 
no original apud SILVA, 2014, p. 101) 

 

 Ao perceber como termos como genderqueer e middle ground oferecem uma nova 

forma de pensar os sujeitos, Nina consegue elaborar melhor a sua leitura do Outro ao enfatizar 

que sujeitos trans não são apenas aqueles que fazem a transição completa – masculino para 

feminino e feminino para masculino. O termo trans então assume uma função guarda-chuva ao 

abarcar as complexidades que não estão também nessas fronteiras binárias estabelecidas: “(...) 

the permutations of gender were infinite, the complexities a challenge to explain in a language 

only built to hold this or that, when many of us were other, something we could see here long 

before we could speak it.”63 (KRIEGER, 2011, p. 191) 

 Antes de explorar outras nuances de Nina Here Nor There, é mister que se introduza a 

outra autobiografia aqui investigada para ilustrar a discussão de identidades e diferenças criadas 

a partir da contrassexualidade. Assim como Nina Here Nor There, Trans: A Memoir recobra as 

palavras de Adelaine LaGuardia Nogueira (2013) de que as autobiografias trans 

contemporâneas revelam uma preocupação menor dos sujeitos com a ideia de “disfarce” por 

enfatizarem justamente as suas existências dentro de uma matriz que os marginaliza. Nogueira 

(2013) cita Sandy Stone e seu manifesto pós-transexual que cobra posições nas quais os sujeitos 

trans não se afirmem a partir da heteronormatividade porque esta excluiria a importância de 

existir como diferença e não assimilação. Se então as narrativas autobiográficas de sujeitos trans 

primavam no passado por formas de investimento dentro da matriz, as contemporâneas 

                                                             

63 “[...] as permutações de gênero eram infinitas, as complexidades um desafio para explicar em uma língua 

construída apenas para dar conta disso ou daquilo, quando muitos de nós éramos outra coisa, algo que nós 

podíamos ver aqui antes mesmo de conseguirmos falar.” 



 

175 
 

englobam não apenas os momentos pré-transição, mas também os pós-transição não como uma 

forma final de si e sim uma construção constante. 

 Publicado como uma autobiografia em 2015, Trans: A Memoir é uma releitura e 

compilação de diversos artigos escritos por Juliet Jacques em sua coluna Transgender Journey 

no jornal britânico The Guardian. Tendo circulado entre 2010 e 2012, a coluna de Jacques 

focou no processo de sua transição e ofereceu um olhar público para uma questão que sempre 

fora considerada privada – o campo das sexualidades. 

 Para Jacques, o desafio de politizar um ambiente já considerado político – herança da 

segunda onda feminista – era um passo para dentro de um vórtice feroz de representações 

negativas, ou seja, abrir mão da privacidade de sua sexualidade em tempos de discursos de ódio 

é uma forma de encorajar práticas de resistência. Jacques expõe que ao iniciar o blog, passou 

por momentos de hesitação ao pensar sobre como suas palavas poderiam perpetuar estigmas e 

estereótipos de pessoas trans, mesmo quando sua intenção era de elaborar quão político era a 

escolha de pensar em si e também em suas comunidades. Além disso, a preocupação de Jacques 

com a representação de sua experiência como representativa de toda a comunidade trans é 

reiterada constantemente na autobiografia, especialmente ao buscar desfazer o mito do “corpo 

errado” como uma narrativa tradicional de sujeitos trans: “The important thing was to secure 

enough space to get beyond the ‘wrong body’ narrative and a blog would allow me far more 

leeway than traditional publications.”64 (JACQUES, 2015, p. 205) 

 A preocupação em não homogeneizar as experiências trans a partir da ótica do corpo 

errado demonstra que Jacques enfatiza a diferença como elemento crucial na sua jornada de 

transição. Mesmo assim, a escritora explica que recebeu críticas até mesmo de diversos grupos 

minoritários que enxergavam em sua coluna artifícios que “trairiam” espaços e grupos sociais: 

 

The series exposed some interesting fault lines: criticism for trans people in 

general came from straight and cisgender (non-trans) men and women, who 
said they didn’t understand why someone might need to transition; 

conservatives who thought we went against traditional values; socialists who 

complained that ‘identity politics’ distracted from the class struggle; gay men 
who felt we divided the equal rights movement; lesbian who repeated the old 

radical feminist arguments. (JACQUES, 2015, p. 206)65 

                                                             

64 “O importante era assegurar bastante espaço para ir além da narrativa de 'corpos errados' e um blog poderia me 

dar muito mais liberdade que publicações tradicionais.” 
65 “A série expôs algumas ideias polêmicas e interessantes: críticas às pessoas trans vieram em geral de homens e 

mulheres heterossexuais e cisgêneros, que diziam não entender por que alguém precisaria transicionar; 

conversadores que pensavam que nós íamos contra os valores tradicionais; especialistas que reclamavam que a 

política identitária distraía da luta de classes; homens gays que sentiam que nós dividíamos os movimentos pelos 

direitos iguais; mulheres lésbias que repetiam os antigos argumentos feministas raciais.” 
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 Ao mesmo tempo que Jacques revela que as críticas pareciam se desarticular de políticas 

de interseção por parte de grupos minoritários, o apoio também veio dos mesmos espaços, 

revelando assim que nem mesmo os grupos que se acreditam homogêneos possam de fato sê-

lo. A busca pelo questionamento de identidades sexuais em Trans: A Memoir assume então 

uma perspectiva tão política quanto Nina Here Nor There ao narrar de que maneiras a 

organização social mantém indivíduos trans à margem. 

 Preciado afirma que uma das falhas das teorias feministas – e podemos também apontar 

as mesmas questões nos estudos gays e lésbicos – foi a discussão de gênero como centrado 

apenas na mulher, formando uma leitura de que o homem é o padrão e a mulher se torna a 

diferença, o outro. Para discutir gênero, a teoria deveria levar em consideração que o corpo e a 

identidade de sujeitos masculinos também têm sua construção em uma tecnologia das 

sexualidades que, por sua vez, podem ser “lugares de resistência à dominação.” (PRECIADO, 

2017, p. 151) O corpo feminino não é, portanto, o único marcado por gênero e, por 

consequência de discussões butlerianas, por performances que reafirmam esse gênero. Dessa 

forma, o corpo trans é um espaço de diálogo entre sexo e gênero como categorias discursivas, 

evidenciando que evitar falar do trans é reconhecer que ele é uma forma de perturbar a norma. 

É nessa lacuna que as discussões de estereótipos de gênero, sexualidade e opressão em Trans: 

A Memoir são fundamentais para pensar o corpo trans em uma poética queer. 

 Juliet Jacques inicia a sua narrativa pelo dia em que a sua cirurgia de redesignação 

sexual acontece justamente para enfatizar que sua história não tem necessariamente um fim. 

Ela explora os desconfortos que não são explorados comumente para que o seu corpo se torne 

aquilo que ela almeja, especialmente os momentos em que a terapia se torna um elemento 

fundamental não apenas de seu processo subjetivo, mas também das obrigações pré-operatórias. 

Jacques revela seus temores de que talvez pudesse ser recusado pelos psicólogos, afinal, a 

palavra deles seria um dos pontos utilizados para julgar a necessidade de sua operação. Esse 

controle sobre o corpo é uma temática que surge nos estudos do corpo queer e que se torna 

fundamentalmente política quando pensamos as relações entre quem exerce esse poder sobre o 

corpo. 

 Na irônica criação dos artigos do contrato contrassexual, Preciado (2017) convida seus 

leitores e suas leitoras no artigo 8 a pensar sobre a metaforização tanto de substâncias 

consideradas “naturais” como testosterona e estrógeno quanto das reações físicas como 

ejaculações, ereções e orgasmos. Para o filósofo, o problema é como esses elementos se tornam 
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“metáforas políticas” que não podem ficar a serviço do Estado ou de instituições médicas que 

reproduzem a heteronormatividade, pois se tornam uma forma de controle dos corpos trans. 

Decidir quem pode ou não tomar doses de testosterona ou quem pode sentir prazer com qual 

região reafirma a preocupação de Preciado. 

 Em Trans: A Memoir, Juliet Jacques descreve que os hormônios que ela precisa tomar 

periodicamente antes da cirurgia são apenas liberados por uma junta médica que a entrevista 

em alguns momentos. Na narrativa de Jacques, a tensão pré-entrevista evidencia a preocupação 

entre o controle sobre quem pode tomá-los e a vida de um sujeito que está sendo escrutinada 

regularmente. Diagnosticada com depressão, Jacques questiona se deveria ou não expor seu 

histórico para os médicos, afinal, ela poderia ter sua dose hormonal negada e ser obrigada a 

começar todo o processo do zero. Citando uma autora trans – Julia Serano – Jacques explicita 

que sua preocupação inicial com o tratamento hormonal era se teria muitas lágrimas e crises de 

uma “segunda puberdade”. Entretanto, ela explica que os hormônios se tornaram extremamente 

políticos – “horribly politicised” (JACQUES, 2015, p. 223) – por serem associados aos 

comportamentos de cada gênero quando, na realidade, são construções realizadas com fins de 

manter uma ordem social. 

 De maneira semelhante, tanto Nina quanto Jacques passam pela experiência de sabatinas 

médicas para conseguirem a operação que buscam e revelam as inseguranças que muitos 

cidadãos ignoram sobre sujeitos trans. As dificuldades encontradas nos processos de suas 

identidades e, consequentemente, seus corpos são muitas e variadas: desde a necessidade de 

documentos atestando a sanidade mental do paciente até a comprovação de que estão vivendo 

como sujeitos trans há determinado tempo, mesmo quando a cirurgia é particular como no caso 

de Nina. Embora sujeitos trans passem por tais “sabatinas” médicas capitalizadas por 

instrumentos reguladores, é importante pensar que tais regulações também marcam outros 

corpos queer como os corpos gordos, por exemplo. Roxanne Gay afirma que seu corpo é um 

incômodo social em Hunger: A Memoir of My Body quando precisa dar palestras em espaços 

pequenos ou mesmo quando anda de avião do mesmo modo que narrativas sobre prostituições 

ainda geram polêmicas porque a profissão é vista como um uso indevido do próprio corpo. São 

nesses “incômodos sociais” que os corpos queer – vale reafirmar que não são isolados 

sexualmente, mas dentro do espectro LGBTQ+ – precisam constantemente provar suas 

validades como sujeitos dentro de um sistema que quer regulá-los e acomodá-los dentro de uma 

“normalidade”. As demandas enfrentadas por sujeitos queer em relação aos seus corpos são 

tematizadas de maneiras diversas justamente por serem socialmente vistos como abjetos, sujos 
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e degradantes da moral e bons costumes. Nota-se, portanto, uma ausência de controle sobre o 

próprio corpo que é regido pelas “metáforas políticas” conforme apontado por Preciado. 

 Outro exemplo dessas metáforas é encontrado em Nina Here Nor There quando Nina 

descreve sua relação com Jess e quando aprende a prática de packing – utilizar próteses falsas 

para simular um volume na região genital. Positivamente impressionada com o conforto que 

sente, Nina passar a utilizar o packer constantemente e reconhece que packing é uma forma de 

se expressar sem precisar explicar o seu corpo. O problema surge quando Nina é interrogada 

por uma amiga que enxerga a prática como uma forma de legitimar o pênis como uma ordem 

de poder no qual as mulheres ainda buscariam posições masculinas nas relações. A preocupação 

de Nina alimenta ainda mais a sua incerteza de si, afinal, um momento no qual sua subjetividade 

permite um prazer em ter um packer deveria ser mais bem compreendido por suas amigas 

lésbicas. Entretanto, reproduz-se aqui uma leitura lésbica separatista em que o uso do packer 

se assemelha ao dildo de Preciado: não há imediata correlação entre packer e pênis, pois um 

não é o outro. Permanecer em equivalências falocêntricas apenas alimentam a visão de que um 

sexo sem pênis não seria sexo, logo o sexo lésbico seria uma mentira. (PRECIADO, 2017) O 

packer de Nina, portanto, não pode representar o falo que se espera, pois não é dele que vem o 

desejo e sim da subjetividade em formação. Em outro momento Nina escorregará no discurso 

e permitirá que a compreensão de um strap-on se torne o seu pênis, porém ela reflete sobre 

como a sua compreensão de desejo não está relacionada ao fato de ter um pênis, mas sim ao 

conseguir se relacionar com mulheres, o que previamente ela acreditava ser necessário um pênis 

para tal. 

 Se permitimos a perpetuação de uma crítica falocêntrica do pênis, estaríamos lendo 

Trans: A Memoir como uma forma de subjugação da identidade, porém o que Jacques nos 

mostra enquanto leitores é que o pênis não é o símbolo de poder que se acredita. A transição de 

Jacques se dá de maneira que ela só consegue reconhecer seu corpo quando inicia seu processo 

de transição e não necessariamente apenas com os elementos que a tornariam “feminina” tais 

como roupas, brincos, perucas ou maquiagem. Jacques chega a ir além e repreende críticos que 

acusam pessoas trans de perpetuarem estereótipos. Segundo Jacques, não se pode simplesmente 

assumir que pessoas trans não passam por dificuldades apenas por desejarem subverter a norma, 

mas sim porque se sentem diferentes e precisam responder a esta necessidade. Evidenciando o 

caráter político de sua autobiografia, Jacques cita diversos autores – Leslie Feinberg, Kate 

Bornstein, Jamison Green, Riki Ann Wilchins – para ressaltar como a cultura produz gênero. 

Portanto, a transição de Jacques não deve ser compreendida como uma perda do falo em termos 
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de poder, mas sim como um encontro com uma nova forma de poder que Preciado aborda em 

seu Manifesto Contrassexual. Exatamente por buscar dinamitar a ordem heterossexual que 

acredita em sexo e desejo falocêntricos, Preciado desenvolve uma leitura de como a perda do 

órgão genital “que se faz passar pela origem do desejo” (PRECIADO, 2017, p. 80) é o sinal de 

uma ressignificação do desejo que também deveria ser tratada como legítima e não “anormal”. 

Embora Preciado não relacione, tal discussão já havia sido tematizada por Freud, por exemplo, 

em seus ensaios sobre a sexualidade no qual aborda a noção de que a “perversão” – não no 

sentido contemporâneo – estava presente em todas as pessoas. A diferença que surge no 

tratamento de Preciado é a forma de encarar como o nosso sistema binário se preocupa em 

indagar homossexuais como opostos de heterossexuais quando, na realidade, pensar em 

oposições apaga outras sexualidades que nem mesmo Freud tematizara à sua época.  

A crítica contrassexual argumenta então que não existe uma coerência de que os órgãos 

genitais são os centros do prazer, afinal, seus sentidos foram atribuídos discursivamente e suas 

práticas perpetuadas. O que as autobiografias trans oferecem para a crítica contrassexual é 

justamente o questionamento de que maneiras a identidade não é formulada mais como estável 

e que o encontrar-se no middle ground serve como reflexão de que a diferença é elemento 

fundamental na produção de sentidos, não necessariamente positivos ou negativos. Reconhecer 

essas diferenças tem um propósito de demonstrar que o corpo de sujeitos queer quando 

narrativizados são tão diferentes quanto aqueles de sujeitos heteros cis-gênero: a questão surge 

quando um é menosprezado por perturbar uma falsa ordem e o outro é celebrado como elo de 

uma sociedade. 
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CAPÍTULO 06 

FORMAS DO DESEJO: 

O CORPO QUE OLHA E TOCA 

 

 

“Por que se importar com isso? Por que 

importaria? Importa, porque na medida em que os 

leitores e os escritores homossexuais tornam-se 

mais visíveis e mais confiantes, a atitude política 

em relação ao homossexualismo [sic] ficou mais 

séria e mais organizada, e a história do 

homossexualismo [sic] torna-se um elemento 

vital para a identidade gay, justamente como a 

história irlandesa em relação à Irlanda, ou a 

história judaica em relação aos judeus” 

Colm Tóibín
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6. FORMAS DO DESEJO: O CORPO QUE OLHA E TOCA 

 

 As discussões anteriores acerca do corpo trataram de como os sujeitos têm interpretado 

não apenas as suas posições enquanto produtores de sentidos, mas também as relações entre o 

que seus corpos significam e o que seus desejos apontam. Falar sobre o corpo queer então 

também aponta para a necessidade de verificar como o desejo é o elemento-chave para que este 

corpo se compreenda como distinto, atípico e estranho. O desejo é, portanto, um elemento que 

encontro na poética queer, porém jamais como tema isolado como se um personagem desejasse 

algo de maneira simples. Para a discussão aqui proposta, o desejo se torna um conceito para 

compreender até que ponto determinadas instancias literárias não foram interpretadas a partir 

de uma matriz heterossexual. A pergunta que surge inicialmente é: será que as interpretações 

de obras literárias têm se apoiado em uma perspectiva de que todas as personagens seriam 

heterossexuais?  Caso a resposta seja positiva, quais os apagamentos e silenciamentos em 

consequência?  Caso negativa, será então que o desejo tem sido tratado como um elemento 

primordial nas questões ou deixado de lado em favor de interpretações essencialistas? 

 

6.1. Abusando de Jane Eyre 

 

 Publicado em 1847, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, se tornou um dos romances 

vitorianos mais lidos e estudados ao redor do mundo. Escolhido como parte das leituras 

obrigatórias em escolas e universidades não apenas no Reino Unido, Jane Eyre também alcança 

diversos leitores através de clubes de leitura que buscam oferecer uma visão do período 

vitoriano. Entretanto, a visão do romance de estreia de Brontë como fundamentalmente 

coerente com os valores vitorianos tem sido pouco a pouco desconstruída e colocada em xeque, 

contribuindo para a minha indagação da protagonista homônima como sujeito queer. 

 Segundo o professor da UFG Alexander Meireles da Silva, o período vitoriano se 

traduziu em um “rígido código de conduta social” (2006, p. 225): jogos e bebidas se tornaram 

práticas indecentes para cavalheiros e criou-se a expectativa de que as mulheres emulassem o 

Anjo da Casa, ou seja, elas deveriam se ater ao modelo de fragilidade e prudência estabelecido. 

(SILVA, 2006, p. 225) Entretanto, não é necessário ressaltar a hipocrisia que reinava por baixo 

dessas rígidas regras sociais, bastando apenas ler as peças de Oscar Wilde que representam 

finamente a decadência do período vitoriano sem perder a atenção ao estético da época. 
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 Pensar o romance Jane Eyre como uma visão do mundo vitoriano não se sustenta mais 

no século XXI. Existem, sim, questões não apenas estéticas, porém temáticas, que tornam o 

romance um livro de sua época, mas se faz vital oferecer novas interpretações deste que se 

tornou um ícone de leitores que o chamam de um romance protofeminista. 

Uma leitura que destoa dos valores associados ao período vitoriano é a que se refere à 

repressão sexual. Conforme apontado pela crítica Elaine Showalter (2012), os críticos de Jane 

Eyre à época da publicação estavam obcecados em descobrir o sexo biológico de Currer Bell, 

o pseudônimo usado por Brontë ao publicar o romance, o que nos leva a pensar sobre quão 

(não) preocupados em ler alguns subtextos da obra eles realmente estavam. Showalter cita como 

descrições de roupas, detalhes domésticos e conversas levaram os críticos a designar que o 

romance teria sido escrito por um homem ou uma mulher, pois apenas uma pessoa de 

determinado sexo biológico poderia saber tanto sobre estofamento, por exemplo. É curioso, no 

entanto, ler como autores da época buscaram categorizar Jane Eyre como a coisa menos 

feminina já lida ou mesmo o livro masculino com mais vigor que já fora escrito. 

(SHOWALTER, 2012, p. 76) 

 Showalter sustenta que as críticas sobre Jane Eyre se preocupavam em analisar quão 

masculina ou feminina seria a escrita, pois assim poderiam saber se o romance fora de fato 

escrito por um homem ou uma mulher. Essa preocupação sexista acabou apagando o subtexto 

erótico homoafetivo presente no romance. Uma razão possível e crível é a própria construção 

da identidade feminina como fixa e estável: se uma mulher não poderia nem mesmo escrever 

um romance tão intenso quanto Jane Eyre, por que algum crítico se preocuparia em desenvolver 

uma leitura privilegiando o despertar sexual de uma protagonista que, não apenas no discurso, 

mas também na prática, quebra com as estruturas e expectativas vitorianas? 

 Além disso, cabe aqui uma reflexão teórica que coaduna não só com o questionamento 

anterior, mas também com as leituras propostas aqui de Jane Eyre: repensar a literatura como 

lócus de perpetuação de um corpo marcado pela heterossexualidade compulsória. Em outras 

palavras, proponho dialogar com uma perspectiva teórica queer que questiona a 

heteronormatividade como o padrão imposto. 

Se queer significa estranho ou excêntrico, uma leitura queer busca desconstruir a própria 

compreensão de um sujeito heterossexual como o padrão na sociedade, pois quem perturbaria 

a norma heterossexual, em teoria, seria a presença de homossexuais e bissexuais. Ao resistir ao 

modelo de estabilidade heteronormativa, o queer “dramatiza as incoerências nas supostamente 

estáveis relações entre sexo cromossômico, gênero e desejo sexual” (JAGOSE, 1996, p. 3) 
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Dessa forma, o queer demonstra a impossibilidade de uma sexualidade natural e dada ao colocar 

em discussão termos que são aparentemente inocentes como homem, mulher e heterossexual. 

Será a partir desta perspectiva que o queer servirá como instrumento político de crítica cultural 

e social, apontando as incoerências nos discursos que buscam homogeneizar indivíduos e 

apagar aqueles que destoam da norma. Um desses discursos é a compreensão da 

heterossexualidade como inata e natural. 

 A heterossexualidade compulsória, nas palavras da escritora e teórica Adrienne Rich, se 

refere aos meios como a heterossexualidade se estrutura como uma instituição e é controlada, 

organizada e imposta à força. (RICH, 1980) Isto significa enxergar como a maternidade, a 

exploração econômica, a família nuclear entre outras (ainda) são meios de controlar as mulheres 

e moldá-las a partir dos preceitos de uma sociedade que se diz liberal e progressista. 

 Segundo Rich (1980), pensar a heterossexualidade como a inclinação natural, emocional 

e sensual para mulheres, as vidas que não se encaixam nesse continuum são vistas como 

desviadas e, se não silenciadas ou apagadas, são patologizadas. Enxergar que a 

heterossexualidade foi imposta de maneira forçada e subliminar também significa enxergar de 

que maneiras essa opressão se concretizou e tomou forma. Dessa maneira, proponho ler Jane 

Eyre colocando em discussão como a heterossexualidade compulsória se tornou parte das 

críticas e leituras do romance, privilegiando dois momentos que considero fundamentais para 

entender a sexualidade da protagonista Jane. 

 Duas cenas serão relevantes para a minha discussão de como Jane Eyre já trazia em seu 

cerne a discussão da sexualidade feminina como elemento da heterossexualidade compulsória. 

A primeira é o momento em que Helen Burns, amiga de Jane, falece em Lowood e a segunda é 

a criação artística de Jane, já mais velha, após ouvir a descrição de Blanche Ingram. Ao reler 

esses dois breves trechos, indago como, atendendo aos padrões vigentes não apenas à época, 

pois a heterossexualidade compulsória se constitui ainda como uma tecnologia normalizadora 

(MISKOLCI, 2016), o romance minimiza uma existência lésbica, apagando-a de possíveis 

discussões. 

 Se mesmo sem nomear como homossexualidade, gays e lésbicas já eram considerados 

abjetos por perturbarem a ordem e o sistema, não é, pois, uma surpresa que aproximar Jane 

Eyre e uma leitura queer constitua uma fonte epistemológica desconfortável para certos leitores. 

Vale lembrar que falar de queer não significa “uma defesa da homossexualidade” conforme 

apontado pelo sociólogo Richard Miskolci, mas sim uma “recusa dos valores violentos que 

instituem e fazem valer a linha da abjeção [no sentido kristeviano].” (MISKOLCI, 2016, p. 24) 
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6.1.1. Cena um: objeto e alvo sexuais 

 

 A primeira cena se passa no capítulo IX quando Jane, então uma jovem menina, entra 

no quarto onde Helen está acamada. A cena se passa em Lowood, a instituição de caridade para 

a qual Jane é enviada por sua tia e onde ela recebe uma rígida educação na qual as alunas 

precisam aprender a ser pacientes e altruístas sob medidas que beiravam a tortura. Em um 

ambiente tão hostil, a única pessoa com quem Jane parece estabelecer uma conexão é Helen 

Burns. Será essa conexão que, até então tem sido interpretada como uma amizade inocente entre 

duas meninas, se tornará central para a segunda cena que utilizarei adiante. 

 Ao entrar no ambiente onde Helen se encontrava, Jane inicia uma conversa que se centra 

em uma discussão filosófica acerca da dualidade entre vida e morte que culmina com Helen 

convidando Jane para deitar ao seu lado na cama: “‘Jane, your little feet are bare; lie down and 

cover yourself with my quilt.’ I did so: she put her arm over me, and I nestled close to her.”66 

67 (BRONTË, 2012, p. 76) 

A escolha lexical é extremamente simbólica para expressar quão próximas elas estavam, 

já que o uso do verbo “nestle” significa “aninhar-se”, ou seja, estar muito próximo de alguém 

fisicamente, como se buscasse um ninho. Esse lugar de conforto entre as duas é criado para 

firmar a ligação que se pretendia ser amistosa apenas, porém a tensão permanece no ar após o 

fim da conversa de Jane e Helen: “my face against Helen Burns’ shoulder, my arms around her 

neck. I was asleep, and Helen was – dead.”68 (BRONTË, 2012, p. 77) 

A morte da Helen serve como uma forma de minimizar a tensão sexual que existe entre 

as duas meninas, afinal, quem poderia pensar em uma relação entre duas mulheres? Tal 

comentário remete ao próprio mito de que a Rainha Vitória teria dito que não era necessário 

proibir as relações entre mulheres, uma vez que elas jamais se envolviam da mesma maneira 

que os homens gays. A morte de Helen pode ser interpretada de maneiras diversas, porém a leio 

aqui como um trauma que dará espaço para o trabalho de luto que Jane viverá mais tarde no 

romance. 

                                                             

66 Uso o texto literário no idioma original e disponibilizo as minhas traduções como nota de rodapé. 
67 “'Jane, seus pés estão descalços; deite-se e cubra-se com minha manta.' Assim eu fiz: então ela colocou seu 

braço sobre mim e eu me aninhei perto dela.” 
68 “meu rosto contra o ombro de Helen Burns, meus braços ao redor do seu pescoço. Eu estava dormindo e Helen 

estava - morta.” 
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Previamente, Helen representara a salvação ao “resgatar” Jane de seu castigo durante 

uma aula. Isso apenas fortifica a admiração que uma tinha pela outra e ilustra a própria reflexão 

de Freud acerca da atração/desejo em “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” que viria a ser 

traduzido para o português como “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade”, trabalho 

relevante para compreender melhor como a pulsão sexual está presente na infância. 

No referido trabalho, Freud diferencia objeto sexual e alvo sexual: o primeiro seria 

aquele de quem emana a atração sexual e o segundo seria aquele para quem a atração se 

direciona. Tal diferenciação estaria completa caso o mundo de fato se dividisse em uma maneira 

simples e direta, como se a pulsão sexual fosse expressa na poética fábula da divisão do ser 

humano entre duas metades, homem e mulher. (FREUD, 2007, p. 15) Isso significa que Freud 

já alertava sobre a impossibilidade de dividir o mundo em uma visão binária, por mais que seus 

trabalhos não tenham oferecido uma perspectiva profunda de tal. Já no início do ensaio, Freud 

chama atenção para a “surpresa” de que o período da infância fosse destituído de qualquer 

pulsão sexual – tal qual a sociedade vitoriana acreditava – e que homens poderiam ter homens 

como seu alvo assim como mulheres poderiam ter outras mulheres como o seu. 

Acreditando que a relação entre Jane e Helen pode ser lida a partir da ótica freudiana 

supracitada, sublinho ser importante traçar um paralelo com os atos de olhar e tocar, atos estes 

que se desenvolvem já no início do romance. 

Jane já havia encontrado Helen no início do capítulo V, porém é próximo ao final deste 

que ela admira a “amiga” por sua postura ao aceitar a punição de Miss Scatcherd, uma das 

professoras em Lowood. Jane nota como Helen não se abate pela punição, mantendo-se ereta 

como se pensasse em outra coisa além: 

 

“How can she bear it so quietly—so firmly?” I asked of myself. “Were I in her place, 

it seems to me I should wish the earth to open and swallow me up. She looks as if she 

were thinking of something beyond her punishment—beyond her situation: of 

something not round her nor before her.”69 (BRONTË, 2012, p. 46) 

 

Ao final do capítulo V é perceptível uma admiração por parte de Jane que olha e 

contempla Helen. Inicialmente, essa admiração seria um elemento que alimentaria a amizade 

de ambas, porém, longe de discordar de tal ideia, trago para a mesa outra leitura: o olhar de 

Jane já denotava um elemento queer nessa relação. Não se pode afirmar que Jane ou Helen 

                                                             

69 “'Como pode ela aguentar tão quieta - tão firme?' Eu me perguntava. 'Estivesse eu no lugar dela, parece-me que 

eu desejaria que o chão se abrisse e me engolisse. Ela parecia estar pensando em algo além de sua punição - além 

de sua situação: algo que não estava ao seu redor nem perante a si.” 
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seriam lésbicas, porém tampouco se pode perpetuar a leitura que nega essa relação homoerótica 

entre as duas. O olhar e o contemplar Helen servirão de argumento para demonstrar a incerteza 

queer em Jane Eyre, a partir da discussão proposta por Freud em“Três Ensaios sobre a Teoria 

da Sexualidade” que diz que olhar e tocar são indispensáveis para atingir o alvo sexual. 

(FREUD, 2007, p. 36) 

Se no capítulo V Jane olha para Helen, é no capítulo VII que Jane e Helen se tocam pela 

primeira vez, logo após Jane sofrer um castigo na escola. Helen acalma Jane e as duas se 

aproximam fisicamente: Jane com a cabeça no ombro e com os braços ao redor de Helen: 

 

Resting my head on Helen’s shoulder, I put my arms round her waist; she drew me to 

her, and we reposed in silence. We had not sat long thus, when another person came 

in. Some heavy clouds, swept from the sky by a rising wind, had left the moon bare; 

and her light, streaming in through a window near, shone full both on us and on the 

approaching figure, which we at once recognised as Miss Temple.70 (BRONTË, 2012, 

p. 65) 

 

Há algo curioso na própria construção textual: enquanto as meninas estão finalmente 

fisicamente próximas, elas permanecem em silêncio até o momento em que alguém entra no 

mesmo ambiente e é delatado pela lua. Simbolicamente, a noite é o período em que, por estar 

reinando a escuridão, nada esteja tão claro quanto durante o dia. Permitir-se-ia assim que a 

relação entre Jane e Helen ficasse longe dos olhos do público, porém a própria lua delata as 

meninas revelando-as. A vingança do símbolo-mor da feminilidade. 

O que o trecho de Jane Eyre citado acima demonstra é a indispensabilidade do olhar e 

do toque para alcançar seu alvo sexual. Jane não hesita em estar fisicamente perto de Helen, 

assim como revela o trecho supracitado do capítulo IX, quando Helen falece. Inicialmente o 

olhar e, mais tarde, o tocar – exatamente conforme a interpretação freudiana explicita. O 

fundador da psicanálise diz que uma dose de toque/tocar é indispensável para alcançar o alvo 

sexual e que a impressão visual é um caminho pelo qual a excitação da libido geralmente é 

acordada. (FREUD, 2007, p. 36) Portanto, ler essas cenas no início de Jane Eyre colocando em 

evidência o apagamento da ligação (bonding) entre essas duas meninas é uma forma de 

demonstrar a construção da heterossexualidade compulsória, conforme afirmado por Adrienne 

Rich. 

                                                             

70 “Com a cabeça no ombro de Helen, coloquei meus braços ao redor da cintura dela; ela me puxou para perto e 

repousamos em silêncio. Mal havíamos sentado quando outra pessoa entrou. Algumas nuvens pesadas, varridas 

do céu por um vento cortante, tinham deixado a lua descoberta; e sua luz, entrando por uma janela próxima, 

brilhava em cima de nós duas e também na figura que se aproximava, que nós imediatamente reconhecemos como 

Miss Temple.” 
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Ao construir a ligação entre Helen e Jane como uma amizade jovial, as leituras do 

romance evidenciaram o papel de Helen até mesmo como uma mãe para a órfã Jane. Entretanto, 

por muitos anos, preferiu-se considerar a ligação como uma amizade e não como uma relação 

entre objeto e alvo sexuais. Privilegiou-se até mesmo, por exemplo, ler a referida ligação como 

uma sintomática forma da visão vitoriana sobre as doenças da época. 

Em Somatic Fiction (1995) Athena Vrettos investiga as doenças, especialmente aquelas 

psicossomáticas, como construções imaginativas no período vitoriano. Em sua análise, Vrettos 

utiliza autores como Elizabeth Gaskell, Henry James, George Eliot, Bram Stoker entre outros, 

demonstrando uma longa e consistente pesquisa que aponta a interpretação de certas doenças e 

condições físicas como obstáculos para que as mulheres alcançassem certas posições sociais.  

O que me interessa no estudo de Vrettos é a maneira utilizada pela teórica para analisar como 

a posição da função das enfermeiras foi apropriada com fins segregatórios em certos romances. 

Vrettos afirma que o conflito entre a construção médica da susceptibilidade emocional 

feminina e a patologização do excesso emocional feminino é claramente expresso nas ficções 

vitorianas que destacam as habilidades interpretativas das enfermeiras. (VRETTOS, 1995, p. 

29) Como exemplo, a autora utiliza a obra Hospital Sketches de Louisa May Alcott, famosa por 

Little Women, para demonstrar em comparação com outros romances a forma como a função 

da enfermeira serviu para perpetuar um estereótipo do feminino no lidar com doenças. 

A enfermeira assume um papel fundamental na reconstrução da identidade fragmentada 

do paciente ao ler sua alma através de seu corpo (VRETTOS, 1995, p. 31), enfatizando o traço 

associado ao feminino já no período vitoriano. Se o feminino era relacionado à susceptibilidade 

emocional e aos excessos, a enfermeira é a ligação entre o comunicável e o incomunicável, 

entre o que se pretende falar e aquilo que não se permite falar. Segundo a própria Alcott, no 

caso de alguns pacientes, a mente sofreu mais que o corpo, requisitando as habilidades 

interpretativas de uma enfermeira. (ALCOTT apud VRETTOS, 1995, p. 31) 

Se a enfermeira enquanto função social representava o feminino que consegue equilibrar 

dois mundos, o masculino como comunicável e o feminino como incomunicável, esta profissão 

representa a divisão entre gênero e emoção, perpetuando o estigma vitoriano de que as mulheres 

são mais propensas aos percalços emocionais. Logo, faz-se vital que a enfermeira esteja perto 

para cuidar não apenas da doença em questão, mas também para deixar certos elementos em 

seus “devidos lugares”. 

Essa reflexão promovida por Vrettos suscita outra questão: Teria Jane exercido a função 

de enfermeira enquanto Helen estava doente? Lendo novamente o trecho que culmina na morte 
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de Helen, o diálogo assume tons metafísicos ao refletir sobre o que aconteceria após a morte 

terrena: segundo Helen, ela iria para uma “região de felicidade”. (BRONTË, 2012, p. 76) O 

diálogo é lido como uma conversa pueril e jovem justamente pela compreensão de que Jane 

estaria cuidando de Helen em seu leito de morte, mesmo após Jane ter expressado previamente 

que precisava ver Helen e dar-lhe um último beijo: “for I must see Helen – I must embrace her 

before she died – I must give her one last kiss, exchange with her one last word.”71 (BRONTË, 

2012, p. 75, ênfase no original) O uso do modal “must”, que tem sentido de obrigação, revela 

o desespero de Jane ao pensar sobre a morte de Helen e é justamente a interpretação de Jane 

como enfermeira que mascara a leitura de seu desejo pela moribunda. 

Ao ler Jane como exercendo a função de enfermeira, apagam-se as marcas do desejo e 

oferece-se, consequentemente, uma cena que enfatiza o laço de amizade e não a tensão sexual 

entre as duas. Cuidar daquela que agoniza desloca a relação de objeto e alvo sexuais para 

alimentar a hermenêutica da naturalização do afeto como aspecto essencialmente feminino 

propagada por médicos no período vitoriano. (VRETTOS, 1995, p. 24) Em consonância com a 

discussão sobre heterossexualidade compulsória de Adrienne Rich (1980), a vivência íntima 

entre mulheres era apenas uma forma de interpretar e apagar qualquer possibilidade de 

existência homoafetiva. Pensando nessa existência e nesse apagamento como parte integral do 

queer, é interessante notar que as atitudes de Jane quando criança eram justificáveis como 

meros reflexos de sua juventude e, portanto, “desculpáveis” diante de sua formação escolar. 

Brevemente, partindo da compreensão do olhar e tocar de Freud e me apropriando da 

descrição da função das enfermeiras na literatura vitoriana de Vrettos, aponto que existe algo 

na relação entre Jane e Helen, especialmente quando se considera que a relação destas tem sido 

lida como juvenil e pueril. Ao compreender a posição de Jane como enfermeira, aquela que 

cuida do incomunicável feminino, aquela que olhou e tocou Helen, é possível notar que leitores 

de Jane Eyre ainda interpretam o romance a partir da construção da heterossexualidade 

compulsória: são apenas amigas e nada mais. Entretanto, há algo presente nessa caixa de 

pandora que não foi questionado ainda. 

 

6.1.2. Cena dois: arte e ciúmes? 

 

                                                             

71 “Eu preciso ver Helen - Eu tenho que abraçá-la antes que ela morra - Eu preciso dar um último beijo, trocar 

com ela uma última palavra.” 
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 É de meu interesse apontar outra cena que flerta diretamente com uma perspectiva 

queer: a pintura feita por Jane de como Blanche Ingram seria fisicamente. A cena é inicialmente 

interpretada como uma cena de ciúmes, pois Jane não conseguia compreender como Mr. 

Rochester poderia se apaixonar por ela, uma vez que ela era apenas mais uma criada enquanto 

Blanche seria uma mulher mais adequada devido ao seu background. Entretanto, proponho 

investigar como essa mesma cena pode ser lida de maneira semelhante aos trechos anteriores.  

 Algum tempo após deixar Lowood para se tornar uma governanta em Thornfield Hall, 

Jane se descreve como apaixonada por Mr. Rochester, seu chefe na nova residência. Assim 

como outros romances da época, será essa ligação amorosa que será explorada pela obra. No 

entanto, ao se comparar com Blanche, de quem ouvira falar, Jane se enxerga como menos capaz 

de encantar Rochester, afinal, ela era apenas uma empregada sem um passado de valor: 

“‘YOU,’ I said, ‘a favourite with Mr. Rochester? YOU gifted with the power of pleasing him? 

YOU of importance to him in any way? Go! your folly sickens me.’” (BRONTË, 2012, p. 154)72 

 O que surpreende vem após Jane repetir para si mesma que confundira expressões de 

apreciação de Rochester com sinais de que ele estaria apaixonado por ela. Jane se compromete 

a realizar um desenho de si e depois um de Blanche Ingram seguindo a descrição dada por Mrs. 

Fairfax, outra governante de Thornfield Hall. 

 

‘Listen, then, Jane Eyre, to your sentence: tomorrow, place the glass before 

you, and draw in chalk your own picture, faithfully, without softening one defect; omit 
no harsh line, smooth away no displeasing irregularity; write under it, ‘Portrait of a 

Governess, disconnected, poor, and plain.’ 

‘Afterwards, take a piece of smooth ivory—you have one prepared in your 

drawing-box: take your palette, mix your freshest, finest, clearest tints; choose your 

most delicate camel-hair pencils; delineate carefully the loveliest face you can 

imagine; paint it in your softest shades and sweetest lines, according to the description 

given by Mrs. Fairfax of Blanche Ingram; remember the raven ringlets, the oriental 

eye;—What! you revert to Mr. Rochester as a model! Order! No snivel!—no 

sentiment!—no regret! I will endure only sense and resolution. Recall the august yet 

harmonious lineaments, the Grecian neck and bust; let the round and dazzling arm be 

visible, and the delicate hand; omit neither diamond ring nor gold bracelet; portray 

faithfully the attire, aerial lace and glistening satin, graceful scarf and golden rose; 
call it ‘Blanche, an accomplished lady of rank.’73 (BRONTË, 2012, p. 154-155) 

                                                             

72 “VOCÊ', eu disse, 'uma favorita para Mr. Rochester? VOCÊ dotada com o poder de agradá-lo? VOCÊ com 

alguma importância para ele? Ah, vá! Sua estupidez me enoja.” (BRONTË, 2012, p. 154, minha tradução) 
73 “Escute a sua sentença, Jane Eyre: amanhã, coloque um espelho à sua frente e desenhe em giz sua própria 

imagem, fielmente, sem amaciar qualquer defeito; não omita nenhuma linha, não suavize nenhuma irregularidade 
insatisfatória; escreva embaixo da imagem, "Retrato de uma Governante, desconectada, pobre e simples' 'Depois, 

pegue um pedaço de marfim - você tem um preparado na sua caixa de materiais: pegue sua paleta, misture as 

tonalidades mais frescas, mais finas e mais claras; escolha seus pincéis mais delicados; delineie cuidadosamente a 

mais amável face que você puder imaginar; pinte-a nos tonas mais suaves e nas linhas mais doces, de acordo com 
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 Apesar de longo, o trecho acima demonstra a preocupação técnica de Jane em fazer um 

retrato seu de maneira simples e sem detalhes para justificar quão menos importante que 

Blanche ela seria. Apesar disso, os detalhes que alimentam a imaginação de Jane demonstram 

a preocupação em não deixar nenhuma particularidade escapar. Inicialmente, essa descrição 

suscita a noção de que Jane não conseguia controlar seus ciúmes e precisava extravasar de 

alguma maneira, já que palavras não eram suficientes. Ela, então, utiliza a arte para comunicar 

aquilo que passa em seu interior. Não é possível discordar de que a arte se torna a linguagem 

pela qual Jane comunica seus sentimentos, porém o que está em jogo é que as interpretações 

sempre alimentam os ciúmes como elemento fundamental para definir a relação entre Jane e 

Blanche, especialmente ecoando a constante afirmação de médicos vitorianos de que as 

mulheres são mais propensas aos excessos emocionais. (VRETTO, 1995) Posso ir mais além e 

apontar que os ciúmes que são associados a esta cena em particular derivam da leitura de uma 

Weltanschauung construída a partir da heterossexualidade compulsória. 

 A primeira questão que parece estranha é o ato de Jane fazer um retrato de uma mulher 

que jamais conhecera e cuja descrição ouvira apenas uma vez. Os detalhes que ela procura 

expressar em sua arte - o busto grego, o braço deslumbrante, a mão delicada, o anel de diamante, 

a pulseira de ouro, os traços harmoniosos – estão de fato fixados em sua memória, deixando 

clara a sua obsessão por Blanche, antes mesmo de conhecê-la. Questiono então a razão de 

gravar e apreciar tal reminiscência com um prazer que poderia ser descrito como sádico, afinal, 

desenhar a mulher que compete pela atenção daquele homem que parecia desejá-la se torna um 

método para veicular seus ciúmes – ou não? 

 A última frase do parágrafo anterior expressa bem a armadilha da heterossexualidade 

compulsória e cabe aqui utilizar outra reflexão de Freud para ilustrar teoricamente a tensão 

sexual entre Jane e Blanche. Em ensaio intitulado “Bruchstück einer Hysterie-Analyse”, 

traduzido como “Fragmentos da Análise de um Caso de Histeria”, Sigmund Freud relata o caso 

da paciente ficcionalmente chamada Dora. Então com 18 anos, Dora vinha de uma família 

composta dela mesma, seus pais e um irmão. O relato descreve o que inicialmente parecia uma 

família tranquila, porém o caso se revela intenso conforme o tratamento de Dora segue. 

                                                             

a descrição de Blanche Ingram dada por Mrs. Fairfax; lembre-se dos cachos, do olho oriental; - O que! Você voltou 

para Mr. Rochester como modelo! Ordem! Sem choramingar! Sem sentimento! Sem arrependimento! Eu 

aguentarei apenas razão e resolução. Lembre-se dos solenes, porém majestosos traços, do pescoço e busto gregos; 

deixe o pomposo e deslumbrante braço visível e a delicada mão; não omita nem o anel de diamante, nem a pulseira 

de ouro; retrate fielmente a vestimenta, a renda trabalhada e o brilhante cetim, gracioso cachecol e dourada rosa; 

chame a pintura de ‘Blanche, uma respeitável dama.” 
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 Inicialmente Dora estava acometida por sintomas somáticos e psíquicos como dispneia, 

tosse, afonia e enxaquecas. Do alto de sua expertise, Freud descreve como uma neurose não tão 

chamativa e que outros casos mais interessantes já devem ter sido publicados. (FREUD, 1996, 

p. 33) O caso se torna instigante quando se revela que o pai de Dora sempre fora dominador e 

que sua mãe jamais se posicionou frente a tal, o que alimentou a paciente a se tornar uma mulher 

de inteligência precoce. Quando o pai adoece e a família se muda, serão os vizinhos Sr. e Sra. 

K. que tornarão o caso ainda mais complexo. 

 O casamento dos pais de Dora era infeliz assim como o do Sr. e da Sra. K., o que acabou 

por distanciar os casais e aproximar outros pares: Dora começa a passar mais tempo com o Sr. 

K. enquanto a Sra. K. cuida de seu pai. Buscando resumir a complexidade do caso, após 

expressar que o Sr. K. fizera-lhe uma proposta inadequada, Dora revela o problema esperando 

que seu pai tivesse alguma atitude – o que não acontece. Freud aponta ainda que Dora 

apresentava questões após ter se sentido “traída” pela Sra. K. com quem trocara confidências 

íntimas e que a segunda revelara para manter o caso com o pai de Dora. Freud conclui, portanto, 

que a paciente se sente inevitavelmente atraída pelo pai. 

 O paralelo que traço aqui aponta que, assim como Dora, Jane foi interpretada 

unilateralmente. Freud acaba por reduzir a complexidade ao fato de que Dora estaria 

apaixonada por seu pai, assim como Jane tem sido interpretada como uma mulher com ciúmes 

de outra. Entretanto, a leitura de Lacan sobre o caso – as inversões dialéticas – servem para 

sustentar a hipótese de que Jane não estaria com ciúmes de Rochester, mas sim de Blanche 

Ingram. Cabe aqui, portanto, colocar em discussão as inversões dialéticas lacanianas que o 

psicanalista argentino Ricardo Horacio Etchegoyen aborda em relação ao caso Dora para 

contrastar com a situação de Jane. 

Partindo da discussão de Lacan sobre o caso Dora, Etchegoyen aponta que existem 

algumas teses e inversões dialéticas que precisam ser colocadas em destaque. A primeira tese 

trata de Dora evidenciando como a relação extraconjugal de seu pai com a Sra. K. a 

incomodava. Em contrapartida, a primeira inversão dialética é que Dora precisaria encarar que 

não era apenas um “joguete das circunstâncias”, mas que tinha um papel e não era tão passiva 

como acreditava. (ETCHEGOYEN, 2004, p. 79) Isto significaria que Dora estaria consciente 

de ser cúmplice do caso extraconjugal do pai ao optar por não fazer nada. 

 Fazer Dora reconhecer que ela tinha benefícios com os presentes do Sr. K. e com a 

situação de seu pai a levam a se colocar “como autora e não mais vítima” (ETCHEGOYEN, 

2004, p. 79) Tal compreensão nos leva à segunda tese que argumenta sobre como Dora não 
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sentiria ciúmes de tal relação entre a Sra. K. e seu pai, afinal, Dora tinha uma mãe e o pai dela 

uma esposa. Além disso, o questionamento crescia: qual filha não teria ciúmes dessa relação 

extraconjugal?! Entretanto, a segunda inversão coloca em xeque essa percepção: as razões para 

tal ciúme não são suficientes, acredita Freud, pois a situação já era do conhecimento de Dora. 

Segundo a interpretação de Freud, os ciúmes que Dora sentira não eram do “conflito de 

rivalidade com a Sra. K., não tanto quanto amante do pai, mas como mulher do Sr. K, que é 

quem lhe interessa.” (ETCHEGOYEN, 2004, p. 79) Seria então o Sr. K, na leitura freudiana, o 

objeto de ciúmes que é mascarado pela relação entre Dora e seu pai. 

 Até então, as duas teses e inversões dialéticas pressupõem uma leitura do mundo a partir 

de uma ótica heterossexual, perspectiva esta que é deslocada quando Lacan relê o caso, 

conforme Etchegoyen expõe. Faltara a Freud a terceira inversão dialética que lê o vínculo 

homoafetivo entre Dora e a Sra. K.. Etchegoyen faz uso dos conceitos de transferência e 

contratransferência para centralizar que Freud, tão cego pela sua contratransferência, não 

operou a terceira inversão pela qual teria dito “a Dora que, por trás de seus ciúmes pelo Sr. K., 

estava o amor pela mulher” (ETCHEGOYEN, 2004, p. 80). Ao contrário, Freud “procura tornar 

Dora consciente de seu amor por K. e por outro lado, também insiste em que o Sr. K. estaria 

enamorado por ela. Aí Freud engancha-se na transferência e não faz a reversão do processo.” 

(ETCHEGOYEN, 2004, p. 80) 

 De maneira breve, o caso de Dora, que estava ligada afetivamente à Sra. K., pode ser 

usado como um paralelo para a minha leitura de Jane Eyre. Assim como as teses assinaladas 

acima, interpreto ainda que Jane estaria em uma crise de ciúmes vinculada a Rochester, porém 

as inversões dialéticas aqui também funcionam. A primeira se refere ao fato de ser também 

conveniente para Jane representar que era uma vítima das circunstâncias, mesmo ela já tendo 

assumido posturas desafiadoras em diversos momentos anteriores no romance. 

 Uma segunda inversão se dá ao confrontar as razões insuficientes para justificar os 

ciúmes de Jane. Antes de iniciar a produção artística baseada na descrição de Blanche Ingram, 

Jane expressa grande interesse em saber mais sobre a segunda: como ela era? Como era a sua 

voz? Se ela era casada? Se Rochester não tinha algum interesse nela? O interessante é notar que 

mesmo com a negação do interesse de Rochester nas palavras de Mrs. Fairfax, Jane insiste em 

se construir como aquela que está fora da relação (inexistente) entre Rochester e Blanche. É 

possível então apontar que os ciúmes advêm de outra causa: Jane, na realidade, está ligada 

afetivamente a Blanche. 



 

193 
 

 Opera-se, portanto, uma inversão dialética do desejo reprimido de Jane, aquele que fora 

domesticado previamente através de sua representação como enfermeira no leito de Helen. O 

que se interpreta como ciúmes ou até mesmo inveja é, na realidade, o desejo de ter Blanche 

para si. Vale notar que, por não conhecer Blanche e optar por ilustrá-la, Jane expressa que o seu 

desejo por alguém como Blanche precisa se fazer concreto, tão concreto que precisa estar 

próximo de um desenho seu também, lado a lado, não como se competissem, mas como se 

estivessem se complementando. 

 Se queer subverte e desafia certas fronteiras através de exageros (LOURO, 2016), 

acredito que o “surto artístico” de Jane não seja apenas um momento de ciúmes, mas sim uma 

expressão de uma sexualidade interrompida. Incapaz de lidar com o próprio desejo, Jane precisa 

encontrar maneiras de se expressar e, através da imagem de Blanche, constrói uma leitura de si 

mesma como sujeito que, paradoxalmente, sustenta e quebra a noção de uma sexualidade 

coerente e inata. Sustenta por permitir que essa cena seja lida como uma expressão de ciúmes 

ou inveja, porém quebra ao possibilitar que se repensa a cena como questionamento de si 

enquanto mulher heterossexual. 

 

6.2. Olhares fugidios em Passing 

 

 Nascida em 1891, a estadunidense Nella Larsen publicou apenas dois romances, 

Quicksand (1928) e Passing (1929). Na década de 1920, Larsen e seu marido se mudaram para 

a região do Harlem na cidade de Nova York onde ela teve contato com outros escritores e 

artistas que se tornariam parte do movimento intitulado Harlem Renaissance. Tanto Quicksand 

quanto Passing receberam elogios da crítica e se tornaram populares à época, porém, sofrendo 

com depressão e após o divórcio, Larsen nunca mais escreveu, morrendo aos 72 anos em 1964, 

isolada em seu apartamento no Brooklyn. O misterioso mundo de Larsen se torna ainda mais 

tentador quando seus breves romances, após anos fora do mercado, se tornaram objetos de 

estudos recentes sobre identidade, raça e sexualidade. 

Apesar de curta, a história narrada em Passing ilustra em diversos níveis as dificuldades 

encontradas por duas mulheres negras no início do século XX nos Estados Unidos. Embora 

tenham se conhecido na infância, Irene e Clare não pareciam nutrir uma amizade próxima e, 

quando o pai da segunda morre, ela é levada por tias, e Irene nunca mais a encontra, mesmo 

tendo ouvido boatos a respeito de Clare. Anos mais tarde, Clare e Irene se encontram 

acidentalmente em um hotel em Chicago enquanto ambas estão de passagem pela cidade. 

Entretanto, o inusitado momento de encontro demonstra a tensão do romance, uma vez que o 
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hotel no qual elas se encontravam obedecia às então vigentes leis de Jim Crow que barravam 

indivíduos negros de seu ambiente. Tanto Clare quanto Irene conseguem passar por mulheres 

brancas por conta de sua pele não ser considerada tão negra quanto a de outras mulheres e elas 

utilizam essa “vantagem” para conseguir fugir do preconceito. Surpresa com o encontro, Irene 

descobre que Clare se casou com um homem branco e, mesmo contrariada, aceita conhecê-lo. 

Para a surpresa de Irene, o marido de Clare não sabe sobre o passado da própria esposa e 

demonstra nitidamente seu racismo, também sem reconhecer Irene como negra. Após esse 

momento, Irene promete que nunca mais falará com Clare, mas se mostra incapaz de ignorá-la 

e acaba aceitando e permitindo que Clare participe de diversos eventos em que a população 

negra era majoritária. Nitidamente tensa e desconfortável com a perigosa vida que Clare leva, 

Irene se questiona sobre a moralidade (ou ausência desta) nos limiares que Clare habita; afinal, 

o que aconteceria se o marido de Irene  descobrisse sobre a família negra de Clare? Após 

diversos momentos de tensão, o romance termina com o trágico acidente culminando na morte 

de Clare que pode ter caído da janela de um apartamento ou pode ter sido empurrada por Irene 

ou pelo próprio marido. 

 

6.2.1 Cena um: para passar 

 

 Um dos marcos do romance é a quantidade de significados para o título. Polissêmico 

termo, a palavra “passing” é majoritariamente compreendida no romance como “passar por 

branco”, privilegiando assim a discussão sobre raça na obra. Entretanto, “passing” também 

aponta para o ato de que as mulheres “esbarram” uma com a outra em diversos momentos 

cruciais de suas vidas ou o próprio momento da morte de Clare ao cair da janela, pois “pass” 

significa “falecer”. O que me atrai em Passing, todavia, é outro sentido que buscarei expor 

agora. 

 Ao se tornar presença marcante no dia-a-dia de Irene, Clare deixa transparecer mais um 

sentido para o termo “passing”: a nem tão sutil tensão homoafetiva entre as duas. Ao decidir 

que não mais se associará com Clare por causa de não só seu marido, mas também pelo 

comportamento dela, Irene não consegue manter suas promessas de ignorar Clare. Pelo 

contrário, suas falas se tornam afetivas e ilustram um momento em que a própria compreensão 

de identidade como fixa passa por um momento de fragmentação levemente queer. 

 Após o desconfortável evento com o marido de Clare, esta decide enviar uma carta para 

Irene pedindo desculpas e buscando uma reconciliação. Quando Clare não recebe uma resposta 

para sua carta, ela decide visitar Irene sem avisar e entra no quarto sem bater. Irene é pega de 
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surpresa com um beijo nos seus cachos e, mesmo assim, segura a mão de Clare em admiração: 

“Looking at the woman before her, Irene Redfield had a sudden inexplicable onrush of 

affectionate feeling. Reaching out, she grasped Clare’s two hands in her own and cried 

something like awe in her voice: ‘Dear God! But aren’t you lovely, Clare!’”74 (LARSEN, 2004, 

p. 50) 

Ecoando as palavras freudianas discutidas na primeira cena de Jane Eyre, o olhar e o 

tocar são indispensáveis para a sexualidade. O que essa cena oferece é justamente o olhar 

(“looking at the woman before her”) e o tocar (“grasped Clare’s two hands in her own”) como 

concretizações de Clare como o alvo sexual, mesmo que Irene se recuse a reconhecê-la como 

tal e construa situações nas quais prefere querer distância de Clare.  

 Esse olhar retoma o olhar que Irene trocara com Clare quando se encontraram na 

cobertura do hotel. Naquele momento Clare já havia reconhecido Irene, porém a segunda não 

conseguira identificar quem era aquela mulher atraente que mantinha o olhar fixo. O que 

inicialmente era amigável se torna ameaçador, pois Irene tem a consciência de que poderia ser 

expulsa do espaço caso fosse descoberta. A troca de olhares tem algo de desejo e medo, de 

interesse e de raiva, afinal, naquele momento Irene teme não apenas ser descoberta como uma 

mulher negra, mas também teme que leiam seu desejo por aquela outra atraente mulher. 

 Diferente do restaurante, o quarto de Irene oferece uma espaço mais seguro para que o 

toque seja concretizado e permite que ela não precise resistir tanto à Clare. Conforme Butler 

aponta, a resistência de Clare se dá em nome da raça, recalcando seu desejo que, de maneiras 

outras, irrompe ora na linguagem ora na hesitação perante Clare. 

 

6.2.2 Cena dois: entre achados e perdidos 

 

A tensão se torna mais evidente quando o jogo do texto deixa ambíguo se Irene sente 

ciúmes de seu marido com Clare ou se sente ciúmes da atenção que Clare dá ao seu marido. 

Sabemos que as coisas que Irene se lembra após o baile da Negro Welfare League não parecem 

importantes e coesas – “The things which Irene Redfield remembered afterward about the [...] 

                                                             

74 “Olhando a mulher à sua frente, Irene Redfield teve uma inexplicável aremetida de sentimentos afetuosos. 

Aproximando-se, ela pegou as mãos de Clare nas suas e disse com algo de admiração em sua voz: 'Meu Deus! 

Como você está linda, Clare!” 



 

196 
 

dance seemed, to her, unimportant and unrelated.”75 (LARSEN, 2004, p. 58) – e é essa aparente 

ausência de sentido que permite ler Passing sob uma ótica queer. 

Ao descer as escadas atrasada, Irene encontra Brian e Clare à sua espera na sala de estar. 

É curioso compreender que essa cena seria perfeitamente normal caso a tensão prévia no quarto 

de Irene não houvesse produzido mais efeitos sobre quão inquieta ela se sente na presença de 

Clare. Mais que isso, sabemos que uma das coisas que Irene se lembra daquela noite do baile é 

a sua própria engasgada surpresa ao ver Clare e seu marido: 

 

She remembered her own little choked exclamation of admiration, when, on 

coming downstairs a few minutes later than she had intended, she had rushed 
into the living-room where Brian was waiting and had found Clare there too. 

Clare, exquisite, golden, flagrant, flaunting, in a stately gown of shining black 

taffeta, whose long, full skirt lay in graceful folds about her slim golden feet; 

her glistening hair drawn smoothly back into a small twist at the nape of her 
neck; her eyes sparkling like dark jewels.76 (LARSEN, 2004, p. 58). 

 

 Será que as coisas que Irene se lembra dessa noite específica são realmente tão 

desconexas assim? A intromissão desse narrador que enumera a sedutora beleza não só da 

indumentária de Clare, mas também de seu corpo pode perpetuar a leitura de que Clare, em 

todo o seu esplendor, representaria uma ameaça ao brilho opaco que Irene seria: a primeira com 

todos os riscos e aventuras e a segunda com os riscos, mas com medo de se aventurar. Até 

mesmo a exclamação de Irene – “What on earth would Brian think of deliberate courting of 

attention?”77 (LARSEN, 2004, p. 58) – apontaria para os ciúmes que Irene sentiria sobre Clare 

atraindo a atenção de todos e, especialmente, de seu marido. Aqui entra uma contribuição 

inestimável de Judith Butler em sua interpretação de Passing em Bodies that Matter, pois a 

teórica afirma que é ao ver Brian na sala de estar que ela também “encontra” (“found”) Clare. 

A polissemia de “find” como “achar” e “encontrar”serve para o estudo de Butler a fim de 

ressaltar a posição de Irene como uma mulher que nutre afeto por Clare, mas também sustenta 

a primeira citação na qual é o processo físico de olhar que instiga esse secreto afeto de Irene. 

                                                             

75 “As coisas sobre a dança que Irene Redfield lembrava mais tarde não pareciam, para ela, importantes ou 

relacionáveis.” 
76 “Ela se lembrava da própria exclamação engasgada de admiração quando, ao descer as escadas alguns minutos 

mais tarde do que tinha a intenção, ela entrou na sala onde Brian estava sentado e encontrou Clara também. Clara, 

bela, dourada, notória, exibida, em um imponente vestido de tafetá preto brilhante, cuja saia longa e cheia de 

desdobrava em graciosas dobras sobre seus finos pés dourados; seu lustroso cabelo ajustado para trás e preso em 
um pequeno coque na nuca de seu pescoço; seus olhos brilhando como joias escuras.” 
77 “O que Brian pensaria sobre esse escancarado cortejo de afetos?” 
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 Uma pessoa pode “achar” algo que está perdido ou “encontrar” algo que não esperava. 

Desse modo, leio essa segunda cena de Passing com olhos para a recusa de Irene em assumir 

que ela está “passando” por heterossexual em seu casamento, deixando de lado o desejo que 

nutre por Clare. As pistas para esse desejo se encontram nos corpos que dialogam sob o pretexto 

de elogiar apenas a beleza feminina, deixando no ar o subtexto homoafetivo que seria a perdição 

de ambas, pois ser negro era considerado crime em algumas regiões assim como ser 

homossexual. Segundo Butler (1993), a questão do que pode ou não ser dito ou exposto 

publicamente não só é levantada em todo o romance, mas também ressalta os perigos de expor 

raça e sexualidade em público, apontando como a interseção entre os dois temas é uma 

inevitável reflexão da obra, mesmo que a sexualidade seja ignorada em diversas leituras. 

 O corpo queer em Passing é construído a partir da recusa da concretização do desejo e 

se permite ser diluído nas ambiguidades de todo o romance: desde o título polissêmico até o 

uso de verbos que deixam no ar as indagações sobre Irene. Esta não pode admitir seu desejo 

por Clare e, por isso, o olhar e o tocar se tornam elementos primordiais para comunicar esse 

desejo sobre o qual ela não consegue nem mesmo falar – a surpresa que fica engasgada e que 

palavras não podem definir. Não há como negar aqui que as palavras do filósofo francês George 

Didi-Huberman se tornam cruelmente complementares para a interpretação de Irene: 

 

[...] começamos a compreender que cada coisa a ver, por mais exposta, por 

mais neutra de aparência que seja, torna-se inelutável quando uma perda a 

suporta – ainda que pelo viés de uma simples associação de ideias, mas 

constrangedora, ou de um jogo de linguagem –, e desse ponto nos olha, nos 
concerne, nos persegue. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 31) 

 

 Em Passing, temos o ver, o tocar, o jogo de linguagem, a associação de ideias. Todos 

os elementos que evidenciam o burlar as regras de Irene: “quando ver é sentir que algo 

inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 34) 

Ao descer as escadas e encontrar seu marido que, segundo Butler, já poderia também ter 

encontrado Clare, Irene também encontra Clare e é esse “encontrar”, no sentido de descobrir 

algo novo, que permite a presença de um corpo queer que não pode ser apreendido por Irene. 

O máximo que Irene pode fazer é tocá-lo levemente, assim como o fez pouco antes da queda 

fatal de Clare. Teria Irene, então, empurrado Clare para perder fisicamente o seu alvo sexual? 

Em jogo novamente a ambiguidade de corpos entre corpos marcados e não-marcados 

(BUTLER, 1993). 
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A professora da Universidade Estadual da Califórnia Maythee Rojas sinaliza que 

questionar como raça, classe, gênero e sexualidade se tornam elementos na construção de 

nossas identidades permite a discussão e subsequente conscientização de como construímos 

hierarquias que sustentam estereótipos e suposições acerca do outro (ROJAS, 2009). São essas 

hierarquias que instrumentalizam processos de silenciamento e invisibilidade que fomentam a 

noção de uma hegemonia cultural na qual todo aquele que se diferencia de um estabelecido 

padrão precisa ser ameaçado, ignorado e apagado. Portanto, não é uma questão de 8 ou 80 ao 

se pensar que Clare e Irene seriam lados opostos de uma moeda por a primeira utilizar a prática 

de “passing” para alcançar objetivos materiais enquanto a segunda parece ter uma consciência 

crítica acerca da mesma situação. Quando Irene opta por ser vista como uma mulher branca, 

ela está performando uma identidade e, conscientemente ou não, alimentando a hegemonia, 

esse “mecanismo monstro que mantém todas as formas de opressão no lugar.” (ROJAS, 2009, 

p. 7) Contudo, não podemos negar que Irene está também performando uma identidade 

heterossexual que é delatada pelos engasgues no caminho, pelo olhar e pelo tocar, pelas “coisas 

a ver de longe e a tocar de perto, coisas que se quer ou não se pode acariciar.” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 35) 
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CONCLUSÃO 

 

 

“Sob a aparência da exatidão científica (que é 

preciso examinar com circunspecção), delineia-se 

uma história, uma narração que obedece a 

interesses precisos.” 

Jeanne Marie Gagnebin” 
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CONCLUSÃO 

 
 

 Seria extremamente presunçoso pensar que este trabalho constrói novas teorizações 

acerca das relações entre teorias queer e o corpo. Já existem diversas investigações acadêmicas 

sobre tais interseções e seria extremamente apressado e até injustificável tentar listá-las aqui 

como fontes de pesquisa. Há, desde já, a consciência que esta tese não pode dar conta de todas 

as leituras teóricas e nem mesmo de todas as produções literárias que abrigamos sob o guarda-

chuva queer. Dessa forma, essa conclusão pretende retomar alguns aspectos discutidos, porém, 

principalmente, sinalizar a incompletude como útil para esta pesquisa. 

Pensar uma poética queer no cenário atual se revela ainda um projeto complexo, 

constante e incompleto. Não só há formulações teóricas contraditórias (como busquei ilustrar 

no capítulo dois), mas também há olhares sobre a própria prática interpretativa como uma 

problemática (como tentei apresentar no primeiro capítulo). Indagar as formas pelas quais 

lemos e interpretamos textos me permite comentar sobre como as poéticas queer produzem 

sentidos que reverberam ecos. São esses ecos que me interessam: surgem como temáticas que 

se negam a abrandar suas forças ou mesmo a permanecer sem escuta. Por questões de espaço 

foi necessário fazer um recorte aqui e focar no corpo que, embora também incapaz de cobrir 

toda a fortuna crítica, se torna um mote. Dessa forma, pensar uma poética queer a partir do 

corpo e suas representações se tornou o foco central aqui proposto. 

Não é possível ler os corpos nas produções literárias de maneira deslocada “dos 

dispositivos de construção de um bio-poder.” (BENTO, 2017, 84) Isso sublinha a urgência de 

uma prática que compreenda o corpo como um “texto socialmente construído, um arquivo vivo 

da história do processo de produção-reprodução sexual.” (BENTO, 2017, p. 84) Berenice 

Bento, pesquisadora e professora da UnB, nos lembra, em suas leituras de Foucault, Butler, 

Preciado entre outros, que não existe corpo livre de inscrições ou investimentos discursivos. 

Dessa forma, ler os corpos na literatura se torna uma tarefa política para pensar o próprio olhar 

interpretativo: “Como modificar hierarquias visuais que nos constituíram como sujeitos? Como 

deslocar os códigos visuais que serviram historicamente para designar o normal ou o abjeto?” 

(PRECIADO, 2020, p. 104) 

Para Preciado (2020), inquirir a construção política do olhar aponta para os conjuntos 

de convenções de crítica que compartilhamos como sociedades. Em outras palavras, questionar-

se-á como esse olhar produz efeitos a partir de seu espaço de conhecimento – ou ignorância, 
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como sugiro ao ler Sedgwick (1990) no capítulo dois – e como esses efeitos produzem 

materialidades. Não nego que a literatura é um espaço de representação e não de verdades ou 

mentiras, porém tampouco nego a hipótese de que ela possa contribuir para a produção e 

manutenção de determinadas verdades. Bhabha (2010) já nos diz que os signos tidos como 

milagres mentem e, mesmo assim, geram efeitos de verdades que são contestados por meios 

subversivos. Assim, buscar novos sentidos nas verdades previamente tidas como incontestáveis 

é uma estratégia para confrontar a construção política do olhar e interrogar os próprios signos 

que nos informam quem merece ou não viver, quem merece ou não ter direitos, quem merece 

ou não existir. A literatura não é compreendida como um espelho ou mesmo um reflexo da 

sociedade, porém também não se pensa a literatura como deslocada ou desconectada das nossas 

realidades. O olhar produz efeitos materiais e, ao pensar leituras reparativas e as possibilidades 

de empatia/solidariedade, tendo a acreditar que a literatura pode nos permitir negociar os 

sentidos daqueles efeitos. Existimos como corpos e materialidades, mas também como 

produções discursivas, performances de gênero, ficções filosófico-antropológicas. Logo, a 

literatura como atividade filosófica78 abre espaço para questionas nossas fundações fictícias e, 

no meio dessas, está o corpo. 

Ponderando sobre as questões do corpo, uma poética queer permite examinar as formas 

pelas quais sexualidades e corpos dissidentes foram produzidos a partir de negações, 

interdições, censuras e homogeneizações, tal qual Michel Foucault discute em seus volumes da 

História da Sexualidade. Sendo a sexualidade tão política quanto o gênero, é essencial 

reconhecer que a primeira “está organizada em sistemas de poder que recompensam e 

incentivam alguns indivíduos e atividades, ao mesmo tempo que punem e suprimem outros.” 

(RUBIN, 2017, p. 127) O corpo é, portanto, elemento político que aqui interrogo em suas 

tensões com gêneros e sexualidades. 

Partindo de obras mais conhecidas e canônicas como Orlando de Virginia Woolf e Jane 

Eyre de Charlotte Brontë e passando por outras menos populares como Passing de Nella Larsen 

e os contos de Adam Haslett e David Leavitt, esta pesquisa buscou suscitar questionamentos 

acerca das práticas interpretativas e como leituras outras ressignificam obras. O que era único 

                                                             

78 Atenho-me aqui às palavras de Foucault: “Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica 

– senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Senão consistir em tentar saber de que 

maneiras e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe? Existe sempre algo 

de irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, dizer-lhes onde está a sua 

verdade e de que maneira encontrá-la, ou quando pretende demonstrar-se por positividade ingênua; mas é seu 

direito explorar o que pode ser mudado, no seu próprio pensamento, através do exercício de um saber que lhe é 

estranho.” (FOUCAULT, 2020, p. 14) 
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e inquestionável se abre para outras proposições, outras concepções, outras formas de existir. 

O que era intocável se aproxima de realidades anteriormente invisibilizadas. 

Ao pluralizar o termo “poética” quero sublinhar as múltiplas possibilidades 

inexploradas nesta pesquisa. Não existe uma poética queer, justamente porque acredito que 

teorizações queer estejam sempre a sugerir leituras múltiplas, várias e até mesmo incongruentes 

com outras queer. Daí a riqueza de leituras que dialoguem com outros campos: Orlando e M. 

Butterfly à luz de Nietzsche e Butler, Passing e Jane Eyre à luz de Freud, Trans: A Memoir e 

Nina Here nor There à luz de Preciado, “Territory” e “Reunion” à luz de Vidarte e Deleuze. As 

relações com outras áreas de conhecimento sinalizam as possibilidades de pensar o corpo dentro 

de uma poética queer, mesmo que neste trabalho não tenha necessariamente discutido outras 

interseções com classe e raça, por exemplo. Outras temáticas que não foram exploradas aqui 

são as relações entre o medo e sujeitos LGBTQ+ e as percepções do desejo nas relações 

afetivas. Eram, inicialmente, outros pontos do projeto inicial, mas que decidi dispensar 

momentaneamente em prol de mais espaço para discussões de leituras dos corpos. 

Gostaria de encerrar recuperando a epígrafe dessa conclusão. Embora Jeanne Marie 

Gagnebin esteja escrevendo sobre o ofício do historiador, suas palavras são, inegavelmente, 

frutíferas para pensar a existência de poéticas queer. Gagnebin afirma que a tarefa do 

historiador – “essencial, mas sem glória” – é a de “transmitir o inenarrável, manter viva a 

memória dos sem-nome, ser fiel aos mortos que não puderam ser enterrados.” (GAGNEBIN, 

2009, p. 47) Para a teórica, essa tarefa não só é política, como também ética: “lutar contra o 

esquecimento e a denegação é também lutar contra a repetição do horror (que, infelizmente, se 

reproduz constantemente.” (GAGNEBIN, 2009, p. 47) Se o que proponho com uma poética 

queer é re-pensar o passado, renegociar sentidos, produzir ecos que possam, de alguma maneira, 

reparativamente posicionados, nos fazer otimistas em relação ao futuro, a literatura pode nos 

ajudar a lutar contra o esquecimento e o apagamento de sujeitos LGBTQ+. Existem vários 

horrores e não há necessidade de hierarquizar, porém podemos, pela literatura, lutar para que 

tais horrores não sejam esquecidos. 

A literatura, em seus vários poderes, pode produzir “contraficções [...] capazes de 

questionar os modos dominantes de ver a norma e o desvio.” (PRECIADO, 2020, p. 105) Cabe, 

portanto, a nós – sujeitos que estão estudando, produzindo ou simplesmente lendo pelo prazer 

– que essas contraficções não sejam deixadas de lado mais uma vez. 
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