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RESUMO 

 

Nesta tese de doutorado, o objetivo principal foi o de interrogar, por meio de narrativas 

(auto)biográficas, as experiências e os acontecimentos que permearam a vida de jovens lésbicas 

e bissexuais, discentes da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, constituindo suas 

subjetividades, e quais sentidos conferem ao vivido. Como referencial teórico, priorizei os 

estudos feministas em seus matizes decolonial, lésbica e materialista. A convergência dessas 

vozes permitiu-me indagar: a ideia de natureza; a imbricação ou a consubstancialidade e 

coextensividade das relações sociais de sexo (incluída a sexualidade), raça e classe; a 

heterossexualidade como instituição; e as desigualdades sociais e opressões materiais 

infiltradas na vida de mulheres residentes no Sul global, em especial no Brasil, sob olhares 

atenciosos do capitalismo. Invisto, assim, em uma leitura mais situada e geopolítica, porque 

vigilante das abundantes diferenças produzidas por sistemas opressores. No caminho 

metodológico, a pesquisa narrativa (auto)biográfica foi eleita como fonte e método de pesquisa 

qualitativa em Educação, constituindo-se em uma fonte (re)produtora de conhecimento e 

visibilidades. As narrativas (auto)biográficas de estudantes lésbicas e bissexuais foram 

produzidas por meio da entrevista de pesquisa biográfica, materializada em processos de 

comunicação on-line, em especial, no aplicativo WhatsApp. Como resultado, verifiquei que os 

meus diálogos com Sofia, Ana, Géssica, Amanda e Alessandra oportunizaram-me alcançar três 

pontos principais, que predominaram nas falas das jovens: o poderio da instituição 

heterossexual e suas teias de atuação imersas nas relações sociais de sexo; o fundamentalismo 

religioso: um instrumento para a mantença das relações sociais opressoras; e, por fim, a 

violência contra a mulher no cruzamento das relações sociais de sexo, classe e raça. Portanto, 

enfatizo a importância de lançarmos olhares mais atenciosos sobre a multiplicidade de relações 

sociais opressoras – de sexo (incluída a sexualidade ou a heterossexualidade), raça e classe – 

engendradas, de modo sistemático e constante, contra as mulheres.  

 

Palavras-chave: lésbicas; relações sociais; Educação; narrativas (auto)biográficas.  

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

In this doctorate thesis, the main objective was to inquire, through (auto)biographical narratives, 

the experiences and events that permeated the life of young lesbians and bisexuals, students of 

public schools from Rio de Janeiro, constituting their subjectivities, and which meanings they 

attribute to what they experienced. As theoretical framework, I prioritized the feminist studies, 

focusing on their decolonial, lesbian and materialist dimensions. The convergence of theses 

voices enabled me to question: the concept of nature; the imbrication or the consubstantiality 

and the coextensivity of the social relations of gender (including sexuality), race and class; the 

heterosexuality as an institution; and the social inequalities and material oppressions infiltrated 

in the life of women from the Global South, specially from Brazil, under the attentive look of 

capitalism. Thus, I engage in a more situated and geopolitical interpretation, observing the 

abundant differences produced by systems of oppression. In this methodological path, the 

(auto)biographical narrative research was elected as source and method of qualitative research 

in Education, which (re)produced knowledge and visibilities. The (auto)biographical narratives 

of lesbian and bisexual students were produced during interviews of biographical research, 

carried out in on-line processes of communication, specially through the application WhatsApp. 

As a result, my chats with Ana, Géssica, Amanda and Alessandra enabled me to reach three 

main themes that predominated in their speeches: the power of the heterosexual institution and 

its operation web immersed in the gender social relations; the religious fundamentalism: an 

instrument for the maintenance of oppressive social relations; and, finally, the violence against 

women in the intersection of the social relations of gender, class and race. Therefore, I 

emphasize the importance of more attentive looks over the multiplicity of oppressive social 

relations – of gender (including sexuality or heterosexuality), race and class – engendered 

mostly against women.  

 

Keywords: Lesbians; social relations; Education; (auto)biographical narratives.  
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1 INTRODUÇÃO: A ESCRITA DA VIDA  

 

“[...] agora que percebemos 

que somos a nossa própria cura 

perdemos o medo de gritar 

anos de silenciamento 

agora provocam vendavais 

ao lado das minhas estou a salvo [...]”  

(Ryane Leão) 

 

A escrita da presente tese sofreu grandes mudanças, marcadas por dores e sobretudo 

por prazeres. Voltando-me ao ano de 2017, eu não imaginava, e tampouco pretendia, me 

integrar tanto nesta investigação a ponto de a minha história de vida fazer parte do meu próprio 

objeto de estudo; o que considero hoje um movimento transformador e libertador que 

engrandeceu a mim e ao conhecimento científico alusivo à lesbianidade, impregnada de 

cicatrizes profundas causadas por tantas desconsiderações.  

Para iniciar este texto, preciso confessar que este primeiro capítulo foi a escrita 

acadêmica mais inquieta de que me recordo ter realizado. O intento que procuro atingir, neste 

espaço, é o de contar fragmentos interpretativos das histórias de minha própria vida, lançando 

um novo olhar sobre o meu passado e introduzindo os cenários e as personagens principais que 

a edificaram, a despeito dos embaraços vistos. Narrar-me sempre pareceu uma incumbência 

constrangedora, mas, aqui, a realizo para que este trabalho possa, nos cruzamentos de vidas 

narradas, dar conta de meus prolongamentos, tornando-se um.  

Este movimento se apoia em Christine Delory-Momberger (2014, p. 54), para quem 

“a história de vida acontece na narrativa. O que dá forma ao vivido e à experiência dos homens 

[e das mulheres] são as narrativas que eles fazem de si”. Reconheço a narrativa (auto)biográfica 

como um meio eficiente de encadear e harmonizar as muitas e ininterruptas ocorrências da 

minha vida, ofertando-lhes um começo e um fim, ainda que elaborada pela edição da memória 

e limitada pelos fios que aqui desejo urdir. Imersa em uma atividade mental e reflexiva 

oportunizada pela autobiografia, narro, construo, reinterpreto e me aproprio da história da 

minha vida, concedendo significados e coerência aos acontecimentos que alicerçaram e deram 

sentidos a minha existência e formação. Essa autobiografia se apropria de acontecimentos 

tomados por mim como relevantes a partir dos quais potencializo sentidos e revivo por meio da 

escrita narrativa. Sob essa perspectiva, principio a apropriação da minha vida – amarrada 

sobremaneira ao nascimento desta tese – a partir de narrativas de experiências de vida, eleitas 

por mim, que preencheram a minha constituição.  
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Tive que percorrer um caminho difícil e tortuoso que chegou à felicidade somente aos 

meus 29 anos, no momento em que reconheci a minha identidade sexual – lésbica. A 

biografização desse autorreconhecimento, aqui desvelada, constituiu-se em uma atividade 

perseverante de reflexividade – aqui solitária – e representações de si e de outros1 (DELORY-

MOMBERGER, 2014). Antes de adentrar os pormenores dessa história, preciso dizer que, 

tocando hoje no passado, os meus desejos, as minhas inclinações e orientações ou, 

simplesmente, as minhas escolhas verídicas concernentes a minha realidade sexual já se faziam 

presentes desde os meus 14 anos. No entanto, em meu espaço familiar, tal conjuntura era não 

apenas desautorizada, mas irreal. A realidade dessa inexistência me atravessava de sentidos e 

se materializava nos modos como eu me permitia ver, sentir e experimentar a vida.  

Meu pai e minha mãe, um casal legítimo, procriador e embasado na fé católica, 

ditavam as regras e nelas decerto não havia qualquer exceção que autenticasse práticas sexuais 

tomadas como dissidentes. Integrante dessa conjuntura, neguei e reduzi ao silêncio um 

componente importante da minha existência: a minha sexualidade. Hoje, apoiando-me em 

Michael Foucault (1999), entendo que essa repressão, ainda que produtiva de discursos, 

impregnou acontecimentos da minha história, funcionou como condenação a minha 

inexpressividade, imposição ao meu silêncio e comprovação de que, no que se refere às 

sexualidades ilegítimas, não há nada para dizer, ver ou saber. O dito já era tido e sentenciado à 

negação.  

Nasci cinco minutos após a minha irmã gêmea, Verônica (que chamarei em alguns 

momentos de Vê), na data de 24 de março de 1986. Cresci em Nova Friburgo, Região Serrana 

do estado do Rio de Janeiro. A minha família, composta por mim, minha irmã, meu pai, Ocimar, 

e minha mãe, Heleninha, residia em uma casa, no centro da cidade, construída por meu avô 

paterno, Jove Aguinaldo. Recordo-me feliz do cotidiano da minha infância. Minhas primeiras 

lembranças desse tempo aprazível permeiam a convivência com a minha irmã. 

Compartilhávamos quase tudo, quarto de dormir, sala de aula, lições de casa, notas altas e 

baixas, amigos e amigas, espaços sociais e familiares, viagens, alegrias e tristezas. Entretanto, 

evidentemente tínhamos nossas muitas peculiaridades. Eu gostava de futebol; ela fazia balé. Eu 

tinha o boneco do personagem Jaspion; ela, as bonecas Barbie. No Dia das Crianças do ano de 

1996, eu ganhei uma camisa de um time de futebol; ela, a boneca Angélica. Lembro-me de que, 

em algum Natal, meu pai e minha mãe tinham se comprometido a nos presentear com uma 

 
1 Uma das principais preocupações deste trabalho é fomentar um olhar inclusivo e atento às desarmonias nas 

relações sociais de sexo. Entretanto, com a intenção de dar fluidez à leitura e evitar sobrecarga gráfica, optei, 

quando pertinente, pelo uso do masculino genérico.  
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bicicleta. Minha irmã pediu que a dela fosse uma Caloi Ceci rosa; eu, que a minha fosse uma 

Caloi Ventura azul. Para a minha surpresa e meu momentâneo desencanto, no dia 25 de 

dezembro, a bicicleta de cor rosa foi o meu presente natalino. Hoje, quando penso em minhas 

andanças de bicicleta, sinto-me contente. Adorava descer a rua da minha casa em cima dela 

com os olhos completamente fechados – por alguns poucos segundos, é claro! Quando narro 

essas experiências, não busco naturalizar uma ideia de que lésbicas ou gays performatizam seus 

gêneros em discordância com as expectativas heteronormativas, mas busco descrever que, no 

mundo das invenções, as expectativas são apenas especulações e a vida, o limite da criação.        

Sob muitos aspectos, a infância que meu pai e minha mãe proporcionaram a mim e a 

minha irmã foi enriquecedora. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito para que nós 

pudéssemos ter uma infância cuja principal preocupação fossem os estudos. Com isso, pude 

viver a época das brincadeiras de rua, piques diversos, jogos populares, pude desfrutar a 

convivência de várias crianças, colegas de rua, primos e primas, enriquecendo as minhas 

experiências sociais e culturais. Também pude dedicar-me cedo às leituras. Nesse tempo, meu 

pai era um incentivador dos livros, traço dele que edificou decerto o meu interesse pelos estudos 

e, mais tarde, pelo meio acadêmico. Recordo-me de que, durante as férias escolares, ele ia à 

Biblioteca Municipal de Nova Friburgo alugar livros – três no total – para que eu e a Vê 

lêssemos no decurso dos meses de dezembro e janeiro. Ademais, ele fazia a assinatura semanal 

e mensal de jornais e revistas, respectivamente, intencionando, sem dúvida, construir nosso 

interesse pela aprendizagem. Ele era o meu grande companheiro nos dias dos jogos de futebol 

do Vasco. Era também trabalhador. Em algum momento, viu tudo o que havia construído 

desmoronar após a implementação do Plano Real, mas, mergulhado em um caminho tortuoso 

durante anos, reestruturou-se. Ele sempre batalhou principalmente para que o desenvolvimento 

da nossa educação, minha e da Vê, percorresse o seu rumo sem turbulências nem interrupções. 

Em todo o tempo, terei orgulho dessa batalha do meu pai, que se materializou certamente com 

o protagonismo da minha mãe. O cuidado com a casa e com a educação minha e da minha irmã 

era diário. Enquanto meu pai se ausentava de casa durante a semana para trabalhar, era ela que 

se responsabilizava por tudo.  

Íamos aos domingos à Paróquia de São Bento Abade, igreja mais próxima de nossa 

casa. Fui criada e educada na fé católica, recebi a Primeira Comunhão aos 10 anos de idade e o 

sacramento da Crisma aos 15. Colhi, por um lado, bons frutos desses ensinamentos e 

pertencimento – amar Deus e n’Ele confiar são valores supremos para mim – e, por outro lado, 

o seu fardo, que será retomado mais adiante.  
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Antes, quero ressaltar que boas lembranças também atravessam a minha trajetória 

escolar. Minha escola, o Colégio Dom Pedro I, ficava a menos de 500 quilômetros da minha 

casa. Lembro feliz esse tempo. Nessa instituição, permaneci dos 4 aos 17 anos de idade. Ana 

Paula, Bruna e Gabriella são os frutos mais marcantes desse espaço, são as minhas amigas e 

são especialmente as minhas amigas forever. Eu adorava o espaço da minha escola. Gostava do 

convívio com elas e das interações com os professores. Gostava da disciplina de Educação 

Física e, sobretudo, dos dias em que o futebol era o tema principal de um bimestre inteiro. 

Lembro-me dos vários dias em que os meninos da minha turma me carregavam, literalmente, 

até a quadra para que eu jogasse futebol com eles. Esse era um dia imensamente prazeroso e 

significativo para mim, pois a prática do futebol nunca foi bem aceita por meu pai e minha mãe 

e, naquele curto espaço, eu experenciava o que me era negado. A despeito da oportunidade de 

poder escolher a prática de um esporte durante a minha infância e adolescência, o futebol, a 

minha grande afeição, não era uma opção, pois não era adequado para uma mulher em razão 

das especulações lésbicas que existiam em torno da prática esportiva – assim pensavam os meus 

pais. Então, fui nadar. E fui feliz em meus momentos dentro d’água. Participei de algumas 

competições e venci uma delas, recebendo troféu e medalha por essa vitória. Cada família tem 

sua resposta, seus métodos de vigilância, para os comportamentos tidos como adequados para 

cada sexo, e o meu afastamento do futebol a ilustrou impecavelmente como algo estranho ao 

meu gênero.  

Avançando em meu relato, com o fim da minha infância cômoda e a proximidade dos 

meus 15 anos de idade, no ano de 2001, as questões concernentes a minha identidade sexual se 

amontoaram de repente sobre mim, sobre os meus pensamentos e sobre os acontecimentos da 

minha vida. Elas desarrumaram e tentaram decompor ensinamentos e crenças, principalmente 

religiosas, assimiladas durante a minha curta história. Os porquês dessa percepção, nesse 

momento preciso da minha história, são obscuros e talvez inexplicáveis, mas, por outro lado, 

suficientemente nítidos para que eu me indagasse: sou lésbica? E, no mesmo instante, 

respondesse: não.  

 

Nossa dependência física e emocional de nossos pais ultrapassa a de qualquer outra 

espécie viva, tanto em magnitude quanto em duração. É tão completa – e tão profunda 

– que fazemos qualquer coisa para não nos perder. Suprimimos nossos desejos e 

recalcamos nossa agressão. Aceitamos a culpa por abusos, deixamo-nos controlar, 

tornamo-nos independentes e, em outros aspectos, renunciamos às nossas 

necessidades. Em resumo, aplicamos um leque de táticas de autopreservação, todas 

elas no intuito de manter o vínculo primário (PEREL, 2018, p. 106). 

  

As palavras de Esther Perel (2018), escritora belga e especialista em sexualidades, 

podem auxiliar a compreensão da minha pronta resposta. Muito do que aprendi sobre 
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sexualidade e as dimensões performativas dos gêneros foi propagado por diferentes instituições: 

familiar, religiosa, escolar, midiática, amizades e muitas outras. Não obstante, a primeira dessas 

instituições que trabalhou incessantemente para conceituar e regulamentar os meus 

comportamentos ligados ao sexo foi a minha família.  

A minha instituição familiar, marcada por saberes propagados também por outras 

diferentes instituições de controle social, principalmente a religiosa, gerenciou desde a infância 

os comportamentos associados à sexualidade. O Sacramento do Matrimônio, o casal genuíno 

ordenado pelo laço conjugal entre um homem e uma mulher, as sexualidades periféricas e 

ilegítimas, entre tantos outros mandamentos materializados por incansáveis discursos, foram 

dispostos em territórios distintos, divididos por uma pretensiosa imposição de licitudes e 

ilicitudes. Dessa forma, a minha família, lembrando as palavras de Foucault (1999), distribuiu 

o jogo dos poderes e prazeres ligados ao sexo.  

Guiados pela fé católica, meu pai e minha mãe educaram-me, entre tantas outras 

competências, para que nela eu embasasse os meus comportamentos durante a vida. Conforme 

mencionei, coleciono bons ensinamentos de valores cristãos que atravessaram muitas ações 

minhas e que permanecem conduzindo-as. E, sob esses traçados, a maneira de me portar, no 

geral, emergiu de forma positiva de olhares lançados sobre as experiências de minha vida. 

Entretanto, a clara percepção de alguns efeitos nocivos dessa educação sobre alguns atos nem 

sempre permeou os meus pensamentos.  

Tocando hoje no meu passado, reinterpreto-o e, no mesmo tempo, evidencio o dissabor 

e o estarrecimento no que se refere ao cruzamento entre os preceitos religiosos a mim ensinados, 

no período que compreende a minha infância e adolescência, e a minha (rejeitada) 

homossexualidade. Naquela época, confesso que as tensões nascidas desse encontro não eram 

entendidas como opressoras ou segregadoras. A tolerância compassiva da Igreja confortava-me 

porque, apesar de conhecer a oposição da fé católica aos atos homossexuais, as pessoas 

homossexuais diversamente podiam ser acolhidas com afeição e convocadas para viver a 

castidade. A abstinência tornou-se, então, um foco para mim. Incorporei-a e consegui, assim, 

manter a minha integral educação religiosa e cristã ofertada por minha família. Eu podia ser 

lésbica, sob a condição de furtar-me da prática de atos sexuais com mulheres. O poder ser 

acalentava-me, refugiava-me de mim mesma. A concretude de minha realidade sexual era 

desautorizada pela Igreja, por meu pai e minha mãe e, sobretudo, por mim. Interiorizei, sem 

saber, naquele tempo, as violências verbais, discursivas, que compuseram a minha educação. 

Mergulhada nessas supostas certezas, vislumbrei o homem e a mulher como peças 

fundamentais e, friso, divinas que comporiam a ordem também divina e natural da 
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heterossexualidade. Quaisquer atos tendentes a desmantelar essa criação seriam, certamente, 

naquele tempo cortinados.  

Abro um parêntese aqui para reproduzir as palavras sempre oportunas de Flávia Biroli 

(2018, p. 166):  

 

a violência contra gays, lésbicas e transsexuais, por sua vez, ancora-se no 

entendimento de que existem formas corretas de amar e de se relacionar com outras 

pessoas, enquanto outras formas constituiriam desvios que marcam os indivíduos 

negativamente e os incluem, por conseguinte, no grupo de pessoas que podem ser 

violentadas e torturadas. 

 

A partir de tal evidência, permiti-me realizar uma indagação, a saber: em que consiste 

a preeminência da heterossexualidade sobre tantas outras formas de experenciar a sexualidade? 

Essa problematização se derrama em meus pensamentos e encosta em minhas cicatrizes. Mas 

sobretudo reivindica respostas para que a subjetividade dos seres humanos não suma em um 

emaranhado de palavras tendenciosas a perpetuar preconceitos que assumem o nome de 

verdades.  

Reconheço, hoje, junto a Daniel Borrillo (2010), que a sutileza marca a hostilidade da 

Igreja. Ela acolhe as pessoas homossexuais com compaixão, mas as sentencia a uma vida de 

abstinências e orações perseverantes em busca da cura e do encontro fiel com os valores 

cristãos.  

As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes do autodomínio, 

educadoras da liberdade interior, e, às vezes, pelo apoio duma amizade desinteressada, 

pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se, gradual e 

resolutamente, da perfeição cristã (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, 

alínea 2359).  

 

O universo das relações familiares é feito de contextos descomplicados, conforme a 

minha infância, e constrangedores. Em minha família, encaminhar a discussão da 

homossexualidade seria derrubar imediatamente estruturas já tão cimentadas. Eu não podia 

abrir-me e me expandir porque a minha vivacidade os constrangeria. Não teria do meu pai ou 

da minha mãe ouvidos atentos para tanto. Por isso, preferi constranger-me, silenciar-me. Sentia, 

mas não vivia. Apoiei-me em minhas orações, muitas de joelhos dentro da minha Igreja, e na 

fé; interiorizei preconceitos; produzi reações imediatas; e fui, até o momento em que o meu 

esforço se rendeu, fiel aos meus ensinamentos.  

As horas, os dias, os meses e alguns anos após a negativa a minha indagação 

evidentemente foram amedrontadores e povoados de lutas contra mim mesma e esfacelamentos. 

A forma decidida de me silenciar e de me submeter à invisibilidade foi aquela que prescindiu 

de quaisquer suspeitas do meu pai e da minha mãe: reagi, reconheci-me uma mulher 
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heterossexual, enfatizando esse autorreconhecimento em minhas experiências múltiplas, ainda 

que potencialmente contraditórias para mim. Imersa nessa conjuntura e ávida por materializá-

la, tive três namorados e, com o terceiro, casei-me.  

Voltando ao período entre 2001, ano em que conheci o meu primeiro namorado, e 

2010, ano do meu casamento, observo a sua fundamental importância na estruturação de uma 

repressão alimentada por violências verbais, causadoras de danos psicológicos e físicos, 

lançadas em oposição a minha realidade sexual.  

Notadamente, durante os anos de 2001 e 2006, os acontecimentos da minha história 

foram regulares, sem muitas euforias, sem muitos descontentamentos, pois o meu esforço e as 

minhas orações em busca da sexualidade lícita permaneciam resistentes porque pouco 

cansados. Conheci o meu primeiro namorado no início do Ensino Médio, em 2001, logo após 

aquele questionamento desconfortável sobre a minha imaginada lesbianidade. Apesar de a 

consciência sobre os meus silêncios aflorar insistentemente em ocasiões ao lado dele, ela não 

teve força satisfatória para adentrar a batalha junto a minha firme decisão, fundada nos 

ensinamentos religiosos facultados por meu pai e minha mãe, e, então, vivi o que me foi deixado 

viver.  

O ano de 2002 igualmente foi comum. Eu delineava os acontecimentos da minha vida 

sem grandes mudanças. Assim, estudava, assistia às missas nos finais de semana, permanecia 

orando, ao pé da letra, para me curar de sentimentos opostos à ordem natural e divina, 

relacionava-me com as minhas amigas e me introduzia já em um segundo relacionamento, com 

outro homem. Nesse tempo, conseguia, por vezes, esquecer-me de meu primeiro 

questionamento e de minha primeira negativa a respeito de minha suposta homossexualidade, 

pois estava já anestesiada, adormecida e, sobretudo, engajada em minhas praticáveis escolhas. 

Se, no ano anterior, a consciência de meus silenciamentos se fazia mais presente, em 2002 foi, 

por um triz, inexistente.  

O ano de 2003 adentra a minha história trazendo a mesma ilusão de calmaria do 

anterior. Conforme vinha me encobrindo de tudo o que pudesse tocar e descobrir os meus 

sentimentos e sensações alusivas a minha identidade sexual, aprendi também a me encobrir em 

outras áreas. Assim, desconhecia-me – o que tornava os meus anseios presentes e futuros 

indecifráveis, em especial, a minha profissão. Então, fui cursar a faculdade de Direito. Era um 

curso ofertado em minha cidade, Nova Friburgo, e eu o faria ao lado de uma das minhas amigas 

forever, Gabriella. Essas justificativas fáceis e superficiais se mostraram incontestáveis diante 

dos meus próprios desconhecimentos. Sem dúvida, para mim, a trajetória da minha vida estava 

se edificando consoante o planejado em muitos aspectos.   
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Ingressei no ano de 2004 atada a minha tarefa: a de nada saber, dizer ou viver que 

esbarrasse em minhas vontades sexuais e afetivas discordantes. Sob essa forma de vida, já 

cursando a faculdade de Direito, o meu terceiro namorado – e futuro marido – apareceu, e um 

silêncio geral em mim se solidificou até o ano de 2006. Por um lado, confidencio porque me 

lembro feliz de momentos ao lado dele e, por outro lado, devido ao meu aprisionamento. Ele 

foi meu namorado, meu marido e é hoje uma parte sem igual na minha vida. Para ele, reservo 

o protagonismo em inúmeros acontecimentos cotidianos da minha história, edificada nesta 

narrativa, pois o amor dele, incrivelmente ausente de barreiras, foi um componente singular em 

minha constituição.  

O encontro com o Rodrigo se deu após o fim do meu segundo relacionamento e, pela 

primeira vez desde o meu primeiro namorado, eu havia falado a ele e a mim mesma que não 

estava à procura de mais um namoro, o terceiro. Mas ele era diferente: cinco anos mais velho, 

parecia responsável, era estudante de Direito e trabalhador, apreciava demais a minha 

companhia, olhava-me com uma admiração jamais sentida e, por tudo isso e tantas outras coisas 

mais, tornou-se meu namorado, meu amigo e companheiro. Em alguns poucos meses, 

começamos a desenhar a construção de uma vida juntos, dependente apenas do alcance de nossa 

estabilidade financeira. Eu somente não imaginei que essa construção se descontinuaria, sairia 

do trilho, com o regresso das questões atinentes a minha sexualidade, que já haviam se 

aglomerado em mim há alguns anos. As coisas se complicaram quando o meu silenciamento 

forçoso quis, enfim, pronunciar-se cinco anos após aquele incômodo questionamento.  

Dessa forma, para além do acúmulo temporal do meu silenciamento e de suas 

influências nocivas sobre mim, embora adormecidas ainda, surgiu um outro problema concreto: 

essa forma de inexistir, discriminando-me, recriminando-me, moldando-me, alcançou 

materialidade no mundo dos fatos, alcançou terceiros, ferindo-os, ferindo-me mais, e fez brotar, 

no fim do ano de 2006, dores e embaraços nunca experimentados.  

Em algum momento daquele ano, pensamentos referentes ao exercício da minha 

sexualidade começaram a direcionar-se em demasia a mulheres, transbordando-se de mim. Não 

havia uma mulher específica, mas apenas vontades e desejos difusos. Eu não sabia o que fazer. 

Meus saberes interiorizados começaram a se esfacelar. Ademais, a confusão potencializava-se 

porque Rodrigo, meu namorado e amigo, era parte importante da minha vida presente e futura.  

Desconhecedora da minha verdade, aos 21 anos, cheguei ao cansaço que certamente 

estava sendo edificado há alguns anos dentro de mim. Nesse estado de debilidade, alguns 

valores cristãos, que sempre e inteiramente me inibiram, relativizaram-se na batalha com a 

minha verdade, e, então, deixei-me envolver pela primeira vez com uma mulher. Nos 
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conhecemos pela internet, em uma sala virtual de bate-papo e conversamos por quase um mês 

até o primeiro encontro virar realidade. Nele, ao custo de longos embates internos, muitos 

sentimentos se acalmaram, outros não. Entre a errância e o maravilhamento, encontrei-me, mas, 

logo adiante, me perderia. O medo, um impiedoso conselheiro, encarregou-se disso.  

Reconheço que a minha necessidade deveras consciente de fugir da minha realidade 

sexual foi oriunda do medo de violências diversas. Valendo-me desse sentimento, busquei ter 

uma vida mais ou menos pacífica em meu âmbito familiar, apesar de as minhas dores existirem. 

Mas tinha a certeza de que essa vida se desmoronaria quando uma mulher adentrasse a minha 

vida. E assim se fez. Agora, eu sabia que estava descumprindo as crenças dentro das quais fui 

educada. Eu sentia e vivia. Eu não era uma lésbica, eu era a mulher imersa em práticas lésbicas.  

Encontrei-a, no ano de 2007, pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro. Retirei-

me da minha cidade, pois a possibilidade de essa vivência se dar tão próxima aos meus pais era 

algo inconcebível para mim. Mantivemos alguns encontros permeados, em parte, de alívio e, 

em parte, de culpa. A minha educação na heterossexualidade, na fé católica, o Rodrigo, tudo 

isso tensionava-se com a minha realidade sexual. Esses choques viriam a me adoecer. A 

vivência na clandestinidade era insuportável e, por isso, não demorou muito para vir à tona. 

Confidenciei ao Rodrigo os acontecimentos recentes da minha vida. Terminamos. Mas a ele 

permaneci unida, afinal, ele se tornara o meu grande amigo e confidente. Dessa maneira, ele 

permaneceu ao meu lado encarando comigo os meus infindáveis conflitos.  

Na sequência dessa confissão, finalmente encontramo-nos em minha cidade, pela 

primeira e última vez, eu e ela.  

A convergência de algumas circunstâncias facultou a minha mãe avistar-me junto à 

mulher com a qual eu mantinha proximidade. O avistar eu e ela, para a minha mãe, 

simplesmente em um mesmo ambiente, trouxe o único significado que eu batalhei 

incansavelmente para esconder da minha família: a minha filha pode ser homossexual. Não sei, 

até hoje, por que a minha mãe compreendeu tão prontamente algo que eu sempre escondi de 

forma eficiente, pelo menos, para os outros. Na noite seguinte àquela visão, a minha sexualidade 

tinha de ser, enfim, falada, descortinada, explorada, e assim minha mãe o fez. Sentada em uma 

mesa redonda, junto ao meu pai, a minha irmã e a mim, ela abandonou de vez o silêncio e se 

agarrou em tudo que lutara durante a vida para me ensinar, dizendo: Vanessa, você gosta de 

homem. A frase não foi uma indagação, mas uma afirmação que precisava unicamente da minha 

repetição. E, então, ela continuou: Quero que você diga que gosta de homem! Eu, agindo 

conforme a única emoção vivente em mim naquele instante, o medo, disse na sequência: Eu 
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gosto de homem, é claro! O caminho de volta a mim mesma se perdera e ganharia novos e 

volumosos ocultamentos.   

Meus pais fecharam o cerco contra um mal iminente, sem dúvida. Eles começaram a 

gerir e vigiar as minhas saídas, os meus telefonemas, a minha vida. Não conseguia administrar 

mais esses constrangimentos e aprisionamentos. Perdera a minha força no toma lá dá cá com a 

minha família. Foi terrível. Minhas notas na faculdade de Direito despencaram. Na dura batalha 

entre a realidade homossexual e a realidade heterossexual possível de ver vivida, venceu a 

segunda. Vesti-me, então, com uma máscara, essa, sem dúvida, pesada, a que impedia mais 

uma vez que eu fosse verdadeira apenas para não correr o menor risco de incomodar tanto o 

outro.  

Ainda nesse tempo, um primo próximo, conhecedor da minha história, propôs 

apresentar-me a outra mulher, que residia em Friburgo, minha cidade. Mas imediatamente 

neguei a sua proposta. Era impensável, com tantas pressões, viver a minha realidade tão 

próxima do meu pai e da minha mãe, principalmente porque agora eles já haviam me 

questionado e me encurralado. O medo paralisava-me. Mas, ao menos, conheci a Cecília por 

meio de uma foto postada em uma antiga rede social, o Orkut. Linda! – pensei. Há coisas que, 

de imediato, não levam a nada, mas têm grande importância pela marca que provocam.  

Já suficientemente derrotada, retomei o namoro com o Rodrigo, afinal, além de ele ser 

um amigo com ouvidos atentos e ter se transformado em meu alicerce, essa era uma estrada 

bastante familiar, segura e legítima. Dessa maneira, o tempo foi passando até que, aos 24 anos 

de idade, livre de amarras financeiras, não aguentando mais toda a repressão que se instalara 

em minha casa, sofrendo carências e faltas desmedidas, e convencida de que um fato novo teria 

a habilidade de afugentar de vez o passado, resolvi casar-me. O matrimônio teria a capacidade 

de encerrar as minhas dúvidas e deslizes, pois a ele, a esse sacramento cristão, eu teria de ser 

fiel.  

Em 11 de dezembro do ano de 2010, tornei-me a mulher do Rodrigo, acrescentando, 

inclusive, em meu nome de solteira, o sobrenome dele. O casamento foi realizado apenas no 

cartório. Casamo-nos escondidos. Nem minha família e tampouco a dele foram convidadas ou 

comunicadas. A data somente nós e duas testemunhas, amigas dele, sabiam. Após esse dia, 

viajamos e, no retorno, contamos, enfim, aos nossos familiares mais próximos. Minha mãe – 

acreditem! – demonstrou felicidade (ou alívio?): Ufa, a minha filha finalmente se casou! Meu 

pai tentou esboçar um certo descontentamento com o sigilo da cerimônia, mas minha mãe tratou 

de freá-lo.  
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O meu cotidiano resumia-se em estudar. Aprovada no exame da Ordem dos 

Advogados (OAB), em 2009, após o término da faculdade de Direito, visava somente à 

aprovação em algum concurso, sem saber por qual realmente me interessava. A minha 

desarrumação profissional também era notável. Tornei-me advogada, mas não queria advogar. 

Tornei-me estudante, mas não sabia para que estudava. Até que, em algum dia do ano de 2011, 

adentrei o escritório onde, todos os dias, estudava, olhei para os muitos livros dispostos em 

minha estante e, estranhando-os, verbalizei: o que estou fazendo da minha vida? 

Com isso, resolvi mudar, ao menos, de profissão. Se a entrada na faculdade de Direito 

se deu por mera conveniência e desconhecimento de mim própria, considerei: talvez, aos 25 

anos, seja hora de descobrir o que realmente quero fazer quando crescer. Essa vontade de 

saber, de desvendar o inexplorado em mim, guiou-me. Alicerçando-me em um teste vocacional, 

cuja duração foi de quase quatro meses, iniciaria, no ano de 2012, a faculdade de Educação 

Física, em Nova Friburgo. E, ao lado dela, mais um capítulo da minha trajetória, povoada de 

acontecimentos formadores de mim, novas personagens e calorosos embates. Talvez, até hoje, 

o capítulo mais importante, pois nele desenhei o caminho sem volta rumo a mim mesma.  

Avançando um pouco mais em minha narrativa, reconheço que o ano de 2012 foi um 

tempo carregado de mudanças profissionais e, em especial, pessoais. O vazio durante os dias 

de estudos ficou para trás quando iniciei a minha nova graduação. Aproximei-me de aspirações 

mais concretas em relação a minha profissão e carreira. Também conheci professores, na 

faculdade, que demostraram a importância da pesquisa científica no ambiente acadêmico e na 

minha formação. Assim, fui por eles impulsionada a integrar, durante a graduação, o recém-

criado Laboratório de Pesquisa em Educação Física da Universidade Estácio de Sá, em Nova 

Friburgo. Nesse espaço, participei de reuniões e orientações coletivas, realizei algumas 

apresentações de trabalho e, ao lado do professor líder do grupo, escrevi o meu primeiro projeto 

de pesquisa que seria implementado pelo Laboratório. Pude sentir que aquelas tarefas, 

competentes a aprimorar a minha formação enquanto pesquisadora, iam construindo em mim o 

intento de prolongá-las. Foi assim que nasceu a vontade de seguir a carreira acadêmica mediante 

a entrada posterior em um mestrado, o que me facultaria continuar o meu aperfeiçoamento.  

Paralelamente aos meus entusiasmos profissionais, o cotidiano da minha vida pessoal 

e íntima permanecia inalterado após o casamento. Iniciei o ano de 2012 ordenando a minha 

sexualidade para a relação conjugal do homem e da mulher. O meu relacionamento 

heterossexual amparava-se em uma pretensa legitimidade e, por isso, era alheio a julgamentos 

de outros, o que me trazia um certo conforto, ao menos ilusório, e um conformismo, 

considerando os modos dificultosos através dos quais cheguei até aqui. Talvez, os pensamentos 
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que rodeavam as minhas memórias idealizassem que a minha sexualidade voltada aos homens 

e o meu casamento fossem componentes inevitáveis da minha história de vida. As pressões 

passadas e o cansaço decorrente eram um fardo. Em algumas, senão muitas, situações, me abria 

com Rodrigo, recebendo o seu amparo. Iniciamos até mesmo uma terapia de casal, pois eu 

necessitava manter-me na heterossexualidade e fiel ao sacramento realizado. Essas 

necessidades, no entanto, não se sustentariam por muito mais tempo. Ainda nessa época, 

ausentei-me das missas e da Igreja, um espaço sobremaneira fatigante, mas as minhas orações, 

quase diárias, crentes no amor de Deus, acompanharam a história de minha vida. 

Nesse cenário, alimentado por uma força e um conformismo remanescentes e pelo 

medo, tentei ser fiel às escolhas que eu fiz e, sobretudo, à vida que eu me propus a firmar, ainda 

que os votos de fidelidade a mim mesma estivessem tão despedaçados. Com todo esse excesso 

de bagagem sobre mim, o ano de 2012, todavia, viria a me mostrar que era chegada a hora de 

escolher, por fim, a quem ou a que ser fiel.  

Conheci, felizmente, Bela. Já nos primeiros dias da faculdade, tornamo-nos amigas. 

Eu sabia, depois de tantas andanças tortuosas e invisibilidades, que essa aproximação 

promoveria deslocamentos definitivos, porque de alguma maneira sentia a sua mestria em 

desencarcerar de vez demandas afetivas e sexuais harmonizadas com a minha realidade. E assim 

se fez. Desse encontro, brotaram lágrimas e sofrimento, mas também a alegria e a paz.  

A máscara da minha inexistência, que já era tão pesada, tornou-se insustentável e caiu. 

Eu tinha consciência de que, na ausência dela, os enfretamentos seriam árduos. Seis anos depois 

do meu primeiro encontro com uma mulher e do meu imediato ocultamento, eu estava, mais 

uma vez, em face de minha realidade lésbica e da iminente materialização dessa vivência, mas 

agora casada. Confidenciei ao Rodrigo a existência de uma nova mulher na minha vida, Bela, 

e o meu ainda real desconhecimento de qual caminho seguir. Apesar de seu descontentamento 

e de sua tristeza, ele novamente me alicerçou. Ele sabia do meu silenciamento tão duradouro. 

Ele era parte disso. Ele também sabia de minhas dores e angústias, sabia de toda a minha luta e 

dificuldade, e aceitou tracejá-las ao meu lado, mesmo sendo a linha de chegada desse caminho 

tão imprecisa, tão nebulosa. Talvez, nesse tempo tão difícil, os medos, meu e dele da perda de 

nós, embalassem a nossa luta por nossa vida dentro da heterossexualidade.  

Após o encontro com ela e algumas, não todas, verdades expostas, guiei momentos 

ambíguos no decorrer nos anos de 2012 e 2013. Encontrava-me ainda entre ele e ela. Tentava, 

por vezes, mergulhar definitivamente em uma vida junto a um homem, afinal havia me casado, 

e, outras vezes, viver conforme a minha realidade sexual e afetiva. Amava o Rodrigo e nossa 

parceria e me sentia protegida, após tantos alvoroços, dentro de uma relação heterossexual. 
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Então, ainda refutava quaisquer apontamentos que nos pudessem levar à separação. Mas 

também gostava de estar ao lado dela. Sentia-me feliz e, sobretudo, autêntica. Entre idas e 

vindas com ela, entre idas e vindas com Rodrigo, entre a lesbianidade e a heterossexualidade, 

entre abstinência e pecado, entre tantas divisões em minha vida, muitas delas presentes há tanto 

tempo, adoeci. Cheguei, no ano de 2014, ao meu esgotamento emocional e físico. Enfraqueci-

me sobremaneira. Dela me afastei. Dele, a minha zona de (des)conforto, me reaproximei. Em 

minha formatura, em julho de 2014, a ausência dela e a presença dele eram confusas para mim. 

Nos dias seguintes, interrompi as minhas atividades físicas. Mal conseguia comer. Mal era 

capaz de sair de casa em razão de medos, agora generalizados. A terapia de casal tornou-se 

individual porque eu, e não mais o meu casamento, carecia de ajuda urgente.  

Voltando ao paralelismo de minha vida pessoal e profissional, precisava, apesar desse 

adoecimento, empenhar-me em minhas aspirações profissionais já avistadas, ainda que elas 

estivessem estremecidas com o meu estado. O propósito de adentrar o mestrado e de me 

aprimorar ainda se conservava em mim e, então, resolvi inscrever-me, logo depois de minha 

colação de grau, para a seleção da nova turma de mestrado em Educação da Universidade 

Federal Fluminense (UFF).  

Concentrada em uma escrita solitária, construí o meu projeto de pesquisa, cuja 

aprovação me oportunizaria a continuidade no processo seletivo, levando-me à segunda fase, a 

prova escrita. Eu já tinha alguma noção sobre pesquisa e escrita acadêmica devido à escrita do 

meu projeto no Laboratório de Educação Física, mas especificamente o âmbito educacional era 

desconhecido para mim. Para principiar o meu envolvimento com a área da Educação, iniciei 

leituras sobre as linhas de pesquisa oferecidas pela UFF e os principais temas por elas 

enfocados. E a linha dos Estudos do Cotidiano e da Educação Popular, à qual me filiei, chamou 

a minha atenção. Isso porque nela se achavam os trabalhos de Mary Rangel (professora que, 

depois, veio a ser a minha orientadora) concernentes às problematizações da diversidade sexual 

em âmbito escolar. Foi assim que defini, em parte, a temática do meu projeto de pesquisa. Em 

minhas memórias, queria ir ao encontro da diversidade sexual, mas algo me prendia, talvez tudo 

o que sempre me aprisionou em uma posição enganadora sobre mim mesma, os medos, as 

divisões ou a permanência na invisibilidade. Com esse freio, a minha escrita amparou-se no 

tema da diversidade na escola, sem o foco na sexualidade, que ficaria, de novo, carente de 

visualidades. 

Com o projeto finalizado, enviei-o ao processo seletivo e aguardei o resultado dessa 

etapa inicial durante quase um mês. A prova escrita, destinada apenas às pessoas candidatas 

que tivessem os seus projetos de pesquisa aprovados, aconteceria em menos de uma semana 
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após o primeiro resultado. Já debilitada e sem muitas esperanças de aprovação, os estudos para 

a prova escrita sucumbiram. Construir o projeto de pesquisa foi o máximo que consegui realizar. 

O dia marcado para a publicação do resultado finalmente chegou e, junto a ele, a minha 

aprovação, mas também a deficiência dos estudos para a realização da avaliação escrita. Com 

quatro ou cinco dias em minhas mãos, li o que pude com a energia que tinha e realizei a prova. 

Após alguns dias, para a minha felicidade e desafogo, obtive boa nota na avaliação escrita e fui 

também aprovada. Na terceira etapa, a que se referia à entrevista concedida a uma banca de 

professores da UFF e à apresentação do projeto de pesquisa, também obtive êxito.  

O difícil ano de 2014 ficara para trás. No início de 2015, iniciei o mestrado em 

Educação, já física e emocionalmente menos enfraquecida, como resultado do processo 

terapêutico. No primeiro encontro com a minha orientadora, para o meu contentamento, Mary 

Rangel logo me indagou se eu gostaria de focalizar o tema da diversidade sexual em meus 

estudos, uma vez que o meu projeto, conforme descrito, abraçava já as questões alusivas à 

diversidade. A minha resposta a sua indagação decerto foi positiva. De alguma forma, aquele 

questionamento me trouxe conforto e expectativas. No entanto, a realização da pesquisa sobre 

a diversidade sexual precisaria esperar a chegada ao doutorado. Isso porque, antes, a minha 

orientadora me solicitou a elaboração de uma dissertação teórica sobre os enfoques 

contemporâneos da teoria das representações sociais.2 Depois de minha imersão nos principais 

desenvolvimentos desse referencial teórico e metodológico em meu mestrado, eu os associaria, 

no doutorado, ao estudo da diversidade sexual.  

Reconheço que a minha caminhada rumo ao mestrado me revelou um ânimo, até então, 

desconhecido. A imensa felicidade dessa conquista ocupava um lugar apertado junto às 

decisões inevitavelmente iminentes que eu precisaria confrontar para que eu aniquilasse de vez 

o meu adoecimento. Menos impotente diante das escolhas da minha vida e depois de muita luta 

por conhecimento, tive a certeza, em algum momento do ano de 2015, de que a minha vida 

conjugal, apesar da amizade e do amor que ali existiam, era um enorme obstáculo rumo a mim 

mesma, rumo a minha realidade.  

Em um dia de dezembro daquele ano, eu tinha então 29 anos, houve em mim uma 

reviravolta avidamente aguardada e já há algum tempo trabalhada. Abortei o meu 

silenciamento. Após muitas lágrimas, rendi-me a mim mesma; renunciei às divisões que me 

 
2 A publicação do texto La psychanalyse, son image et son public, em 1961, por Serge Moscovici, assinalou a 

introdução da teoria das representações, posta na interface social e psicológica. A teoria das representações, 

conforme proposta por Moscovici, eminentemente dialética, censurava dicotomias clássicas, de sujeito/objeto, 

individual/social, pleiteando a imersão na vida cotidiana, com o escopo de apreender, por intermédio de interações 

e comunicações, as intrincadas dimensões do mundo social, da experiência humana (MOSCOVICI, 1978). 
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adoeceram ao longo de tantos anos; relatei a minha história ao meu pai, a minha mãe e irmã, 

achando apoio, mas também distanciamentos que perduram; entendi o amor que sentia pelo 

Rodrigo; reposicionei-o; separei-me; e, enfim, fiz do meu encontro, ocorrido em início de 2012, 

no tempo da faculdade de Educação Física, o meu relacionamento publicizado, que durou 

aproximadamente um ano.  

Dedicada à escrita da minha vida, admito que demorei muito para iniciar o percurso 

de meu entendimento. Invisibilizei-me demais. Demorei até quase os 30 anos, casada com um 

homem, para finalmente reconhecer de fato a minha lesbianidade. Faltam-me aqui palavras para 

precisar as consequências nocivas do meu extenso silenciamento, mas, talvez, eu nunca as 

encontre. As dores propiciadas por minha longa inexistência, hoje, por pouco persistem. Digo 

isso porque meu pai se faz distante, a começar do dia em que parei de me amputar e alcancei a 

minha verdade.  

No dia 2 de janeiro do ano de 2017, depois de aproximadamente dez anos, pude, enfim, 

conhecer pessoalmente a Cecília, a menina tão linda da época do Orkut, a minha namorada. 

Reconheci-a, sem tê-la nunca conhecido; e reencontrei-a, sem tê-la nunca encontrado. 

 

[...] Era uma noite comum 

De um janeiro sem planos 

Ela apareceu no Instagram 

Depois de uns 10 anos 

Eu lembrei a história 

Senti vontade de aceitar 

O papo foi gostoso 

Veio a vontade de encontrar [...] 

 

Assim ela registrou o nosso primeiro reencontro em uma folha de papel! 

Avançando em minha autobiografia, toco novamente no meu percurso acadêmico. 

Tornei-me mestra em Educação em fevereiro de 2017 e, nesse mesmo ano, comecei o doutorado 

também em Educação na UFF, posteriormente à apresentação do meu projeto intitulado A 

diversidade sexual à luz da teoria das representações sociais e ao requerimento de Mary Rangel 

visando a minha progressão direta ao novo curso. O referencial teórico e metodológico 

inaugurado por Serge Moscovici, na década de 1960, ganhara novos refinamentos em minha 

pesquisa de mestrado, que seriam implementados em minha investigação no doutorado. No 

entanto, apesar de a minha euforia ser grande, a concretude dos passos de minha pesquisa estava 

confinada a um campo de ideias em demasiado abstrato, impreciso. No geral, a focalização 

homogênea da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos e 

demais dissidências (LGBTI+) afigurava-se carente de um recorte que visibilizasse a 
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especificidade de uma única população. Não sabia, nesse tempo, como sair desse impasse. 

Decidi, então, postergar essa intenção.  

Nos primeiros três períodos do doutorado, dediquei-me somente à execução das 

disciplinas obrigatórias e eletivas. Algumas delas, inclusive, trouxeram contribuições 

significativas para mim, fazendo-me pensar nas interlocuções entre gênero e sexualidade. A 

leitura do texto Reinvindicação dos direitos das mulheres, escrito por Mary Wollstonecraft, 

defensora da igualdade entre os gêneros, em fins do século XVIII, fez-me refletir precisamente 

sobre a condição de opressão e enclausuramento da mulher, facultada mormente por uma 

educação falha – o que de fato me trouxe intranquilidade e novas perspectivas teóricas. A 

publicação de um texto tomado como fundador do feminismo por uma intelectual inglesa 

exemplificou um acontecimento distinto, senão inédito: a escrita publicada de uma mulher, em 

um tempo histórico, cuja vida pública era reduzida aos homens. Do meu mergulho em um novo 

conhecimento, nasceu a vontade de escrever, ao lado da professora Mary Rangel, o artigo 

intitulado Discriminação de gênero na educação: a história edificando as desigualdades. Nele, 

percorri a principal precursora da debilidade feminina no século XVIII, a educação, destacando 

discursos tendenciosos a perpetuarem a domesticidade da mulher e o distanciamento delas do 

direito educacional bem como aqueles poucos em benefício da transformação social 

oportunizada pela educação.  

No início de 2019, já com todas as disciplinas concluídas, mas ainda com olhares 

embaçados sobre a temática da diversidade sexual, o momento de focalizar a tematização 

designada em minha tese havia por fim chegado. Entretanto, a convergência de alguns 

acontecimentos, no decurso do primeiro semestre desse ano, promoveu mudanças definitivas 

em meu rumo, que já demonstrava sinais de hesitação e anseios ainda indecifráveis.  

Um desses acontecimentos me levou felizmente ao encontro com o professor Marcio 

Caetano3, que se tornaria o meu coorientador no Doutorado. Logo em uma primeira conversa 

acerca do meu projeto inicial, eu mantinha, é claro, os meus planos ainda turvos, apesar de 

insistentes buscas por retornos e contornos mais nítidos em meus referenciais bibliográficos. 

Isso ficou efetivamente notório e se tornou mais embaraçoso no momento em que o professor 

me questionou a respeito de minhas intenções enquanto pesquisadora, e eu me vi carente de 

respostas. Marcio, então, logo me sugeriu pesquisar com mulheres lésbicas e bissexuais, jovens 

discentes, para produzir sentido nas suas histórias cotidianas de vida a partir das narrativas que 

 
3 Orientando de mestrado da prof.ª Mary Rangel na UFF, Caetano é hoje docente da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), Pelotas/RS, Brasil, onde lidera o grupo de pesquisa Políticas do Corpo e Diferenças – POC’S e 

coordena o Centro de Memória LGBTI João Antônio Mascarenhas. 
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fazem de si. Reconheci, rapidamente nesse momento, a harmonização dessa propositura com 

as minhas histórias tão sobrecarregadas de acontecimentos trabalhosos e polissêmicos. Com 

essa proposta de trabalho, pude desamarrar-me de algumas incômodas imprecisões atreladas ao 

projeto inicial de minha tese, pensando que, enfim, alcançara um objeto de estudo mais alinhado 

aos meus interesses.  

Em nosso segundo encontro, entretanto, Marcio gerou em mim desconforto. Quando 

o professor me apresentou as narrativas como possibilidades teórico-metodológicas e espaços 

de pesquisa fomentadores de visualidades, percebi que teria pela frente um importante 

enfrentamento: reposicionar o meu olhar sobre o outro e, em especial, sobre mim mesma – 

enquanto pesquisadora, lésbica, cristã. Por outro lado, a minha filiação aos estudos cotidianos 

exigiria de mim a aproximação de uma metodologia de reflexividade. Por tudo isso, eu teria de 

primeiro rechaçar o modo padronizado e hierarquizado de olhar o outro, aquele que o coloca 

sob minha análise e como objeto de minhas indagações. Nessa troca de lentes e sentidos sobre 

a pesquisa, investigar com jovens lésbicas e bissexuais seria pesquisar e pensar necessariamente 

com elas acerca das experiências narradas e do nosso encontro, cheio de possibilidades e 

interpretações. Seria entender o outro entendendo-me e sabendo que as experiências vividas das 

sujeitas de minha pesquisa, sem dúvida, me esbarram e me integram, porque, no final de tudo, 

estou em busca de investigações descortinadoras de mim mesma. E assim eu teria de, já imersa 

em um segundo movimento, implicar-me em meu processo de gestação desta tese, o que me 

orientaria a envolver a minha história nas histórias de vida de sujeitas e autoras que busco 

conhecer.  

Eu viria a me reconhecer inevitavelmente no meu próprio objeto de pesquisa?  

Referidas mudanças de posturas se revelaram impensáveis, nessa ocasião, para mim. 

No momento em que decidi tomar como ponto de partida de meus escritos os relatos 

(auto)biográficos de mulheres lésbicas, era impensável visualizar-me como o meu próprio tema 

de pesquisa. Queria aproximar-me com o escopo de indagá-las sobre suas histórias 

invisibilizadas, mas queria sobremaneira encobrir as minhas, apesar de hoje compreender a 

importância dessa aparição. Se adentrar nas narrativas lésbicas oportunizaria visualidades, 

certamente esse movimento não me alcançaria. Era impensável tornar-me autora de minhas 

próprias experiências. Era impensável tornar-me autora ao lado de outras mulheres visando à 

produção de um conhecimento nosso e ao desmoronamento de nossas invisibilidades. Era 

impensável também, na condição de sujeita, implicar-me em nossas histórias, admitindo que as 

histórias de mulheres que se autorreconhecem lésbicas, sem quaisquer dúvidas, me 

atravessariam. Para mim, concentrada em uma recusa antecipada de referidos argumentos, 
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expor-me, como o meu próprio objeto de estudo, era um ato demasiado embaraçoso. Dessa 

maneira, queria esquivar-me de tais proposituras. Queria, lembrando os termos usados por 

Carlos Eduardo Ferraço (2003, p. 162), “poder falar do outro a partir do outro”, isentando-me 

e separando-me dele. Queria pesquisar “sobre” o outro, mergulhando em um raciocínio de 

controle. Queria, sim, contar histórias não contadas, mas sobretudo queria contá-las 

distanciando-me, analisando-as.  

A minha invisibilidade, apesar de ter sido por muitos anos custosa, interiorizou-se, 

assentando-se em mim. Fui por tantas vezes tão desautorizada a viver a minha realidade afetivo-

sexual que teci mecanismos de silenciamento que vão além do momento de meu 

autorreconhecimento, aos 29 anos de idade, enquanto lésbica. A rejeição incipiente em 

implicar-me nas histórias de vida cotidianas de jovens discentes, assumindo que sou o meu 

próprio objeto de estudo e o meu próprio tema de pesquisa, alimenta tais mecanismos. A 

rejeição em tornar-me autora de minhas experiências desenha o meu silenciamento e a minha 

invisibilidade. A rejeição ainda em pensar com mulheres lésbicas, para que juntas 

produzíssemos conhecimento e fomentássemos novas formas de pensar a realidade, é também 

mais meio de defesa contra uma visibilidade ainda pouco familiarizada.  

A mudança foi árdua. Mas as falas de Marcio ficaram insistentemente rodeando os 

meus pensamentos e, por fim, me desprenderam para fora de minha zona de conforto, 

alimentada pelo silenciamento de minhas experiências. Permiti fazer-me, então, algumas 

perguntas cujas respostas suscitaram deslocamentos acertados e produtores de outras e outras 

perguntas. Parafraseando Ferraço (2003), em primeiro lugar, indaguei-me: se estou ciente de 

minha imersão em meu objeto de estudo – as narrativas (auto)biográficas de jovens lésbicas e 

bissexuais –, chegando a misturar-me com ele, de que forma poderia pesquisar “sobre” as 

histórias de vida contadas colocando-me por cima do outro, analisando-o sem nele adentrar? 

Em seguida, questionei-me: se as experiências relatadas são produções de conhecimento, que 

têm o escopo de visibilizar histórias consideradas dissidentes, como, no mesmo tempo, fazer o 

movimento contrário, ou seja, como invisibilizar os acontecimentos sentenciados dissidentes 

da minha história? E, por último, interroguei-me: como posso declinar a minha posição de 

autora, junto a outras mulheres, de nossas histórias de vida?  

Dos questionamentos que precedem, respondo-lhe, corroborando a reposição de meu 

olhar nesta pesquisa. A minha trajetória nesta tese, que une a perspectiva narrativa e os estudos 

das vivências cotidianas, inicia-se no momento em que insiro, neste espaço, a escrita de 

fragmentos de minha vida, a minha narrativa (auto)biográfica, as minhas histórias cotidianas de 

vida, histórias, ainda que panorâmicas e editadas, do meu autorreconhecimento enquanto 
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mulher lésbica, histórias feridas por preconceitos que usurparam por anos a minha verdade. 

Mas também quando insiro a seguinte pergunta para a reflexão simultânea sobre o vivido: de 

que forma vivenciamos, experimentamos e representamos o nosso autorreconhecimento 

enquanto mulheres lésbicas a partir das narrativas de nós mesmas? A pretensão em pesquisar 

com lésbicas e bissexuais, visualizando histórias de vida, requer, nos precisos termos de 

Fernando Hernández (2017), que a aproximação do outro não se dê com o intento de “colonizá-

lo”. Esse modo padronizado de produção do conhecimento precisa ser desabitado a fim de que 

o pensar, meu e dele, sobre o relato (auto)biográfico se dê conjuntamente. Do outro, eu não me 

aparto. Penso com ele, construo e reconstruo com ele as experiências contadas e as tantas 

significações que nos atravessam. Por tudo isso, reconheço que estou pronta, junto a outras 

mulheres lésbicas, para dar sentido as nossas trajetórias, qualificando a nossa subjetividade e o 

conhecimento dialogicamente fabricado, e sobretudo para fomentar novos reposicionamentos 

de olhares sobre a realidade.  

Em meio a esses ensinamentos e vestida com outras lentes e sentidos, concedo o 

protagonismo desta tese às jovens discentes autonomeadas lésbicas e bissexuais de escolas 

públicas da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. Para dar conta desse novo 

olhar, engendro ações complementares. Torno-me autora de minhas próprias experiências no 

momento em que realizo a complexa escrita de minha vida. No ato de biografar-me, tomo a 

mim mesma e as minhas experiências como objetos de reflexão. E, para além de minha 

autobiografia, adentro nas narrativas autobiográficas de jovens lésbicas e bissexuais a mim 

presentadas. Os relatos conhecidos constituem-se em espaços de relação e interpretação cujos 

partícipes somos eu e o outro. Delory-Momberger (2014, p. 58) esclarece o paralelo entre a 

autobiografia, que é a “escrita de si por si”, e a heterobiografia, a forma de escrita de si que o 

ouvinte empreende diante da narrativa de outros.  

Harmonizada com os ensinamentos de Delory-Momberger (2014), apresento a minha 

narrativa (auto)biográfica e indago de que forma jovens lésbicas e bissexuais narram suas 

experiências e que representações, interpretações, sentidos conferem a elas. Quero construir e 

reconstruir com elas o emaranhado de significações concedidas aos tantos acontecimentos que 

povoam seus diferentes cotidianos. Assim é que me proponho a privilegiar as histórias de vida 

narradas para que as experiências vividas e os significados a elas concedidos se desvencilhem 

da invisibilidade e da subalternidade. 

A pretensão de investigar as narrativas de estudantes lésbicas e bissexuais discentes de 

escolas da rede pública de ensino do interior do estado do Rio de Janeiro enlaça-se ao que me 
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atravessa, inquietando-me, e, sobretudo, ao que busco evidenciar e questionar acerca do que 

está enraizado e naturalizado.  

Por tudo isso e por estar ciente da improrrogável necessidade de interagir com 

realidades narrativas singulares que estão imersas em suas relações, toco, enfim, nos objetivos 

desta tese. O objetivo principal é o de interrogar, por meio de narrativas (auto)biográficas, as 

experiências e os acontecimentos que permearam a vida de jovens lésbicas e bissexuais 

discentes da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, constituindo suas 

subjetividades, e quais sentidos conferem ao vivido.  

Os objetivos específicos se harmonizam com o enfrentamento de negligências e 

constrangimentos desenfreados, mas também se articulam sobremaneira ao caráter político da 

sexualidade, que se revela quando emergem formas de regulação, intervenção e 

reconhecimentos diferenciados dos indivíduos e de suas práticas sexuais. Como bem aponta 

Foucault (1999, p. 26), “o sexo não se julga apenas, administra-se. Sobreleva-se ao poder 

público; exige procedimentos de gestão”. Sob essa compreensão, explicito-os da seguinte 

forma: 

a) interrogar as instituições sociais, entre tantas outras, a família e a religião, 

promotoras de discursos e práticas regulatórias associadas ao ordenamento – 

pretensiosamente natural, coerente e legítimo – da heterossexualidade obrigatória;  

b) investigar as opressões simultâneas e imbricadas produzidas nos diferentes 

contextos coletivos contra as jovens lésbicas ou bissexuais participantes, 

descortinando os seus efeitos em tais cotidianidades.  

O alcance dos objetivos propostos une-se às partes integrativas da presente tese. Dando 

sequência a esta seção inicial, “Introdução: a escrita da vida”, debruço-me sobre o segundo 

capítulo, sob o título “A (des)naturalização da inferioridade da mulher”. Nele, apreendo, 

primeiro, a diferença dos sexos como uma justificativa que, advinda da natureza, dispôs 

intencionalmente a mulher em uma posição de sujeição diante do homem. Após tais 

considerações, adentro as perspectivas feministas antinaturalistas e suas lutas por desmantelar 

essa nociva diferença.  

No terceiro capítulo, intitulado “Teorizações lésbico-feministas e a busca por 

feminismos irrestritos”, inicio a construção de um referencial teórico embasado no feminismo 

e, em especial, no feminismo lésbico para tecer reflexões concernentes às assimetrias oriundas 

da supremacia masculina e da norma heterossexual, vinculando-as com a sexualidade dissidente 

das lésbicas, bastante invisibilizada e subalternizada.  
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O quarto capítulo traz os primeiros comentários sobre os caminhos metodológicos 

priorizados por esta tese. Nele, apresento as narrativas autobiográficas como fonte e método de 

pesquisa qualitativa. Assim é que me imbrico nos estudos sobre a subjetividade e reflexibilidade 

das participantes desta pesquisa e abro espaço para que as histórias de vida emergidas e com as 

quais sou presenteada desvelem trajetórias ainda intencionalmente encobertas.  

No quinto capítulo, que nomeio “Pesquisar com jovens lésbicas e bissexuais: vivências 

e sobrevivências narradas”, realizo a leitura sobre as narrativas autobiográficas a mim doadas, 

interrogando-as com o apoio do referencial teórico e metodológico priorizado, e conduzindo-

as de acordo com os objetivos colimados.  

No sexto e último capítulo, concluo esta tese com as minhas ponderações finais.  
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2 A (DES)NATURALIZAÇÃO DA INFERIORIDADE DAS MULHERES 

 

“Não há nada tão móvel nem tão vago quanto 

a vontade da mulher.” 

(Sêneca, 4 a.C.-65 d.C.) 

 

“O domínio das mulheres não lhes cabe 

porque os homens o quiseram, mas porque 

assim o quer a natureza.”  

(Jean-Jacques Rousseau) 

 

“[...] toda a educação das mulheres deve ser 

relativa ao homem. Serem úteis, serem 

agradáveis a eles e honradas, educá-los 

jovens, cuidar deles grandes, aconselhá-los, 

consolá-los, tornar-lhes a vida mais agradável 

e doce; eis os deveres das mulheres em todos 

os tempos [...].” 

(Jean-Jacques Rousseau) 

 

“E da costela que o Senhor Deus tomou do 

homem, formou uma mulher, e trouxe-a a 

Adão. 

E disse Adão: Esta é agora osso dos meus 

ossos, e carne da minha carne; esta será 

chamada mulher, porquanto do homem foi 

tomada.” 

(Gênesis 2:22-23) 

 

“Porque o marido é a cabeça da mulher, 

como também Cristo é a cabeça da igreja, 

sendo ele próprio o salvador do corpo. 

De sorte que, assim como a igreja está sujeita 

a Cristo, assim também as mulheres sejam em 

tudo sujeitas a seus maridos.” 

(Efésios 5:23-24) 

 

“A mulher tem duas grandes alegrias: 

primeira, amar; segunda, obedecer.” 

(Georges Duroy) 

 

“Ela não merece (ser estuprada) porque ela é 

muito ruim, porque ela é muito feia, não faz 

meu gênero, jamais a estupraria.” 

(Jair Bolsonaro, presidente do Brasil) 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/22,23+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/23,24+
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2.1 Algumas provocações para embates futuros  

 

Creio não ser preciso retornar aos remotos tempos da Antiguidade para traçar as 

histórias das mulheres, ou mesmo para conceber as tantas intenções conduzidas a negligenciá-

las e aprisioná-las aos homens e à ordem heterossexual. Mas não posso deixar de aludir neste 

trabalho, apoiado nos feminismos, à Europa do século XVIII. Isso porque esse período da 

história testemunhou a invenção dos sexos (ou a invenção do diformismo sexual) e, no mesmo 

momento, o aprisionamento das mulheres na diferença dos sexos, que se tornou pensadamente 

natural e invariável.  

As palavras do tempo histórico, que agora sublinho, devem muito a Thomas Laqueur. 

Tocando no passado, o escritor e historiador americano, em sua obra Inventando o sexo: corpo 

e gênero dos gregos a Freud, anuncia o dinamismo das concepções a respeito dos mundos de 

sexo único e de dois sexos, e sugere a criação do sexo, concedendo-lhe importância em si 

mesmo. O sexo foi e continua sendo, diz Laqueur (2001), contextual e apenas explicável em 

situações de enfrentamentos sobre gênero e poder. Para ele, “quase tudo que se queira dizer 

sobre sexo [...] já contém em si uma reivindicação sobre o gênero” (LAQUEUR, 2001, p. 23, 

grifo do autor).  

Laqueur traz para esta discussão o filósofo romano Galeno. Ele foi também médico e 

institui, no século II d.C., um padrão estrutural valoroso e hierárquico da anatomia dos corpos 

humanos e de suas diferenças sexuais. Ele se esforçou para defender a perfeição metafísica do 

corpo masculino e a imperfeição e fraqueza das mulheres, que, por uma falta de “calor vital”, 

eram vistas como homens invertidos e, portanto, consideradas menos perfeitas. A descrição de 

Galeno é a seguinte: “a genitália da mulher também ‘não abre’ e permanece em uma versão 

imperfeita do que seria se fosse projetada para fora” (GALEANO apud LAQUEUR, 2001, p. 

43). O pênis externo, para além de ser um sinal diagnóstico, representava um certificado, ou 

diploma, e constituía os meninos bem como seus privilégios e deveres advindos dessa condição. 

Diversamente, o pênis interno desprezava a pessoa, enquadrando-a na categoria inferior de 

meninas. Nessa atmosfera, bastante estimulada a demonstrar a superioridade do macho sobre a 

fêmea, a menor perfeição referendada à mulher desconsiderava, até mesmo, as nominações de 

suas próprias partes anatômicas. A vagina (termo linguístico ainda inexistente à época) era, 

então, concebida como um pênis interno ou invertido; o útero, como o escroto; e os ovários, 

como os testículos. Desse período longo da história, a mulher, pertencente organicamente ao 

seu sexo, ausentava-se.  
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O corpo de sexo único, enraizado profundamente no conhecimento cultural, filosófico 

e médico, arquitetou-se na antiguidade clássica e seguiu o seu curso até o final do século XVII. 

A longevidade do mundo de sexo único é notável. Laqueur (2001) justifica tamanha persistência 

doravante uma assertiva cultural secular e tão bem conhecida: o homem, não a mulher, é (e 

sempre foi) a medida de todas as coisas. Guiada por esse postulado, durante milhares de anos, 

a visão dominante quis acreditar que as mulheres eram essencialmente homens, porém menos 

perfeitos, e, outrossim, ofereceu importância não ao sexo, cujo padrão era indubitavelmente o 

homem, mas ao gênero – masculino e feminino. O modelo no qual homens e mulheres eram 

classificados consoante “seu grau de perfeição metafísica, seu calor vital, ao longo de um eixo 

cuja causa final era masculina”, apoiava-se sobremaneira no conceito de gênero ou sexo social 

(LAQUEUR, 2001, p. 17), apesar de alguns entraves. Ser homem ou mulher, nessa atmosfera, 

então, atrelava-se aos necessários papéis específicos de gênero e às posições assumidas dentro 

da sociedade, e não porque os seres pertenciam, no nascimento, a um sexo biológico – o que 

ilustra as construções culturais do gênero precedendo as distinções dos sexos. 

A visão dominante até o século XVII – que preconizava a existência de dois gêneros, 

mas somente um sexo adaptável, cuja espécie perfeita, os seres humanos com pênis externo, 

era masculina – carecia, entretanto, de embasamentos menos turvos, expressa Laqueur (2001). 

Em algumas circunstâncias, o corpo de sexo único instituía-se como um traço pouco seguro 

para fundamentar todo o sistema do gênero bipolar e oposicional. O fato de transformações 

mínimas no corpo poderem ocasionar mudanças céleres nas categorias sociais de gênero 

tornavam as definições em nome do sexo único desimportantes. Isso porque o que realmente 

afetava a ordem social era ser homem ou ser mulher e assumir posições condizentes a tais 

caracterizações dentro de uma sociedade. Com relação, por exemplo, aos corpos ditos ambíguos 

dos hermafroditas, que eram chamados por vezes de masculinos e/ou femininos, não era 

primordial responder a que sexo pertenciam, mas bastante relevante era saber a projeção disso 

dentro da sociedade, ou seja, quais papéis, constitutivos dos gêneros existentes, as 

características de seus corpos harmonizavam.  

Laqueur (2001), a fim de registrar a preocupação dos tribunais com tal conjuntura 

embaraçosa, conta a história de transgressão, e sobretudo de inferioridade feminina, da francesa 

Marie de Marcis. Batizada como uma menina e com ciclos menstruais mensais, ela se 

apaixonou por outra mulher e foi, no fim de tudo, apenas acusada de sodomia – na época do 

século XV, por ter colocado a genitália certa em local inapropriado, ou a genitália errada em 

local apropriado, ou o órgão errado em local errado. Explico: nessa época, a mulher, sob pena 

de infringir a lei do gênero, era desautorizada a assumir o papel ativo na relação e, por isso, 
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Marie quase foi queimada na fogueira por desempenhar com outra mulher comportamentos 

sexuais circunscritos aos homens. Quase, porque dessa acusação ela escapou. Em seu 

julgamento, Marie revelou ter desenvolvido um pênis (um típico caso de hermafroditismo). Se 

as criaturas que possuíam um pênis no mundo de sexo único eram, sem impedimentos, 

consideradas meninos, a mesma prescrição, nesse cenário, foi afastada no caso de Marie. Ela 

não foi reconhecida publicamente como um homem, e então foi julgada por sodomia. A 

preocupação principal do tribunal não foi descobrir se Marie tinha um pênis ou uma vagina (até 

porque lhe foi negado o direito de mostrar o seu órgão), mas sim se os papéis de gênero que 

desempenhava na sociedade estavam em conformidade ou não com as características de seu 

corpo, de seus gestos. Apesar de Marie não ganhar de imediato o direito ao novo gênero (esse 

foi postergado), uma vez que há anos vinha desempenhando papéis de gênero referente à 

mulher, ela conseguiu escapar da fogueira por seus supostos atos ilícitos com outra mulher. 

Alguém inferior poderia chegar, de forma tão instantânea, a uma posição superior e masculina? 

Nessa indagação, acha-se o âmago da aflição. Ela foi então condenada a vestir roupas femininas 

por mais alguns anos e proibida de ter relações sexuais com homens e mulheres.  

Tal caso ilustra a grande preocupação com a inferioridade feminina e a pouca atenção 

dada ao corpo, à anatomia, quando acusações eram feitas sobre as desconformidades entre o 

sexo biológico e a categoria social do gênero. O que realmente importava eram os papéis 

adequados aos gêneros, ou adequados à ideia do que era ser mulher e homem – socialmente 

falando. “A séria preocupação dos juízes nesse caso não parecia ser com o sexo, com o pênis, 

mas com o gênero. Qual status, quais vestimentas, quais posturas Marie poderia assumir 

legitimamente e publicamente?”, questiona Laqueur (2001, p. 172). O infortúnio maior era 

precisamente saber se alguém que nasceu em uma posição inferior, se alguém que viveu durante 

a vida como mulher, possuía, de fato, a competência de desempenhar o papel de homens 

imersos na ordem social, na vida pública.  

Se no decurso normal dos acontecimentos o sexo não era um problema principal, se o 

pênis externo definia os meninos e o pênis interno as meninas, a existência de seres humanos 

com órgãos sexuais ambíguos, e comportamentos sociais também ambíguos, padecia de 

certezas no que tocava às posições, aos direitos e às permissões de homens e mulheres. A 

incapacidade, muitas vezes, de os critérios médicos definirem a existência ou não do pênis 

externo, considerado um sinal diagnóstico, por um lado transferia inteiramente para o gênero a 

determinação do que era ser homem ou mulher e, por outro lado, posicionava homens e 

mulheres em um campo demasiado aberto para mudanças. Dessa maneira, tocar apenas nos 
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ditames construídos de um corpo de sexo único para embasar todo o sistema complexo de 

gênero reivindicaria preceitos mais estáveis e inquestionáveis.  

Como bem argumenta Laqueur (2001, p. 151),  

 

na ausência de um ponto arquimediano no corpo que garanta a estabilidade e a 

natureza da diferença sexual, a ideia de sexo único está, e sempre esteve, em tensão 

com a de dois sexos: extremas polaridades suspensas na borda de sombreamentos 

claro-escuro. Específicas circunstâncias sociais, políticas e culturais, reveladas em 

momentos anedóticos e contextos retóricos, favorecem o domínio de uma visão ou de 

outra, mas nenhuma delas se silencia jamais, nem está jamais em descanso.  

 

Por tudo isso, em algum momento do século XVIII, o modelo de sexo único deu lugar, 

por fim, ao modelo de diformismo radical, de divergência biológica, no qual os corpos de 

homens e mulheres passaram a ser concebidos não como variantes hierárquica e verticalmente 

ordenadas de sexo único, mas como opostos horizontalmente dispostos e desiguais. A diferença 

sexual, agora visualizada, não foi obviamente acidental, tampouco uma mera descoberta, uma 

vez que somente “houve a disposição em se buscar evidências de diferenças anatômicas e 

fisiológicas concretas entre o homem e a mulher quando essas diferenças se tornaram 

politicamente importantes” e carentes de aspectos mais precisos (LAQUEUR, 2001, p. 21).  

Mudanças de caráter epistemológico e, em termos gerais, político embasaram a 

descoberta dos dois sexos, o homem e a mulher, enfim (LAQUEUR, 2001). A explicação 

epistemológica concentra-se mormente na seguinte assertiva: as semelhanças e dessemelhanças 

dos corpos de homens e mulheres, que asseguraram no decorrer de milhares de anos um mundo 

de corpo hierarquizado, foram reduzidas a uma única voz inquestionável, a da natureza. A 

implementação dessa mudança no conhecimento encontrou na conjuntura política – e não, por 

exemplo, nos avanços científicos – as razões e as condições ideais para se difundir.  

A luta por poder e posições mais privilegiadas entre homens e mulheres foi 

potencializada a partir do século XVIII. A estabilidade desse cenário pleiteava uma 

reorientação: a diferenciação do que era ser homem ou mulher deveria desabitar de vez o 

impreciso domínio da categoria social do gênero, fundamentado no corpo de sexo único, no 

sinal característico do pênis, e alcançar um campo mais estável. A diferença entre homens e 

mulheres, antes pronunciada somente pelos papéis alusivos ao gênero, passou a ser declarada 

com referência à diferença sexual, à biologia, à natureza. O sexo, sugere Laqueur (2001), 

deslocou o gênero enquanto categoria fundamental e instituiu uma linha divisória, no interior 

social, que acomodou o natural e o social, a mulher e o homem em campos inquestionavelmente 

opostos.  
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Com essa conveniente mudança, a mulher não era mais vista como um homem 

imperfeito, cujo órgão sexual era um pênis invertido. A mulher do século XVIII é mulher. Em 

decorrência de tal mudança, novos termos linguísticos foram inventados, entre tantos e 

finalmente a vagina. A existência de dois sexos orgânicos, representados, no novo mundo, pela 

mulher e pelo homem, evocou a biologia dos corpos para que a diferença sexual, de forma 

segura e incontestável, alocasse mulheres e homens nas tantas fronteiras dentro das sociedades. 

Assim é que os recém-descobertos e distintos sexos se edificaram como “um novo fundamento 

para o gênero” e se instituíram como uma linha de chegada para litígios em nome do 

posicionamento social de mulheres e homens, nas esferas pública e privada. O campo de batalha 

do gênero mudou para o sexo biológico, adstrito à inquestionável (e divina) natureza 

(LAQUEUR, 2001, p. 190).  

Consoante a posição demonstrada, se os ditames culturais em volta das obrigações 

intrínsecas aos gêneros se anteciparam à diferenciação dos sexos feminino e masculino, que 

somente emergiu em uma época do século XVIII, o gênero decerto se adiantou ao sexo, e até 

mesmo com ele se confundiu. Ou ainda, se o sexo foi criado e inventado no decurso da história, 

amparando-se sempre no caráter mutável das sociedades, não existe razão que defina a sua 

precedência com relação ao gênero, um domínio também culturalmente atravessado e 

historicamente erguido. De fato, dizer sobre a diferença dos sexos já acomoda as pretensões 

alusivas ao gênero. Assim, homens e mulheres e suas infindáveis relações e disparidades no 

seio social se delineiam em um ambiente de poder e tensões.   

Gostaria de supor que, se no mundo de sexo único a inferioridade por natureza da 

mulher era evocada para eliminá-la enquanto um ser pertencente ao seu corpo ou sexo, no 

mundo de dois sexos a segregação da mulher, ainda que sob outra justificativa, também esteve 

no âmago do pensamento dominante. Os séculos, que sentenciaram a divisão dos dois mundos, 

unem-se na perpetuação da condição degradante à qual as mulheres se submetem. O sexo único, 

cujo padrão é o homem, na realidade, nunca deixou de existir e encontrou um novo e poderoso 

fundamento: “uma biologia de incomensurabilidade na qual a relação entre o homem e a mulher 

não era inerentemente uma relação de igualdade e desigualdade, mas de diferença” 

(LAQUEUR, 2001, p. 193). A inaugurada diferença sexual é verdadeiramente o produto dos 

preceitos culturais e políticos prescritos, da mesma forma que o mundo de sexo único também 

o era. Apesar da criação do sexo feminino, o que se viu florescer, nos séculos XVIII e XIX, foi 

a concepção incansável de um sexo único e a decorrente e conveniente marginalização social 

da mulher. 
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Os homens buscaram as justificativas incontestáveis da natureza para que o seu 

domínio pudesse ser difundido principalmente na esfera pública. Nesse intento, eles evocavam 

as verdades da diferença biológica dos sexos para fundamentar as distribuições de poder. A 

mulher, considerada um ser inferior, assistiu a poucos discursos suficientemente intencionados 

a retirá-la de posições subalternas em relação a eles. Nessa atmosfera tão desproporcional, as 

interpretações concernentes às diferenças dos sexos e a supremacia masculina estiveram 

presentes em distintos e poderosos discursos promotores de desigualdades e hierarquias.  

Um dos principais contextos da criação da diferença sexual foi a exponencial filosofia 

rousseauniana (apenas para citar um extremamente poderoso e nocivo). O empenho de Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), o renomado triunfador do fim do século XVIII, promoveu o 

desenvolvimento de um meticuloso discurso antifeminista, cuja premissa vital era a 

inferioridade – e é imperioso frisar – inata das mulheres. Assim, repetindo uma das epígrafes 

que inaugura este capítulo, “o domínio das mulheres não lhes cabe porque os homens o 

quiseram, mas porque assim o quer a natureza” (ROUSSEAU, 1992, p. 427, grifo meu).  

Em sua obra Emílio ou da educação, publicada em 1792, Rousseau (1992) 

surpreendentemente negligencia a educação destinada às mulheres no momento em que 

evidencia, com ardor, a inferioridade delas por natureza. O livro 5 desse escrito é reservado à 

educação de Sofia e dispõe sobre diferenças e igualdades dos dois sexos. Ele sugere 

inicialmente que Sofia “deve ser mulher como Emílio é homem, isto é, ter tudo o que convém 

à constituição de sua espécie e seu sexo para ocupar seu lugar na ordem física e moral” 

(ROUSSEAU, 1992, p. 423). Para o engendramento desse estado, é preciso definir um padrão 

feminino que, extraído sobretudo da natureza, se afigure impassível de impugnações. O 

filósofo, então, a partir dessas delimitações, dedica-se a comprovar a fraqueza e a passividade 

inatas do sexo feminino.  

Rousseau (1992, p. 424) avança em seus argumentos, que aduz retirar da natureza 

humana, e precisa que “um deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco; é necessário que um 

queira e possa, basta que o outro resista pouco”. Debruçando-se sobre essa gênese, ele 

depreende que “a mulher é feita especialmente para agradar ao homem” e, outrossim, “uma vez 

demonstrado que o homem e a mulher não devem ser constituídos da mesma maneira, nem de 

caráter e nem de temperamento, segue-se que não devem receber a mesma educação” 

(ROUSSEAU, 1992, p. 430). A filosofia rousseauniana defende com entusiasmo a tese segundo 

a qual toda a educação das mulheres é pertinente ao homem. A finalidade da instrução 

concedida é fazê-las, desde a infância, agradáveis e úteis a eles, tornando a vida do homem mais 

terna e prazerosa. Para o alcance desse intento, Rousseau (1992) recomenda o afeto servil 
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oferecido ao homem, princípio imprescindível à felicidade dos dois sexos. De fato, no que 

concerne ao caráter feminino, diz ele, a obediência é o grande aprendizado.  

Dentro dessa perspectiva educacional, Rousseau (1992) legitima o enclausuramento 

das mulheres em âmbito doméstico para que a esfera pública estivesse livre para abrigar 

somente os homens. Ele recomenda com veemência que elas devem enquadrar-se em seu 

interior e se abster de seus direitos cívicos; ao homem destina-se o mundo exterior. A distinção 

intencionalmente criada dos dois sexos determina o campo de atuação de mulheres e homens: 

a elas destinam-se os lares domésticos; a eles, a esfera pública. Com isso, é possível perceber 

que a relação entre os sexos que se intenta construir não é de forma alguma de desigualdade, 

mas de equivalência, o que fundamentou as posições de homens e mulheres na sociedade. O 

domínio do homem no âmbito público e o aprisionamento da mulher na esfera privada eram 

partes integrantes e edificadoras de ordenamento dito equivalente. Assim, a proeminência de 

um sexo seguiu sem freios.  

Como opina Elisabeth Badinter (1991), atrelada às lutas das mulheres, a tese da 

equivalência dos sexos mais parecia uma blasfêmia e tornava as próprias mulheres 

despreparadas para lutarem por seus direitos e acomodadas. A vida doméstica teria o 

reconhecimento de toda a sociedade se desempenhada com excelência, argumenta ela. Esses 

discursos, segundo Badinter (1991), impactaram demais as mulheres da época, que se sentiram 

lisonjeadas com tão exímio comprometimento.  

As mulheres, ainda preceitua Rousseau (1992), têm o compromisso de obedecer ao 

seu marido, submetendo-se ao julgamento dele, e de zelar por seus filhos, educando-os, pois 

essas são as exigências da natureza; a mulher precisa também se portar unicamente como dona 

de casa e mãe de família. Dessa forma, ele aprofunda a sua teoria embasada na subalternidade 

feminina, furtando parte das reflexões das mulheres e depositando-as nos homens. A elas cabe 

somente a aplicação prática de todos os princípios aferidos por eles; a procura da verdade e o 

conhecimento da ciência cabem aos homens, porque elas são incompetentes para tanto. “A 

mulher, que é fraca e não vê nada exterior”, somente observa, e “o homem”, determina 

Rousseau (1992, p. 463), “raciocina”.  

A filosofia rousseauniana penetrou na mentalidade de homens e mulheres e a 

transformou. Raros e influentes foram os discursos que procuraram subverter a ordem que se 

disseminava velozmente. Rousseau era considerado o respeitado mensageiro da liberdade e, a 

despeito de a publicação de Emílio (1762) preconizar a domesticidade feminina, dando, 

paralelamente, ao homem a chefia do mundo externo, os seus escritos orientavam, 

ininterruptamente, comportamentos de homens e mulheres, tal como descrevem o Discurso 
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sobre a origem da desigualdade (1755) e Do contrato social (1762). Para grande parte da 

sociedade, acalentada por essas reflexões, a igualdade dos sexos se fazia – por natureza – na 

diferença.  

Nesse tempo também, a Revolução Francesa acomodou confrontos entre homens e 

mulheres. Nela, presenciou-se a desarmonia entre as acepções fidedignas dos ideais 

evangelizados e a realidade empreendida. Badinter (1991) argumenta que esse marco histórico 

foi uma tragédia sublime, pois dela as mulheres se ausentaram. A revolução se deu sem elas e 

fez brotar, em 1791, uma constituição promotora da exclusão feminina da categoria de cidadã. 

Os partidários da igualdade dos sexos não possuíam a importância nem o quantitativo 

conveniente para adentrar de forma igualitária nessa luta. Muitos desses discursos foram 

propositalmente esquecidos. Alicia Puleo (2004, p. 5) denomina esse fenômeno “uma história 

de vencedores”. Para ela, as ideias e os textos, que impugnavam a inferioridade por natureza 

das mulheres, foram, quase em sua completude, preteridos em benefício de convenções, 

tradições, opiniões e imposições hierarquizantes e supressivas em nome do diformismo sexual.  

O filósofo marquês Nicolas de Condorcet (1743-1794), audacioso em suas 

proposições, assumiu a posição de líder das reinvindicações em favor da igualdade dos sexos. 

Ele se indignava com a ausência das mulheres na Assembleia Constituinte, anunciando a 

insensatez de se propagar a igualdade, como uma das principais bandeiras da revolução, 

enquanto elas careciam do próprio conceito de cidadãs. Persuadido por essas concepções, 

Condorcet (1991) propôs, na Assembleia Legislativa francesa, um relatório revolucionário 

acerca da instrução pública, cujos princípios integrativos seriam, entre tantos, a universalidade. 

Ele justifica a obrigatoriedade de a instrução pública ser pertinente tanto para os homens quanto 

para as mulheres. Para isso, ele reorienta a própria significação da palavra pública, que quer 

dizer algo inerente a toda coletividade. Sendo assim, para que a instrução pública faça jus ao 

seu nome, ela deve atingir a generalidade dos cidadãos. Condorcet (1991) integra as suas 

proposições o princípio da igualdade de direitos, declarando que, se mulheres e homens 

possuem as mesmas qualidades enquanto seres humanos, é correto admitir que os direitos, 

imperiosamente, têm de ser idênticos. Debruçando-se sobre a problemática da incapacidade de 

as mulheres exercerem a cidadania, ele clarifica que apenas a educação falha oportunizada a 

elas poderia justificar a ausência delas nas tantas áreas do conhecimento. Diante disso, ele 

fomenta o pensamento a partir de um adequado questionamento: “será que se pode dizer que 

há no espírito ou no coração das mulheres algumas qualidades que devem excluí-las do gozo 

de seus direitos naturais?” (CONDORCET, 1991, p. 47).  
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Algumas feministas revolucionárias tiveram discursos também entusiasmados que 

advogavam em prol da insensatez das tantas desigualdades produzidas pela diferença sexual. 

Olympe de Gouges (1748-1793), inspirada pelos ideais revolucionários de igualdade e 

liberdade, arriscou-se nos embates alusivos às privações vivenciadas por milhares de mulheres, 

refutando, de forma incansável, a supremacia masculina. A revolucionária francesa publicou 

no ano de 1791 a Declaração dos diretos da mulher e da cidadã, declinando a Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão, uma vez que, conforme seu raciocínio, a palavra homem 

constante no documento ilustrava unicamente o sexo masculino, deixando de lado a outra 

metade da humanidade (BADINTER, 1991). O texto reivindicava o direito das mulheres à 

educação, ao voto, à propriedade privada, aos cargos públicos, à herança, entre tantos outros. 

Ao lado de Gouges, lutou a sua contemporânea francesa Mary Wollstonecraft (1759-1797), 

intelectual libertária que pleiteava fervorosamente a igualdade entre os sexos. Em 

Reivindicação dos direitos da mulher, obra publicada em 1792, em resposta à Constituição 

Francesa aprovada em 1971, que excluía as mulheres da classe de cidadãs, os seus argumentos 

contra as diferenças impostas entre os sexos começaram a refutar a filosofia rousseauniana.  

O fato de Rousseau (1992) conceder o privilégio da racionalidade apenas aos homens 

incomoda Wollstonecraft (2016). A intelectual inglesa sustenta que as mulheres são 

propositalmente destituídas de racionalidade. A elas são outorgados ensinamentos 

poderosamente superficiais relacionados à ingenuidade, à fragilidade, à suavidade, à beleza 

física e à charmosa subalternidade, o que arquiteta a transformação das mulheres em “animais 

domésticos” e, ressalte-se, irracionais. Engana-se, ela arremata, aquele que preceitua ser a razão 

pertencente a exclusivamente um sexo. Imersa nessa conjuntura determinada, as mulheres, 

carentes de uma educação capaz de fazê-las penetrar nos exercícios da razão, tornam-se, no 

discurso rousseauniano, criaturas dispensáveis em esferas permeadas de lutas por poder. Ora, 

se os embasamentos educacionais das mulheres se impregnam de atributos privados de 

racionalidade, seria errôneo imaginar a potencial e real serventia feminina no mundo exterior. 

Construídos sobre uma presunção falsa, diz Wollstonecraft (2016), os argumentos de Rousseau 

a favor de um estado de natureza alicerçado sobretudo na irracionalidade e inferioridade de 

metade do gênero humano são infundados.  

O que precede demonstra a preocupação de Wollstonecraft (2016) com o estado 

lamentável da mulher do século XVIII. Sua mente e seu pensamento encontram-se em um 

estado de enfermidade, desencadeado, diz ela, mormente por uma educação errônea. 

Estruturado por homens interessados em solidificar a imagem da mulher mais como fêmea do 

que como ser humano, o ensino, desde a infância, instituía a beleza como a prerrogativa da 
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mulher e a dependência em relação ao homem como um caminho fértil na busca da felicidade. 

A limpeza também é um dever, oriundo da natureza, importantíssimo para a mulher. “Não há 

no mundo objeto mais nojento do que uma mulher pouco limpa”, impõe Rousseau (1992, p. 

473). Educada desde a infância a enaltecer e aperfeiçoar o físico e as concepções falsas de 

sensibilidade, que se escondem detrás da impetuosa submissão, elas se tornam encarceradas no 

próprio corpo e encontram conforto dentro da subordinação, circunscrevendo o seu 

conhecimento à parte mais desinteressante de si mesmas (WOLLSTONECRAFT, 2016).  

A intelectual inglesa também contradiz Rousseau (1992) retrocedendo à infância. Ela 

rechaça a proposição rousseauniana concernente à vocação por natureza de as meninas serem 

direcionadas aos entretenimentos domésticos. Rousseau (1992) justifica o apreço da mulher 

pelo lar, dizendo que o gosto feminino é determinado por sua destinação natural. Wollstonecraft 

(2016, p. 65), refletindo de maneira oposta, defende que as inclinações naturais se desvelam 

manifestadamente coerentes com a educação dispensada às meninas, porquanto desde os 

primeiros anos de vida elas são obrigadas a permanecer encarceradas em seu ambiente 

doméstico, sob a incansável influência da “tagarelice de amas débeis ou assistindo à toalete de 

sua mãe”. Com uma oportuna comparação, ela conclui indagando o seguinte: se os mais 

talentosos homens foram incapazes de se desvencilhar da ingerência do ambiente a sua volta, 

por que esperar tal proeza das mulheres?  

Diante desse curto, mas importante, passeio pela história, é fácil observar que os 

muitos cenários com os quais a mulher se deparou foram deveras alimentados por uma rotineira 

tendência misógina. O trunfo de tais discursos, potencializados no século XVIII, descortinou 

uma realidade fortemente inquestionável: o mundo de dois sexos, governado por 

naturalizações, testemunhou a realidade de homens e mulheres ser pintada com as cores nítidas 

da desigualdade (ainda que sob outra denominação). Durante alguns séculos seguintes, as 

afirmações naturalizantes dispuseram o sexo em um patamar impassível de réplicas. A história 

trabalhou incansavelmente na criação e na legitimação, primeiro, do sexo sociológico e, depois, 

do sexo biológico para que, em todas essas arquiteturas, o homem fosse a norma; e a 

subalternidade da mulher, uma peça sem igual, ou equivalente, dessa ordem. 

A desigualdade entre os sexos foi, de maneira pensada, mal interpretada e 

compreendida como diferença. A razão para esse estado das coisas é, parece-me, a pretensa e 

semeada inferioridade por natureza da mulher em comparação aos homens. As concepções 

edificadas a respeito do sexo (e/ou do gênero), apesar de suas posições distintas nos mundos de 

sexo único e dois sexos, caminharam embasadas por uma cultura secular, na qual a metade dos 

seres humanos permanecia em um mundo de enfrentamentos por existência. Na verdade, o que 
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vale e o que não vale nas muitas sociedades se subordinam às sentenças culturais, políticas 

puramente machistas, cuja destinação é se perpetuar.  

Sob essa orientação, qualquer abordagem sobre o sexo carrega consigo crenças 

humanamente edificadas, que foram prescritas e difundidas. Portanto, enxergar o sexo como 

uma categoria isenta de construções sociais é reduzir os tantos ordenamentos por ele chefiados 

às vozes pretensiosamente soberanas e imutáveis da natureza. Entender esse passado significa 

entender as tantas lutas que se inserem na contemporaneidade. Lutas que buscam frear as muitas 

desigualdades existentes entre homens e mulheres e promover progressos condizentes com a 

totalidade da raça humana. Lutas, ainda, que, ao se tornarem (no século XIX) o combustível 

dos movimentos feministas, descortinaram as afirmações naturalizantes e as opressões que 

delas emanam.  

 

2.2 O antinaturalismo: uma questão para o feminismo 

 

Em termos muito gerais, para além das teorizações feministas de Mary Wollstonecraft, 

especificamente no Iluminismo, do século XVIII, é cabível dizer que sempre existiram 

mulheres incomodadas com as condições desfavoráveis a elas impostas em comparação aos 

homens. Tal fato se amarrou sobremaneira à edificação dos movimentos feministas.  

Foi então na Inglaterra do século XIX que a chamada primeira onda feminista emergiu, 

tecendo o cerne de suas reivindicações em prol do direito ao voto. Em especial, no Brasil, as 

chamadas sufragetes estiveram sob a liderança de Bertha Lutz, importante cientista que 

principiou também aqui a luta pelo voto (PINTO, 2010). Esse feminismo deu lugar, já na década 

de 1960, mais especificamente nos Estados Unidos e na Europa, a novas orientações e 

demandas, facultadas pela segunda onda feminista. Esse novo tempo foi influenciado 

sobremaneira pela obra da americana Betty Friedan, de título Mística feminina, publicado em 

1963. A “mística feminina”, argumenta ela, impunha às mulheres um compromisso único (e 

manipulador): o de exercerem sua feminilidade e, assim, se reservarem exclusivamente ao 

ambiente doméstico, atuando como mães e esposas (FRIEDAN, 1971). A partir dessa 

evidência, as mulheres começaram a conscientizar-se de seu cenário limitante e a agir, fazendo 

surgir “um movimento libertário, que não quer só espaço para a mulher – no trabalho, na vida 

pública, na educação –, mas que luta, sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens 

e mulheres” (PINTO, 2010, p. 16). Junto a isso, agregam-se, nos contextos estadunidense e 

francês (diversamente do Brasil, que vivenciava os prenúncios do golpe militar de 1964), 
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inúmeros acontecimentos sociais que facilitaram bastante a promoção de movimentos 

libertários com foco em uma causa identitária (PINTO, 2010).  

Nos anos 1970, o nominado “feminismo materialista francês”, aproveitando-se de tais 

cenários, surge com força e promove discussões originais, precipuamente no que concerne à 

diferença dos sexos e a toda uma gama de relações de poder, apropriação, exploração e opressão 

na relação entre homens e mulheres, constantemente naturalizadas. Como explicam Ochy 

Curiel e Jules Falquet (2005, p. 3), foi no ânimo do Movimento de Liberação das Mulheres, e 

em afinidade com ele, “que um pequeno grupo de feministas de tendência ‘radical’ do 

movimento francês, unido em torno da revista Questions Féministes4, conseguiu em poucos 

anos desenvolver um conjunto teórico especialmente denso e convergente”.5 O enfoque elegido 

foi a análise do sexo (ou a existência de homens e mulheres) como um fenômeno de classe, 

permeado sobretudo pela estruturação simultânea de uma teoria absolutamente antinaturalista.  

Sob essa compreensão inovadora, homens e mulheres afastam-se da ideia comum de 

que são um grupo natural ou biológico e, então, são definidos por uma relação social (ou, como 

em francês, rapports sociaux6), que é material e historicamente concreta. Trata-se, ademais, de 

uma relação de classe conexa “ao sistema de produção, ao trabalho e à exploração de uma classe 

[a das mulheres] por outra [a dos homens]”, como bem definem Curiel e Falquet (2014, p. 14). 

O privilégio dado às perspectivas teóricas iniciadas durante essa década é capaz de 

clarificar, a partir das teorias de Christine Delphy, Colette Guillaumin e Monique Wittig, 

algumas protagonistas7 do feminismo materialista francês, a opressão da classe das mulheres – 

 
4 A revista Questions Féministes foi fundada em 1977, no auge do movimento feminista francês, por Simone de 

Beauvoir, Christine Delphy, Colette Capitan-Peter, Emmanuelle de Lesseps, Nicole-Claude Mathieu e Monique 

Plaza (FALQUET, 2006). 
5 Tradução livre de: “[...] que un pequeño grupo de feministas de la tendencia ‘radical’ del movimiento francés, 

unido alrededor de la revista Questions Féministes, logró en unos cuantos años desarrollar un conjunto teórico 

especialmente denso y convergente”. 
6 Curiel e Falquet (2014) explicam que, em francês, rapports sociaux se diferencia do conceito de relations sociales 

e, no português, há apenas uma tradução disponível: relações sociais. O conceito de relações sociais ou rapports 

sociaux adotado nesta tese e ao qual o materialismo francês se refere é o “[d]as relações estruturais da sociedade, 

no nível macro; [que] são impessoais, invisíveis e não podem ser transformadas tão facilmente por ações 

individuais”. No âmago dessas relações, acha-se a organização social do trabalho. Alicerçando-se nesse conceito, 

a corrente feminista materialista, surgida na França, afirma “que as mulheres não são uma categoria biológica, mas 

uma classe social definida por rapports sociais de sexo, historicamente e geograficamente variáveis, centralmente 

organizados em torno da apropriação individual e coletiva da classe das mulheres pela classe dos homens” 

(CURIEL; FALQUET, 2014, p. 15, grifo das autoras). Nesse sentido, “uma relação [rapports] social está vinculada 

aos conflitos e tensões entre os grupos sociais com interesses antagônicos [e] atravessa todo o tecido do campo 

social e dos fenômenos daí decorrentes” (CISNE, 2014, p. 137).   
7 Para aprofundar as reflexões do feminismo materialista francês, ver, por exemplo, Curiel e Falquet (2005). Paola 

Tabet e Nicole-Claude Mathieu (1937-2014), antropólogas e sociólogas, integraram, nos anos 1970, o núcleo 

central desse movimento. Algumas reflexões dessas feministas são trazidas por Ochy Curiel e Jules Falquet em 

uma compilação intitulada El patriarcado al desnudo: tres feministas materialistas, publicada em 2005. As autoras 

preceituam que Tabet, em dois importantes textos, La construction sociale de l’inégalité des sexes (1998) e La 
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intencionalmente operada e, sob a (falsa) designação da natureza, justificada. O desígnio desse 

pensamento é derrubar afirmações naturalizantes a respeito de as mulheres e as suas 

capacidades serem por natureza inferiores aos homens e, outrossim, elucidar que nem eles 

tampouco elas são um grupo natural, ou orgânico, ou possuidor de uma essência preconcebida; 

ambos são exclusivamente classes sociais antagônicas, que instituem relações de classes 

sociais, materiais e históricas. 

Primeiramente, introduzo a socióloga feminista Christine Delphy. Ela foi uma das 

partes percussoras de tal perspectiva e promoveu contribuições importantes para o feminismo 

ao desnudar o patriarcado, que será aqui concebido como “uma formação social em que os 

homens detêm o poder”, constituindo-se assim um sinônimo de dominação masculina ou de 

opressão das mulheres (HIRATA, 2017, p. 16). Associada ao Movimento de Liberação das 

Mulheres, principal grupo social feminista na França, Delphy, já em 1970, publicou o texto O 

inimigo principal: a economia política do patriarcado, no qual ela afirma que a classe social 

das mulheres vem sendo produzida na relação de exploração do trabalho doméstico a elas 

imposto pelo poder dos homens. Nesse escrito, a socióloga francesa contrapõe-se às orientações 

marxistas para a análise da opressão feminina e crê fortemente na existência de lacunas dentro 

de tal relacionamento, que são delineadas da seguinte forma: 

 

a opressão das mulheres é vista como uma consequência secundária à (e derivada da) 

luta de classes tal como definida atualmente – ou seja, apenas da opressão dos 

proletários pelo capital; a opressão das mulheres onde o capitalismo enquanto tal foi 

destruído é atribuída a causas puramente ideológicas – o que implica uma definição 

não marxista e idealista da ideologia como um fator que pode subsistir na ausência de 

uma opressão material que ela serve para racionalizar. Esses postulados entram em 

contradição com a dinâmica do movimento; a tomada de consciência, por parte das 

mulheres, de uma dupla exigência, teórica e política: buscar as razões estruturais que 

fazem com que a abolição das relações de produção capitalista em si não baste para 

libertá-las; constituir-se como força política autônoma (DELPHY, 2015, p. 100).  

 

Diante de tais incômodos, a autora deixa explícito o seu propósito, que é o de construir 

as “bases para uma análise materialista da opressão às mulheres” oportunizada pela exploração 

patriarcal (DELPHY, 2015, p. 101). Ela argumenta que as opressões materiais direcionadas à 

classe das mulheres precisam ser observadas com olhares reformados. Para tanto, primeiro, é 

preciso afastar a compreensão ingênua de que as tantas posições desiguais existentes entre o 

 
grande arnaque (2005), trabalhou principalmente no conceito de subequipamento material das mulheres em 

relação aos homens, reprodução forçada e sexualidade. Para Tabet, na maioria das sociedades conhecidas, a divisão 

desigual do trabalho opera livremente. Por sua vez, Nicole-Claude Mathieu engendrou uma robusta teoria sobre a 

definição das categorias de sexo e gênero como variáveis sociológicas. Em seu texto Identité sexuelle/sexuée/de 

sexe? Trois modes de conceptualisation du rapport entre sexe et genre (1989), Mathieu explora três maneiras de 

conceituar o relacionamento entre sexo e gênero. Para ela, em termos gerais, as sociedades organizam sempre um 

sexo e um gênero, que permanecem em uma posição hierárquica inferior (e oprimida), a das mulheres. 
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homem e a mulher são uma consequência secundária da luta de classes capitalista (isto é, da 

dominação dos proletários pelo capital). Segundo, é imperioso denunciar a divisão sexual do 

trabalho, que aprisiona as mulheres no mundo capitalista patriarcal. 

Com essa teorização, Delphy (2015) quer evidenciar que a opressão imposta à classe 

das mulheres se produz reiteradamente com a exploração do modo de produção doméstico. As 

obrigações do lar (tarefas destinadas por natureza às mulheres), diz ela, fazem parte também 

da produção de bens de uma sociedade, mas padecem de remunerações e, por isso, devem ser 

classificadas verdadeiramente como um trabalho servil. Delphy (2015) sugere então a 

existência de dois sistemas antagônicos e desiquilibrados de produção, que se mantêm, em 

parte, encobertos por tematizações marxistas e, em parte, impulsionados pelo patriarcado: 1) o 

sistema industrial de produção, remunerado e promotor da exploração capitalista; 2) e o sistema 

familiar de produção, cujas tarefas domésticas, incluindo a reprodução e a criação dos filhos, 

não remuneradas, correspondem à exploração patriarcal. Para a autora, é sobretudo a exploração 

patriarcal a opressão comum, específica e principal prescrita à classe das mulheres, e justifica:  

 

comum porque atinge todas as mulheres casadas (80% em qualquer momento); 

específica porque a obrigação de fornecer serviços domésticos gratuitos é só das 

mulheres; principal porque, mesmo quando elas trabalham “fora”, o pertencimento de 

classe derivado é condicionado por sua exploração enquanto mulheres (DELPHY, 

2015, p. 116, grifo da autora).  

 

É pertinente ao feminismo, por fim, realizar uma “análise de classe das mulheres” 

(DELPHY, 2015, p. 101). Trata-se de um engenho com o escopo de rechaçar os desígnios 

naturalistas e, é claro, cerceadores que vêm perseguindo-as. O fundamento da opressão delas 

não se origina da biologia dos corpos, nem é uma condição explicável apenas pelo mundo 

capitalista e a ele circunscrito. Ele é, enfatiza Delphy (2015), de fato, a própria exploração e 

dominação masculina e deve ser buscado nos posicionamentos hierárquicos de homens e 

mulheres.  

Por sua vez, Colette Guillaumin (1934-2017), socióloga e pesquisadora francesa, com 

sua relevante atuação no feminismo materialista francês, sustentou fielmente a oposição ao 

naturalismo e à apropriação das classes sociais, ampliando a discussão de Delphy. Guillaumin 

esteve atenta aos debates feministas, mas também lançou as suas investigações sobre as 

questões de raça e racismo. Em um possível paralelo por ela proposto, acham-se, de um lado, 

as mulheres, apropriadas inteiramente pelos homens e por um contrato restritivo (o casamento), 

e, de outro lado, os escravos do século XVIII, que, ao serem considerados ferramentas, também 

são apropriados (GUILLAUMIN, 2003). A produção da autora toca em um artifício muito 

utilizado por grupos que reservam para si domínio e poder: a naturalização das opressões. 
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Diante disso, Guillaumin (2003, p. 150) recomenda veementemente que “a invenção da ideia 

de natureza não pode ser separada da dominação e da apropriação dos seres humanos”. Ela luta 

para desconstruir as concepções biológicas, naturais e enraizadas tanto de sexo quanto de raça, 

chegando a sublinhar que a opressão, sob o nome falso de naturalismo, tão difundida e aceita, 

pode ser chamada de duas formas: racismo e sexismo.  

Anuncia Guillaumin (2003) que é a própria construção de uma ideologia naturalista 

que autentica e ordena a apropriação de mulheres e escravos como sendo uma dinâmica natural, 

alicerçada em destino biológico. Por meio do que Guillaumin (2003) nomina de marca natural 

– concebida como o nascedouro das relações sociais –, destinam-se os lugares onde os distintos 

grupos sociais se acomodam. Supõe-se, ante a isso, que são as qualidades ou capacidades 

internas de cada grupo ou indivíduo que determinam as relações sociais hierárquicas e 

desiguais, ou, dito de outra forma, as características físicas daqueles que vêm sendo apropriados 

são propositalmente consideradas o critério da usurpação que sofrem. Exatamente dessa 

maneira, diz Guillaumin (2003), o importante filósofo Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), em sua 

obra A política, já previa: os escravos teriam corpos naturalmente fortes para as tarefas 

domésticas, mas não os homens livres, tornando-se, assim, inúteis para tais afazeres.  

A leitura das teorizações de Guillaumin (2003) permite-me apreender o quanto o 

discurso naturalista se associa a uma visão utilitária de certos indivíduos e grupos, por 

sentenciá-los objetos de apropriação e dominação. Tais objetos estão sempre acomodados onde 

devem estar e são usados como o destino lhes ordenou. Eles são moldados. Essa é a sua restritiva 

e natural finalidade, que acompanha as relações de poder nas sociedades. Guillaumin (2003, p. 

211), com tamanha precisão, diz: “a natureza, aquele recém-chegado que substituiu os deuses, 

estabelece regras sociais e chega a organizar programas genéticos especiais para aqueles que 

são socialmente dominados”.  

Especialmente no que concerne ao processo de apropriação da classe de mulheres por 

aquela dos homens, Guillaumin (2003) nomina-o de relações de sexagem, apresentando um 

novo conceito. Nesse processo tão bem orquestrado, é o lugar onde mais se torna visível a 

objetivação das mulheres. Nele, ainda, elas são objeto-mulher (woman-object), ou são 

encaradas como objeto sexual (woman-as-sex-object). Guillaumin (2003) não deixa de precisar 

que lamentavelmente esse estado confinante e depreciativo no qual se encontram as mulheres 

tem conhecimento e reconhecimento social. Afinal, há tempos a mulher é acomodada nessa 

condição, e a filosofia antifeminista de Rousseau, lembra ela, mostrou-nos isso de maneira 

impecável quando conclamou a proposição segundo a qual as mulheres se destinam ao agrado 

dos homens. Daí resulta o argumento de Guillaumin (2003) de que as mulheres, de fato, não 
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vêm tendo o uso de si mesmas, pois são uma classe social apropriada e aprisionadas estão em 

relações objetais. Ademais, elas se submetem a todo momento ao ser humano que possui o 

órgão sexual eleito privilegiado, o homem. Ele inclusive o utiliza como uma arma de sua 

natural bravura masculina nos tantos casos de estupro, por exemplo. Ao homem é reservado o 

controle da sexualidade e a faculdade e a liberdade de nelas despejá-la (GUILLAUMIN, 2003).  

Na teoria de Guillaumin (2003), é interessante salientar que os mecanismos de 

naturalização utilizados por um grupo em detrimento de outro são a apropriação de uma classe 

social ou sexual por outra, fazendo emergir dois grupos distintos: os dominantes e os 

apropriados. Essas teorizações, enfim, insistem que as naturalizações implementadas precisam 

ser postas no contexto de relações sociais, que envolvem a apropriação de parcela dos seres 

humanos, de seus trabalhos e corpos. Os movimentos de naturalização e apropriação são 

análogos, ocupam o mesmo espaço dentro das sociedades e têm o mesmo intento: apropriar-se 

de grupos sociais (já naturalizados), enxergados como inferiores. Por tudo isso, de acordo com 

Guillaumin (2003), a marca natural, tomada como a origem das relações sociais, deve ser 

mirada a partir de seu enlace com apropriações, explorações e opressões atentatórias à vida.  

Uma contribuição importante à discussão, no âmbito próprio do feminismo 

materialista francês, foi presenteada por Monique Wittig. Deixo o reconhecimento de sua 

importância nas palavras de Louise Turcotte (2006, p. 9), para quem “se há um nome que está 

associado ao movimento francês de liberação das mulheres, é sem dúvida o de Monique 

Wittig”.8 No ano de 1978, a teórica feminista lésbica findou a sua participação na conferência 

anual da Associação de Linguagem Moderna em Nova Iorque com a sua corajosa frase “as 

lésbicas não são mulheres”. As suas lutas desacomodaram a lesbianidade, tomada pela teórica 

como uma prática política e não sexual, e combateram uma questão até então não mirada pelo 

feminismo: a heterossexualidade como regime político.  

A série de ensaios escrita por Wittig (2006) constitui uma das maiores e mais explícitas 

apreciações sobre a heterossexualidade como um regime político, que orienta a desigualdade 

de poder entre os sexos. Em sua análise, aproximando-se de Delphy e Guillaumin, suas 

conterrâneas, o materialismo de Wittig desvela-se na destruição da seguinte ideia comum: as 

mulheres são um grupo natural. Com isso, ela manteve-se insistente nas reivindicações que se 

opunham ao uso da natureza para justificar as opressões, pois elas são, no final de tudo, sociais. 

Para a autora francesa, afinar as análises da opressão das mulheres à perspectiva materialista é 

compreender os homens e as mulheres como classes, o que significa dizer que as categorias 

 
8 Tradução livre de: “si hay un nombre que está asociado al Movimiento Francés de Liberación de las Mujeres, es 

sin duda el de Monique Wittig”.  
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homem e mulher são, de fato, categorias políticas, sociais, findáveis, momentâneas, não eternas, 

embora a diferença dos sexos se refira a indicadores biológicos.  

O raciocínio desenvolvido por Wittig em seu ensaio La catégorie de sexe, publicado 

originalmente no ano de 1976, põe sob tensão um ponto indispensável: o sexo não é uma 

categoria invariável da natureza. Ele é investido política e discursivamente. Nesse escrito, 

Wittig (2006) inicia as estruturas de seus argumentos sublinhando ser acertado afirmar que é a 

opressão que produz o sexo, e não o contrário. O sexo se institui como uma categoria de 

dominação social das mulheres, exercida intencionalmente pelos homens. Essa dominação 

aufere força e triunfa quando se apoia em uma concepção fixa, segundo a qual a categoria do 

sexo e as qualidades físicas inerentes a homens e mulheres se instituem como uma diferença 

essencial aos seres humanos. Se há a presunção (errônea) de que existem dois sexos inatos, que 

são natural, biológica, hormonal e geneticamente distintos, há também o afastamento das bases 

sociais dessa diferença. Pensar assim é deixar ao cuidado da inquestionável natureza a 

organização sem infortúnios da vida dos indivíduos, o que certamente seria um equívoco. A 

leitura desse ensaio esclarece que a feminista indaga a difundida diferença sexual, que, segundo 

os seus precisos termos, “funciona como censura em nossa cultura, mascarando, com base na 

natureza, a oposição social entre homens e mulheres” (WITTIG, 2006, p. 22).  

Wittig (2006) avança em seus comentários e explicita que é a categoria do sexo, 

determinada biologicamente, a categoria principal fundadora da sociedade heterossexual. Ela, 

então, define a heterossexualidade como um regime político e um potente dispositivo 

ideológico, denominado “pensamento straight” (hétero), fundamento da apropriação da classe 

das mulheres. A diferença dos sexos e a relação social impositiva entre o homem e a mulher 

impõem a ela sobretudo um local cerceado na divisão sexual (e natural) do trabalho, cuja função 

natural, única e servil é a reprodução (incluídas a criação dos filhos e os afazeres domésticos), 

produção que autoriza os homens a apropriarem-se de todo o trabalho delas. A categoria do 

sexo, enfatiza Wittig (2006), é verdadeiramente uma categoria que determina a escravidão das 

mulheres e seu aprisionamento em uma sociedade hétero. Disso, resulta o propósito dela, que é 

o de desorganizar a inevitável categoria do sexo, afastando a sua inexistência a priori, ou seja, 

antes da existência de práticas humanas. Tal intento se torna imperioso, pois desmancha 

verdades apoiadas firmemente em uma findada natureza, moldada como uma máscara para a 

supremacia masculina.  

Wittig (2006) opõe-se aos discursos da heterossexualidade que agem sobre as pessoas 

oprimidas, afastando delas o reconhecimento da causa material de sua opressão e ditando a 

relação social obrigatória entre o homem e a mulher. Esses discursos oprimem e calam 
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principalmente as lésbicas, as mulheres e os homens homossexuais, que se veem 

impossibilitados até mesmo de estruturarem as suas próprias categorias. Nos acertados termos 

de Wittig (2006, p. 49), os discursos que aludem ser a heterossexualidade o grande sustentáculo 

da sociedade “falam sobre nós e alegam dizer a verdade num campo apolítico, como se qualquer 

coisa que significa algo pudesse escapar ao político neste momento da história”.9 

Ela põe sua atenção no fato de o pensamento hétero ser o feitor de uma interpretação 

totalizante da história, da cultura e da realidade social. Essa ideologia tem a vocação de 

universalizar conceitos e modos de vidas, fundados obviamente sob o governo da 

heterossexualidade, injetando tudo isso a todos os indivíduos, a todas as épocas e sociedades 

sem piedade. O diferente/outro (ou simplesmente os que estão na posição de dominados), no 

pensamento hétero, é acomodado pela diferença dos sexos. É ela e a sua falsa noção ontológica 

de diferença que instituem a mulher como o diferente/outro. Para Wittig (2006), não há que se 

falar em ontológico quando o âmago das questões é a diferença, pois, na verdade, ela é 

exclusivamente um ato de dominação. Em razão disso, se a ideologia heterossexual impõe o 

diferente/outro, as categorias homem e mulher são extremante nocivas, fomentadoras de 

exclusões, e não devem se manter. De acordo com Wittig (2006, p. 54), “se nós, lésbicas e 

homossexuais, continuarmos a falar de nós próprias(os) e a conceber-nos como mulheres e 

como homens, estamos a ser instrumentais na manutenção da heterossexualidade”.10 É preciso, 

pede ela, que quebremos todo esse opressor contrato heterossexual, cuja principal manobra é 

se universalizar. E é rigorosamente o traço da universalidade, acompanhante há tantos séculos 

dos homens, que constrange e oprime as mulheres, porque elas, nas sociedades heterossexuais, 

se definem apenas a partir deles e dos papéis de sexo a ambos dados e naturalizados.  

Diante disso, qual seria o destino das lésbicas se a categoria mulher findasse? Alheias 

aos contornos opressores do pensamento hétero, acham-se as lésbicas, que fogem da definição 

patriarcal do que é ser mulher (o que caracteriza uma mulher no patriarcado é a relação de 

sujeição junto a um homem). Elas estão além das categorias de sexo, homens e mulheres. As 

lésbicas, argumenta Wittig (2006) de forma ousada, não são mulheres, pois elas não se mantêm 

em uma relação (desigual e oposicional) com um homem. Nessa orientação corajosa, apesar de 

 
9 Tradução livre de: “estos discursos hablan de nosotras y pretenden decir la verdad en un espacio apolítico, como 

si todo ello pudiera escapar de lo político en este momento de la historia, y como si en aquello que nos concierne 

pudiera haber signos políticamente insignificantes”. 
10 Tradução livre de: “si nosotros, las lesbianas y gays, continuamos diciéndonos, concibiéndonos como mujeres, 

como hombres, contribuimos al mantenimiento de la heterosexualidad”. 
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algumas críticas recebidas11, o lesbianismo emerge então como uma categoria autônoma que 

consegue afugentar-se da relação de subserviência com o homem. A feminista e teórica conduz 

as lésbicas para “fora da sociedade heterossexual, em um outro universo” (KATZ, 1996, p. 

159). Disso resulta o seguinte: quando as lésbicas abandonam a heterossexualidade, a relação 

social entre o homem e a mulher, elas abandonam também a exploração que recai sobre a classe 

das mulheres.  

Deixo as palavras de Wittig (2006, p. 43): 

 

[...] lésbica é o único conceito que conheço que está além das categorias de sexo 

(mulher e homem), pois o sujeito designado (lésbica) não é uma mulher nem 

economicamente, nem politicamente, nem ideologicamente. O que constitui uma 

mulher é uma relação social específica com um homem, uma relação que 

denominamos servidão, uma relação que implica obrigações pessoais e físicas e 

também econômicas (“subsídio de residência”, trabalho doméstico, deveres 

conjugais, produção ilimitada de filhos etc.), um relacionamento do qual as lésbicas 

escapam quando recusam tornar-se ou permanecer heterossexuais. Somos desertoras 

de nossa classe, assim como eram os escravos americanos fugitivos quando escaparam 

da escravidão e se tornaram livres. Para nós, isso é uma necessidade absoluta; nossa 

sobrevivência exige que nos dediquemos com todas as nossas forças para destruir esta 

classe – as mulheres – com a qual os homens se apropriam das mulheres. E isso só 

pode ser alcançado através da destruição da heterossexualidade como um sistema 

social baseado na opressão das mulheres pelos homens, um sistema que produz o 

corpo de doutrinas da diferença entre os sexos para justificar essa opressão (grifo em 

itálico da autora; em negrito, meu).12 

 

Com a apreciação atenta dos escritos inovadores e audaciosos de Wittig (2006), é 

pertinente dizer que a lesbianidade é algo bem mais que sexo e se constitui, para ela, um 

instrumento político que tenciona a libertação da heterossexualidade obrigatória e da condição 

servil das mulheres. Em face disso, lésbica também não é absolutamente uma identidade 

definida por suas práticas sexuais, mas é sobretudo uma identidade política, hábil a desmanchar 

relações sociais e de classes compulsórias. Esses argumentos colocam em destaque as 

 
11 Ver o artigo de Cheshire Calhoun (1994). Para a autora, Monique Wittig falha ao dizer que é libertador o fato 

de as lésbicas não estarem em uma relação de servidão com um homem, pois, ainda assim, elas estariam sujeitas 

ao heterossexismo institucionalizado. 
12 Tradução livre de: “además, lesbiana es el único concepto que conozco que está mas allá de las categorías de 

sexo (mujer y hombre), pues el sujeto designado (lesbiana) no es una mujer ni económicamente, ni políticamente, 

ni ideológicamente. Lo que constituye a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación 

que hemos llamado servidumbre, una relación que implica obligaciones personales y físicas y también económicas 

(‘asignación de residencia’, trabajos domésticos, deberes conyugales, producción ilimitada de hijos, etc.), una 

relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales. Somos 

desertoras de nuestra clase, como lo eran los esclavos americanos fugitivos cuando se escapaban de la esclavitud 

y se volvían libres. Para nosotras, ésta es una necesidad absoluta; nuestra supervivencia exige que nos dediquemos 

con todas nuestras fuerzas a destruir esa clase – las mujeres – con la cual los hombres se apropian de las mujeres. 

Y esto sólo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad como un sistema social basado en 

la opresión de las mujeres por los hombres, un sistema que produce el cuerpo de doctrinas de la diferencia entre 

los sexos para justificar esta opresión”. 
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teorizações da feminista lésbica, pois unem originalmente o pensamento hétero a um campo 

político e, portanto, sujeito às ações humanas.  

Embasada em suas teorizações antinaturalistas, Wittig (2006) interroga também o que 

ela denomina “mito da mulher”, bastante difundido pelos opressores, em seu texto No se nace 

mujer. Ela contrapõe-se à ideia de que as mulheres são um grupo natural e irretocável e, por 

natureza, inferiores aos homens, porque é em tal presunçosa inalterabilidade que a origem da 

opressão das mulheres é achada. O ato de descortinar essa condição dada às mulheres faculta 

dizer que a mulher não nasce mulher. Ela pode tornar-se mulher ou distintamente lésbica. 

Guiando-se por esse raciocínio, Wittig (2006) se recusa sobremaneira a aceitar um critério 

biológico único e edificador das mulheres e afirma ser a civilização como um todo que exerce 

esse papel sentenciador e cerceador. Para ela, a interpretação biológica da diferença sexual deve 

ser sempre observada através de fatos sociais e atos humanos, que vêm decretando a mantença 

de um mundo androcêntrico, cujas supremacias masculina e heterossexual se enlaçam para 

oprimir quem delas desertam.  

Wittig (2006), ao defender o antinaturalismo, não deixa de incluir em suas análises o 

termo gênero. Para a ativista, o gênero não importuna a heterossexualidade obrigatória, 

autorizando a conservação das categorias (inatas) homem e mulher. Essa naturalização esconde 

o fato de que as desigualdades engendradas implicam a mantença de uma ordem política e 

ideológica engajada na perpetuação do poderio masculino. O gênero, assim, é mais uma peça 

desse regime político, porque desconsidera a opressão sexual que institui o sexo.  

Ademais, tal conceito se constitui em um sinal linguístico que mantém o caráter 

oposicional dos sexos e a opressão das mulheres. Dessa forma, explica Wittig (2006), a 

manifestação do gênero se dá no momento em que se observa a manifestação da linguagem da 

própria pessoa que fala. O gênero é enquadrado aos pronomes classificados como pessoais, pois 

esses são uma esfera linguística destinada a designar os autores dos discursos. Quando existe 

um eu enunciador, uma fala minha, o gênero reforçará o sexo na linguagem ao qual o 

enunciador (ou enunciadora, excepcionalmente) pertence. O gênero ou sexo fictício é 

considerado um atributo essencial dos seres humanos e deve ser caracterizado notadamente, 

adverte ela, no caso de as mulheres ocuparem o local da fala, pois a universalidade delas se 

afugenta. Wittig (2006), então, retoma também a universalidade masculina para falar do gênero 

e deixa evidente que os homens não vêm ao mundo com qualidades universais: se é assim que 

se opera, é porque foi posto e imposto.  

Na verdade, o universal foi apoderado pelos homens desde sempre e continua a sê-lo. 

O gênero, em sua aparição na linguagem, no momento de fala, é muito prejudicial para as 
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mulheres, porque representa um ato de violência, engendrado por uma classe dominante sobre 

uma classe dominada. Finalmente, ela não conclama a uma diferenciação entre a categoria 

política e discursiva do sexo – uma categoria que, de maneira impiedosa, escraviza mulheres, 

lésbicas e homossexuais homens – e o gênero (sexo fictício). Ela alude que o próprio sexo e as 

compreensões que dele se originam e por ele orquestradas acerca da pretenciosa diferença 

natural entre homens e mulheres já trazem consigo os traços de gênero. 

Desacomodar a fixidez do sexo e o regime político por ele orquestrado, a 

heterossexualidade, propondo inclusive seus desmanches, foi um ponto central de 

enfrentamento para essa teórica feminista lésbica. Para muito além disso, Monique Wittig abriu 

caminhos teóricos e políticos para um feminismo com análises de uma perspectiva claramente 

lésbica, que ganharia força nos anos 1970.  

Mais contemporaneamente, os questionamentos sobre a naturalização das categorias 

sexo e gênero e de um presunçoso modelo entre eles causal a partir da década de 1990, em 

especial por Judith Butler, fazem-se presentes. A importância de suas análises para as questões 

das mulheres é auferida na busca por identidades variáveis do sujeito mulher, capazes de 

dessencializá-lo. Por isso, desafixar identidades impõe certamente pôr sob investigação o 

relacionamento entre sexo (biológico) e gênero (cultural e social). Em termos gerais, Tina 

Chanter (2011, p. 15), filósofa americana, afirma que “a distinção entre sexo e gênero tem 

servido bem ao movimento feminista” porque vem oportunizando o desmonte de conjunturas 

que se estruturaram intencionalmente sem a presença de mulheres, como, por exemplo, a vida 

pública. Elas, consideradas inferiores e irracionais, presenciaram o seu progresso apossado por 

afirmações naturalizantes que foram disseminadas, na verdade, por convenções, interesses, 

opiniões de uma ordem em que a proeminência do homem era o vetor que guiava as muitas 

sociedades.  

A filósofa estadunidense Judith Butler, bem informada por princípios pós-

estruturalistas, em especial pelo método da desconstrução13, e uma das principais representantes 

da teoria queer14, vem analisando o relacionamento entre sexo e gênero, a constituição 

essencialista das mulheres, e dispondo a heterossexualidade compulsória no âmago dos 

discursos hegemônicos. Admitindo, concomitantemente, o gênero como uma performance, 

algo fluido e mutável, ela abre um espaço para sustentar a concepção variável da identidade: 

 
13 Para aprofundamento sobre o método da desconstrução, ver, por exemplo, Joan Scott (1999).  
14 A teoria queer (palavra que pode ser traduzida como “estranho”), desenvolvida nos anos 1980, apresenta uma 

reflexão sobre o gênero. Ela intenta destituir o binarismo composto pelo homem e pela mulher, aludindo ao caráter 

construído dos gêneros e apresentando, a partir de Butler (2015), a teoria da performatividade.  
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“mulher é um termo em processo, um devir, um construir de que não se pode dizer com acerto 

que tenha uma origem ou um fim” (BUTLER, 2015, p. 69). As palavras de Butler são 

intencionalmente guiadas para desabitar tanto o sexo de sua inventada imutabilidade quanto o 

gênero de sua mera “inscrição cultural de significado num sexo previamente dado” (BUTLER, 

2015, p. 27). A autora liberta o sexo de sua interioridade naturalizada, libertando também os 

gêneros e abrindo o caminho, no mesmo movimento, para a subversão das identidades. Dessa 

forma, ela afirma  

 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio constructo chamado 

“sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo 

sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero se revela 

absolutamente nula. Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, 

não faz sentido definir o gênero como a interpretação cultural do sexo (BUTLER, 

2015, p. 27). 

 

Certamente, diz ela, se o sexo fosse tão somente uma referência biológica sobre a qual 

a construção do gênero repousa, os gêneros seriam fundados de maneira binária, fortemente 

restritiva. A concepção binária das identidades de gênero reivindica uma relação causal e 

harmoniosa entre sexo, gênero e desejo, que, sob o comando da heterossexualidade 

compulsória, estável e oposicional, por um lado cria identidades de gênero coerentes e, de outro 

lado, “exige que certos tipos de identidade não possam existir”, diz Butler (2015, p. 44). Ela 

concorda que um modelo binário tanto de sexo quanto de gênero não precisa guardar uma 

presunçosa correspondência. Nesse ponto, ela dialoga com Foucault (1999) sobre a existência 

de uma verdade do sexo. As prescrições legais, imbuídas de poder, regulam o sexo e o gênero 

que supostamente se institui sobre ele, e fazem emergir licitudes e ilicitudes, ilustradas por esse 

regime binário (e heterossexual). Essas enunciações mobilizadoras de regras governam o sexo 

através da linguagem, ou, nos precisos termos de Foucault (1999, p. 80), “por um ato de 

discurso que criaria, pelo próprio fato de se enunciar, um estado de direito”. 

Nesse movimento de (des)enlace entre sexo e/ou gênero, um significado social, para 

Butler (2015), atravessa essa relação. Nesse sentido, se é certo que sexo e gênero se confundem, 

se ambos são construídos, ou se a identidade de gênero é entendida como uma relação estável 

entre sexo, gênero, prática sexual e desejo (heterossexual), é ela que cria o sexo e o faz 

impregnada de práticas discursivas cerceadoras. De acordo com tudo isso, Butler (2015, p. 56) 

evidencia que o gênero é “performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras 

da coerência de gênero” e já é performativo na constituição da identidade. Essa coerência impõe 

que não haja desvios na linha causal e contínua entre sexo biológico, gênero cultural e desejo 

heterossexual. Além de estar imersa em um movimento antinaturalista do sexo e de 
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desacomodar o gênero, declarando sua fabricação por meio de verdades discursivas, ela ataca 

o corpo. Afirma Butler (2015, p. 235) que também o corpo e “os atos, gestos e atuações” que 

se manifestam nessa superfície corpórea são performativos. Assim, é cabível dizer que a 

constituição da identidade de gênero é performativa porque é fabricada em virtude das atuações 

dos corpos e dos discursos. Nos termos de Butler (2015, p. 236), se o gênero, com efeito, é uma 

“fantasia” que permeia os corpos, “então parece que os gêneros não podem ser nem verdadeiros 

nem falsos, mas somente produzidos como efeitos de verdade de um discurso sobre a identidade 

primária e estável”. 

Pormenorizar alguns pensamentos do feminismo materialista, evidenciando as lutas de 

Christine Delphy, Colette Guillaumin e Monique Wittig contra as bases do pensamento 

dominante, ou contra a opressão das mulheres, é um movimento essencial para que o tempo 

presente entenda as tantas disparidades entre homens e mulheres ainda tão atuantes na vida 

delas. Da mesma forma, as teorizações queer de Butler (2015) também importam para que as 

práticas humanas estejam no cerne das construções das categorias sexo e gênero. Elas, 

intencionadas na naturalização e fixação da identidade do sujeito do feminismo, a mulher, e de 

todo um arsenal de conjunturas nocivas a elas destinadas, não se isentam de suas imensas 

colaborações. A ideologia da natureza – faço uso da expressão utilizada por Guillaumin (2003) 

para justificar as dominações e hierarquizações que são produzidas nas relações sociais – 

atravessou séculos e fez reféns, dentro de uma (prisão) categoria biológica, as mulheres. Essas 

pequenas amostras de argumentações, embasadas na desconstrução principalmente do 

(irrefletido) sexo, já na década de 1970, deixam evidente que as causas da opressão e da 

apropriação de classes de sexo não nascem acidentalmente da natureza, mas das relações de 

poder que atrás dela se escondem.  

Quero já sublinhar que todas essas desacomodações se difundiram e vêm tocando, 

observadas as particularidades, em um movimento mais recém-chegado, o lésbico-feminista. A 

dessencialização do sujeito do feminismo e a opressão material das mulheres operaram 

orientações sobre as identidades lésbicas e sobre as suas políticas de ação. Finalmente e por ora, 

para a historiadora Tania Navarro-Swain (1999, p. 110), da mesma forma que as indagações 

feministas contemporâneas focalizam a indagação “o que é uma mulher?”, é possível que as 

teorizações feministas lésbicas também indaguem “o que é uma lésbica?”. A feminista lésbica 

Norma Mogrovejo (2000) também indaga “o que é a lesbianidade?”: é uma preferência sexual 

e afetiva? Ou ela se constitui em um ato político que se reverbera nas lutas travadas contra a 

opressão das mulheres? As concepções acerca desse termo são múltiplas, mas trazem uma 

marca compartilhada: a lesbianidade, a existência, a vivência de mulheres lésbicas constituem-
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se em um rompimento de uma heterossexualidade que é institucionalizada e, no mesmo tempo, 

em uma ação política e coletiva para as mulheres.  
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3 TEORIZAÇÕES LÉSBICO-FEMINISTAS E A BUSCA POR FEMINISMOS 

IRRESTRITOS  

 

“Qualquer teoria ou criação cultural/política 

que trate a existência lésbica como um 

fenômeno marginal ou menos ‘natural’, como 

mera ‘preferência sexual’, como uma imagem 

espelhada de uma relação heterossexual ou de 

uma relação homossexual masculina seria, 

portanto, profundamente frágil, independente 

de qualquer contribuição que ainda tenha.” 

(Adrienne Rich)  

 

Empresto as próximas palavras a Audre Lorde (1934-1992), mulher negra, lésbica, 

feminista, mãe, educadora e ativista, para quem é preciso desta forma indagar: quais são as 

tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si, até adoecer e morrer por causa 

delas, ainda que em silêncio? (LORDE, 2019, p. 65). Assim, ela pede que nós, mulheres, 

unamos forças para uma luta contra um silêncio fomentador das inexistências de nossas 

histórias de vida, que são, de fato, constrangidas dia após dia por opressões oriundas – 

erroneamente – das diferenças que nos constituem. Elas são, apesar do obscurantismo que 

assola a humanidade, “uma reserva de polaridades necessárias, entre as quais a nossa 

criatividade pode irradiar como uma dialética” (LORDE, 2019, p. 233).  

Para situar a minha abordagem, é necessário enfatizar que esta tese, assentada nos 

pensamentos lésbico-feministas, vem perseverando na análise da desnaturalização do sexo e da 

heterossexualidade, ou, de forma mais ampla, da desnaturalização de opressões. A constância 

e, portanto, o imprescindível enfrentamento das opressões alusivas ao sexo (inclusa a 

sexualidade) unem-se, em especial, à luta em oposição às opressões racista e de classe, bem 

como ao operante mundo neoliberal. Essa base teórica mais ampla sobre a qual me apoio muito 

se enlaça ao conceito de inseparabilidade das opressões, cujo enfoque paira – aqui em linha 

gerais – sobre as experiências heterogêneas das mulheres, que são, regularmente, atravessadas 

por marcadores sociais que as subalternizam.  

Consciente da multiplicidade de vozes lésbico-feministas e da importância de seus 

enfrentamentos, elejo aquelas que constituem o feminismo e/ou as lesbianidades como uma 

proposta de atuação coletiva e política, cujo desafio focaliza o desmonte das mazelas 

contemporâneas, tais como a pobreza, o racismo, a heterossexualidade, o fundamentalismo 

religioso, entre outras. São elas, como lembra Falquet (2006), que atravessam as experiências 

de mulheres e lésbicas mormente, que carregam consigo o traço histórico da diferença e, 
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acrescento, do outro inferiorizado. Debruço-me, para realizar essa tarefa, primeiramente, sobre 

conceitos estruturados sob o prisma de escritoras, pensadoras, poetizas e militantes lésbicas dos 

anos de 1970 e 1980, cuja importância se revela principalmente em sua contemporânea 

observância. Num segundo momento, dialogo com vozes mais atuais que ecoaram e 

aperfeiçoaram tal produção de conhecimento, dispondo, no âmago das análises, as opressões 

imbricadas de sexo, classe, raça e sexualidade, particularmente presentes na vida de mulheres 

e lésbicas do nominado “Terceiro Mundo”15, ou Sul global, ou, mais especificamente, da 

América Latina.  

 

3.1 A historicidade de movimentos lésbicos autônomos e a construção de conceitos 

hodiernos  

 

As primeiras reivindicações de uma perspectiva nitidamente feminista lésbica, nos 

anos 1970, criticaram o movimento feminista por suas análises pouco ou nada atenciosas à 

regulação heterossexual na vida das mulheres. Criando caminhos próprios, mas influenciadas 

pelos movimentos e agitações sociais, as feministas lésbicas começaram, então, a denunciar o 

efeito controlador das supremacias masculina e, sobretudo, heterossexual. Elas apresentaram 

novas análises, cujo principal conteúdo era questionar abertamente as perspectivas naturalistas 

consensuais sobre a diferença dos sexos e a heterossexualidade. O modo de vida heterossexual 

é desacomodado e, outrossim, a ideia inocente de que é ele uma prática sexual natural de atração 

entre dois sexos opostos. A estrutura heterossexual básica é notada, no transcurso dos anos, 

como instituição ou regime político, que se apoia incansavelmente nas categorias invariáveis, 

dicotômicas e naturalizadas de sexo e/ou gênero; e a lesbianidade, enfim, interrogada e afastada 

de uma noção ingênua, a que a vislumbrava somente como uma prática sexual.  

O questionamento do conceito heterossexual foi amplamente desenvolvido por 

Monique Wittig e Adrienne Rich, feministas lésbicas, brancas, de classe média e autoras de 

trabalhos importantes nos anos 1970 e 1980, que se incomodaram bastante com o tratamento 

silencioso dado a tal norma. Rich (2010, p. 22), inclusive, é enfática ao dizer que “uma crítica 

feminista da orientação compulsoriamente heterossexual das mulheres já está longamente 

atrasada”. Em palavras ainda gerais, os textos por elas desenvolvidos rechaçaram a nociva 

naturalização da heterossexualidade nas sociedades, fizeram emergir o seu caráter 

 
15 O termo “Terceiro Mundo” é bastante utilizado por feministas decoloniais – como Yuderks Miñoso e Ochy 

Curiel (2020) – a fim de visibilizar as lutas, reivindicações e teorizações de mulheres insertas fora do eixo 

hegemônico euro-estadunidense.  
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eminentemente regulador e político, e abriram portas para que as lesbianidades pudessem 

acomodar-se no cerne do pensamento crítico e transformador.  

Em seu texto Heterossexualidade compulsória e existência lésbica, publicado 

originalmente em 1980, Rich deixa notório esse pensamento, afirmando ser a 

heterossexualidade compulsória uma instituição política que subordina as mulheres ao poder 

masculino. Consoante o entendimento de Rich (2010), a obrigatoriedade heterossexual associa-

se às formas de produção capitalista, que sentenciam a divisão sexual do trabalho e 

impulsionam os muitos antagonismos entre homens e mulheres. Nesse ponto, a diferença dos 

sexos aparece dando sentido e justificando as posições (consideradas inatas) das mulheres, que 

são guiadas ininterruptamente aos homens e, assim, por exemplo, ao trabalho doméstico. Dessa 

maneira, as mulheres, que são circunscritas apenas aos homens e por eles apropriadas, 

permanecem reféns do que ela nominou de heterocentrismo. Nesse aprisionamento, encontram-

se o casamento e a orientação sexual, ambos direcionados também, de maneira inevitável, a 

eles.  

Nessa imposição institucionalizada, Rich (2010) aponta ainda a posição invisibilizada 

das lésbicas, que assim devem manter-se para que posições e comportamentos próprios de 

mulheres heterossexuais sobrevivam. Quaisquer atos que fujam dos limites sexuais masculinos 

impostos são mantidos submersos, esclarece ela. Em razão dessa condição degradante, a 

alternativa conceitual e política de as lésbicas se afugentarem disso é encontrada nos conceitos 

de existência lésbica e continuum lésbico. O primeiro significa um ato de resistência e uma 

recusa a um modelo compulsório de vida, que se nutre do direito masculino ao acesso irrestrito 

às mulheres, embasado na vida heterossexual. O continuum lésbico, por sua vez, ilustra a 

preocupação de Rich (2010) com a destituição das lésbicas de suas próprias histórias e 

memórias, e tem a serventia de resgatar o transcurso das histórias de vida de cada mulher e as 

experiências múltiplas de identificação da mulher, não apenas as sexuais-genitais. Uma visão 

menos ingênua da sexualidade humana iniciou, nesse tempo, o seu curso, o que propiciou 

instabilizar a heterossexualidade – até então inatingida, porque (considerada) esculpida sem 

quaisquer interferências humanas. É dessa compreensão inverídica que banalizações de outros 

modos de vida ganham tanta potência e, assim, disseminam-se, fazendo com que elas, as 

lésbicas, sejam consideradas “fruto amargo da inveja do pênis, sublimação de erotismo 

reprimido ou a diatribe sem sentido de uma pessoa que odeia homens” (RICH, 2010, p. 39).  

Penetrada em demasia por esses discursos, é acertado realçar que a paixão, o erotismo, 

o tribadismo (CLARKE, 2014), o companheirismo conjugal, o amor eros – cuja atração física 

é peça fundamental – entre mulheres, há tempos remotos e no tempo presente, existem e 
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persistem. E, é claro, não são, de forma alguma, eventuais consequências ou justificativas 

despropositadas oriundas, mais uma vez, do homem e de sua convencida preeminência.  

A feminista Beatriz Gimeno (2003) traz comentários importantes no que concerne às 

concepções de existência lésbica e continuum lésbico, e ensina que o exercício da sexualidade 

das lésbicas foi, em muitas sociedades históricas, um movimento irrelevante. Para ela, as 

relações afetivas e eróticas, especificamente entre mulheres, foram por muito tempo 

desimportantes, carentes de significados e, por serem consideradas somente um descaminho, 

não recebiam tantas reprimendas. Em épocas ocupadas pela instituição política e social de 

subordinação aos homens, a heterossexual, as mulheres não tinham qualquer poder para atribuir 

relevância aos seus atos. Elas, então, deixam-se questionar: que importância tem a subjetividade 

feminina se implacavelmente ela necessita encaixar-se ao molde heterossexual para subsistir? 

Em contextos também promotores de repressões que atingiam a vida das mulheres em (talvez) 

sua completude, as práticas sexuais experenciadas padeciam de significados e consequências 

suficientemente fortes para desmantelar a regulamentação imposta pelo tão pouco refletido 

sistema da heterossexualidade. Gimeno (2003) muito dialoga com Rich (2010), para quem a 

destruição de memórias da existência lésbica é uma proeza muito bem articulada por um 

interesse soberano, o de manter a heterossexualidade compulsória para todas as mulheres. 

A historiadora feminista Navarro-Swain (2000, p. 13) convida-nos também a refletir 

sobre o desapreço costumaz por histórias cujas personagens contrariam o modo compulsório de 

vida heterossexual: “onde escondem as lésbicas, em que nichos de obscuridade e silêncio se 

pode encontrá-las? E, se a História não fala das relações físicas e emocionais entre as mulheres, 

é porque não existiam?”, ela complementa. A autora, então, toca em um passado bem remoto 

para dar substância a tais questionamentos e diz que nem na Grécia antiga nem em Atenas – 

sociedades conhecidas por suas histórias permissivas de amor entre homens – ouviu-se falar 

das relações amorosas entre as mulheres. De acordo com a autora, durante os séculos de história, 

alicerçados na prevalência heterossexual, a falta de afeição das mulheres pelos homens 

representava uma desordem. Tal problema pode ser resumido em uma pergunta para reflexão: 

poderiam elas simplesmente dispensar os homens em seus cotidianos de vida? A exclusão da 

história de mulheres e lésbicas, seus traços e suas memórias associa-se às bases de um 

pensamento e de uma prática socialmente hegemônicos, a heterossexualidade. Às mulheres, 

consideradas por natureza inferiores e incapazes física e mentalmente em comparação aos 

homens, e cujos desejos e vida são dependentes deles, direcionaram-se, diz Navarro-Swain 

(2000), as políticas de silenciamento e esquecimento, que obscureceram as experiências 

lésbicas.  
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Para a fuga desse lugar calado, a união e a solidariedade entre todas as mulheres são 

ações vitais e têm de ser desempenhadas voluntariamente e a partir de anseios sobretudo 

políticos, porque decerto “a identificação entre [elas] é uma fonte de energia e de poder 

feminino potencial, contido e minimizado pela instituição da heterossexualidade” (RICH, 2010, 

p. 40). Nessa luta, preciso é delinear os seus contornos a partir de situações concretas que afetam 

insistente e singularmente a vida delas, como a opção por não ser mãe, comportamento esse tão 

prescrito pelo regime heterossexual. Como qualifica a autora, essa mentira heterossexual  

 

coloca um sem-número de mulheres aprisionadas psicologicamente, tentando ajustar 

a mente, o espírito e a sexualidade dentro de um roteiro prescrito, uma vez que elas 

não podem olhar para além do parâmetro do que é aceitável. Ela absorve a energia de 

tais mulheres e drena até mesmo a energia das lésbicas “no armário” – a energia 

exaurida em uma vida dupla. A lésbica que está presa “no armário”, a ideia que está 

aprisionada por ideias prescritivas do que é “normal” compartilha as dores das 

alternativas não alcançadas, das conexões rompidas, do acesso perdido à sua 

autodefinição de modo livre e poderosamente assumido (RICH, 2010, p. 41).  

 

Perante o abusivo e, ainda, tão permanente comando heterossexual, muitas de nós, 

lésbicas, sentimos o implacável padecimento de nossos corpos e de nossas mentes, porque o 

que nos é desautorizado a viver, o que em nós se torna forçosamente segredo, apesar de toda a 

sua genuinidade clara, rouba-nos de nós mesmas, deixando-nos à margem de nossas existências.  

Por sua vez, Monique Wittig, nos anos 1970, conforme suas teorizações já descritas 

de forma pormenorizada, iniciou também os seus escritos sobre a heterossexualidade 

obrigatória como um regime político, que se apoia nas relações entre as classes naturalizadas 

de homens e mulheres. Para ela, a obrigatoriedade de relação social entre o homem e a mulher 

é, de fato, um mecanismo potente de subordinação e opressão. Wittig (1992) propõe, então, ser 

a heterossexualidade não uma mera prática sexual, mas absolutamente uma ideologia, 

denominada pensamento straight (hétero), que oprime e cala principalmente as lésbicas, as 

mulheres e os homens homossexuais, ou o diferente/outro.  

Rich (2010) e Wittig (1992), num primeiro alicerce teórico, a partir de suas críticas 

abertas à ordem impositiva da heterossexualidade, abrem caminho para um pensamento lésbico 

cujas bases se apoiam sobremaneira em afastar a lesbianidade do campo limitado das práticas 

sexuais, dispondo-a em um campo político e social, capaz de promover ações que abrangem as 

lutas contra a opressão de mulheres e lésbicas. Como bem argumenta a feminista lésbica Norma 

Mogrovejo (2000), nesse tempo, a relação entre as mulheres passou a ser tratada não mais como 

simplesmente uma prática ou preferência sexual, mas como uma possibilidade de nomear 

social, política e publicamente uma identidade coletiva. Nessa reorientação, os movimentos 

realizados têm como pano de fundo o regime – até então – irrefletido da heterossexualidade.  
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Simultaneamente, os anos 1970 assistiram à emersão de teorizações bastante críticas 

no que se refere à existência das lesbianidades negras – esquecida por um modelo lésbico-

feminista branco e de classe média – e ao elo crucial de opressões que as devastavam. Se de um 

lado a heterossexualidade foi, enfim, enfrentada com maestria por feministas lésbicas brancas, 

de outro lado estudiosas e ativistas lésbicas negras assumiram o compromisso de engrandecer 

a discussão com as perspectivas de classe e raça. A estadunidense, poetisa, lésbica e negra 

Cheryl Clarke (2014), em sua obra célebre Living as a lesbian, publicada originalmente no ano 

de 1986, chama atenção, através de sua poesia, para o lugar de lésbicas negras na coletividade. 

Na passagem a seguir, ela descortina essas existências e declara a sua luta, junto a tantas lésbicas 

negras, no combate à cruel invisibilidade.  

 

Nós estamos em toda parte 

e as pessoas brancas ainda não nos veem. 

Elas nos empurram das calçadas. 

Nos confundem como homens. 

Esperam que a gente ceda nosso lugar nos ônibus para elas. 

Nos desafiam com suas faces. 

Nos temem quando estamos em grupo. 

Por isso a brutalidade quando nos confrontamos mano a mano. 

Como o roteiro de um noticiário na TV, cada negócio frustra nossa  

ira. De mãos dadas comigo 

você admoesta 

não deixe que eles fiquem entre nós 

não deixe que eles fiquem entre nós na rua. 

Somos atacadas por homens loucos de guerra 

gravando os tiros de suas armas em fita cassete estéreo (CLARKE, 2014, p. 77).16 

 

Várias feministas e lésbicas negras, nos Estados Unidos, empenharam-se para 

visibilizar suas condições e demandas. Desse fim, houve a união entre muitas delas e, assim, a 

estrutura necessária para a criação de grupos autônomos, entre eles o Coletivo Combahee River 

(1974-1980), um grupo feminista negro precursor, cuja liderança competia a Barbara Smith, 

sua inauguradora.17 Essa organização publicizou, em 1977, um tipo de declaração feminista 

negra, o The Combahee River Collective Statement. Nele, é inserido um ponto de vista político 

e teórico deveras progressista, a inseparabilidade das opressões, inexistindo, portanto, análises 

de identidades separadas e em disputa. Desta forma, o coletivo de mulheres expressa a sua 

responsabilidade: 

 

 
16 Tradução livre de: “We are Everywhere / and white people still do not see us. / They force us from sidewalks. / 

Mistake us for men. / Expect us to give up our seats to them on the bus. / Challenge us with their faces. / Are afraid 

of us in groups. / Thus the brutal one on one. / Like a TV news script, every transaction frustrates / rage. Hand in 

hand with me / you admonish / not to let them come between us / not to let them come between us on the street. / 

We are struck by war crazy men / recording their gunfire on stereo cassette decks”. 
17 Barbara Smith, Sharon Page Ritchie, Cheryl Clarke, Margo Okizawa Rey, Gloria Akasha Hull e Demita Frazier, 

apenas para citar algumas integrantes do Coletivo. 
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A declaração mais genérica de nossa política atual é a de que estamos ativamente 

comprometidas com a luta contra a opressão racial, sexual, heterossexual e de classe; 

encaramos como nossa tarefa particular o desenvolvimento de análise e práticas 

integradas baseadas no fato de que os principais sistemas de opressão estão 

interligados. A síntese dessas opressões cria as condições de nossas vidas (PEREIRA; 

GOMES, 2019, p. 197).  
 

Nessa nova atenção dispensada às opressões interligadas, a convergência de 

feminismos, gêneros, classes sociais, raças e orientações sexuais fazia-se presente, animava e 

orientava essa organização tão visionária, cujas integrantes a enriqueciam com suas identidades 

diferentes e suas histórias de vida repletas de episódios fatigantes. E é a partir do encontro 

dessas múltiplas identidades, enlaçadas e subjugadas às opressões – necessariamente múltiplas, 

concomitantes e não ranqueadas –, que se esvaziam os questionamentos identitários e seus 

possíveis vieses hierárquicos. Barbara Smith (2000) recorda-se de que é a noção da 

simultaneidade de opressões a essência do feminismo negro. É ele, por isso, quem tem a grande 

oportunidade de amenizar as adversidades nos cotidianos de vida das mulheres negras, pois 

trabalha com o fato de que essas opressões são consequências exclusivas de prescrições 

emanadas, de maneira mútua, do racismo, do classismo, da misoginia, da lesbofobia. 

Com base nesse pensamento, o Coletivo contesta, da mesma forma, o separatismo 

lésbico, porque sua análise costumeira se confinava sob a dominância do determinismo sexual 

ou biológico somente, alegando ser ele um método teórico e de ação ineficiente, porque  

 

deixa de fora muitas pessoas, particularmente homens negros, mulheres e crianças. 

Temos uma grande quantidade de críticas e desprezo por como homens têm sido 

socializados nesta sociedade: o que apoiam, como agem e como oprimem. Todavia, 

não temos a noção equivocada de que é a virilidade por si mesma – ou seja, sua 

virilidade biológica – que os torna o que são. Como mulheres negras, consideramos 

qualquer tipo de determinismo biológico uma base particularmente perigosa e 

reacionária sobre a qual construir uma política. Devemos também questionar se o 

separatismo lésbico é uma análise e estratégia política adequada e progressista, 

mesmo para aquelas que o praticam, uma vez que rejeita completamente qualquer 

outra fonte de opressão que não seja a sexual, negando a concretude das categorias de 

classe e raça (PEREIRA; GOMES, 2019, p. 202). 
 

Smith (2000), então, recomenda o alargamento das análises e, dessa forma, a 

compreensão una das lesbianidades e das opressões racistas. O entendimento de um feminismo 

lésbico branco, ela aponta, é incapaz de abraçar as peculiaridades de lésbicas negras, por falta 

de interesse ou conhecimento. Apesar de ser essa produção de conhecimento uma incumbência 

tão valorosa para as mulheres de cor, há relutâncias que podem ser explicadas a partir de duas 

realidades: a primeira diz respeito à exploração sexual sofrida por mulheres negras, tomadas, 

durante a história, por homens branco e negros, como se animais fossem; a segunda realidade 

é desenhada pela repressão sexual, o que faz da sexualidade e, acima de tudo, das sexualidades 
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alheias ao padrão heterossexual assuntos silenciados. Essas circunstâncias facultam o 

surgimento de complexos psicológicos e, principalmente, quietudes (SMITH, 2000).  

Entretanto, as lesbianidades negras movem-se, e o Coletivo Combahee River, com os 

esforços de suas tantas mulheres, é testemunha disso. Entre essas pesquisadoras negras lésbicas 

que ilustraram com proeminência o entrecruzamento de opressões, é bastante proveitosa a 

conversa com a feminista norte-americana e escritora lésbica negra Audre Lorde (1934-1992). 

Conforme historiciza Falquet (2018), Lorde participou ativamente de retiros realizados pelo 

Combahee River, espaço onde inúmeras militantes negras apreciavam a situação, os avanços e 

as lutas primordiais do movimento feminista negro, além de se empenharem nas produções 

teóricas. Imersa nesses enfrentamentos e embasada em suas experiências vividas, muitas 

desumanas, Audre publicou, em 1984, a obra Irmã outsider, fazendo ecoar a sua voz.  

Em sua coletânea de ensaios, ela patrocina com excelência a natureza imbricada das 

opressões e diz muito sobre o existencialismo de lésbicas, negras e mulheres pobres e do 

Terceiro Mundo, bem como sobre a heterossexualidade. Há, segundo Lorde (2019)18, um 

desacerto na forma como nós, seres humanos, aprendemos a tratar as diferenças com relação à 

raça, à classe, à sexualidade, à idade e ao sexo, porque respondemos a elas com medo e aversão, 

hierarquizando-as, subalternizando-as, destruindo-as e julgando serem elas a causa original das 

opressões. É sobremaneira por conta desse descuido habitual que pessoas são consideradas 

desviantes e, portanto, descartáveis. Sob esse olhar, a autora e educadora vislumbra o racismo, 

o machismo, o elitismo, o etarismo, o heterossexismo e a homofobia como formas de cegueira 

humana, ou como a nossa incapacidade de (re)conhecer o enriquecimento humano a partir de 

suas diferenças (LORDE, 2019).  

Avançando em seus argumentos, Lorde (2019, p. 224) sugere que, enquanto diferença 

humana significar inferioridade, incidirá sobre os feminismos uma “seríssima ameaça à 

mobilização do poder coletivo das mulheres”. Ela pede, bem como Smith (2000), que prestemos 

atenção na importância de ações conjuntas entre todas as mulheres, e encoraja que qualquer 

debate acerca de teorias feministas não coloque à margem existências de lésbicas, negras e 

mulheres pobres e do Terceiro Mundo, sob pena de ser essa uma atividade desrespeitosa. 

Alicerçada por tal compreensão, ela se contrapõe com veemência ao classismo e ao racismo 

que afloram nos feminismos. “As mulheres brancas se concentram na opressão que sofrem por 

serem mulheres e ignoram as diferenças de raça, orientação sexual, classe e idade”, o que ilustra 

 
18 Embora a primeira edição de Irmã outsider tenha sido publicada em 1984 nos Estados Unidos, apenas em 2019 

essa obra foi publicada no Brasil. 
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indagações apenas de experiências homogêneas e silenciamentos de histórias de vida de outras 

mulheres, transformando-as em outsiders19 (LORDE, 2019, p. 221).  

Com esse raciocínio, o vendado privilégio à raça entre as feministas é enfrentado, e a 

posição de dominância das mulheres brancas quando comparadas às mulheres de cor é 

descortinada. Lorde (2019, p. 235), ainda, provoca: se não é pertinente à teoria feminista branca 

se ocupar com as tantas diferenças entre as mulheres e as suas sequelas opressoras, “como vocês 

lidam com o fato de que as mulheres que limpam suas casas e cuidam dos seus filhos enquanto 

vocês vão a conferências sobre teoria feminista são, em sua maioria, mulheres pobres e de cor?”. 

Durante muito tempo, inexistia o intento de “examinar as contradições da identidade” e, por 

isso, as mulheres não eram vistas como potencialmente opressoras (LORDE, 2019, p. 279).  

Além disso, a pensadora lésbica e negra desafia o sexismo e a lesbofobia no interior 

da comunidade negra. Se às lésbicas negras, lembra ela, impõem-se reprimendas no que toca à 

relação entre pessoas do mesmo sexo, tal censura não se confirma quando existem relações 

entre homens. Há, verdadeiramente, uma histeria com relação a elas, pois faltosas são no 

relacionamento subserviente com um homem negro, o que promove incômodos, fazendo brotar 

ameaças revestidas de um falso cuidado. As vozes emanadas de homens negros sentenciam que 

às lésbicas serão oferecidos apoio, respeito e amizade, entretanto, a fim de receberem essas 

honrosas recompensas, a eles devem unir-se, evitando corromper-se com uma vida cuja 

prioridade é outra mulher. Nos termos de Lorde (2019, p. 96), deixo a mensagem de homens 

negros para as mulheres negras: “eu sou o único prêmio que vale a pena ganhar […]. Então, se 

você me quer, é melhor se colocar no seu lugar, que é longe das outras; do contrário, vou te 

chamar de lésbica e acabar contigo”.  

A intimidação tem a habilidade de acomodar as lésbicas de cor na mira do machismo 

e da heterossexualidade, além de, obviamente, subjugar o (desumanizado) sexo feminino e 

ratificar, como de costume, a superioridade do homem. Dele, ela precisa. Famílias consideradas 

despadronizadas, porque chefiadas por mulheres, são uma ameaça a modelos familiares tão bem 

definidos. O enclausuramento e a dependência naturais direcionados apenas às mulheres 

condenam a possibilidade engrandecedora de ambos os sexos caminharem unidos, em busca de 

espaços de lutas cujas causas promotoras de transformações sociais sejam as mesmas, alerta 

Lorde (2019).  

Smith (2000) aborda também o problema da lesbofobia na comunidade heterossexual 

negra. Para ela, há um desdém no que se refere às reais consequências dessa opressão, vistas, 

 
19 Termo utilizado por feministas negras para caracterizar a condição de estranhas ou estrangeiras na relação de 

mulheres negras com as mulheres brancas e com o pensamento feminista (branco) pelas últimas proposto. 
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por muitos, como imateriais, podendo ser abrandadas ou, inclusive, eliminadas com 

comportamentos discretos. Nos termos da autora, é como se a heterossexualidade falasse “não 

se exponha, fique trancado. Em outras palavras, torne-se hétero” (SMITH, 2000, p. xlviii).20 

Ela, então, diante dessa conscientização, ao longo dos anos construída, partilha uma história 

pessoal com as suas leitoras: o significado de assumir-se.  

Ela conta que foi, durante oito anos, uma mulher negra e lésbica assumida. Ser 

assumida significava, na prática, o conhecimento de sua sexualidade por outras lésbicas e por 

amigas íntimas heterossexuais. De forma alguma, tal significado alcançava o contexto de 

trabalho ou sua vizinhança. Nesses espaços, não existia a afirmação “eu sou lésbica”, apesar de 

as pessoas assistirem a ela e a sua companheira em afazeres cotidianos, como a ida a um 

supermercado. Em um determinado ano, no entanto, acontecimentos mudaram essa postura. O 

local onde Smith morava foi roubado por um homem negro. Ele próprio assim se identificou 

ao escrever, em uma parede recém-pintada, além de obscenidades, o seu inconformismo com a 

existência de uma mulher negra que se esquivava da convivência com um homem. Após a 

insistência de um amigo hétero e a eliminação de sua maior aflição – os escritos reveladores –, 

ela, então, acionou a polícia. Alguns meses depois, outro incidente: o carro de Smith foi 

queimado por adolescentes negros. O veículo, como era mais antigo, não foi reparado e o seu 

seguro não cobriu o dano por incêndio. Diante do vivido, a feminista assegura que o roubo e o 

carro incendiado, opressões materialmente experenciadas, transformaram-na, banindo sua 

costumeira inexistência. Deixo, aqui, as palavras catárticas dela:  

 

adoraria ter minha privacidade em relação a todos eles, mas não é assim que funciona. 

Quando alguém pergunta “por que você tem que falar sobre isso? Por que você não 

pode simplesmente fazer o que quiser na privacidade de seu lar?”, eles estão ignorando 

a opressão. De fato, estão sugerindo que nós não existamos (SMITH, 2000, p. xlix).21 

 

Clarke (2000) adentra a discussão, engrandece-a e nos faculta visualizar, ainda dentro 

da comunidade negra estadunidense e de escritos por ela publicizados, a banalização ou até 

mesmo o apagamento a que são constrangidas as lésbicas negras. Ela apresenta o exemplo de 

uma respeitável obra, publicada no ano de 1980, intitulada Midnight birds: stories by 

contemporary black women writers.22 Nessa coletânea, a despeito da grande variedade de 

narrativas, ausentavam-se tanto menções sobre lesbianidades e suas personagens quanto 

 
20 Tradução livre de: “don’t bring it up, be closeted. In other words, become straight”. 
21 Tradução livre de: “I’d love to have my privacy in relationship to them, but that is not how it works. When 

someone asks ‘Why do you have to bring it up? Why can’t you just do whatever you want in the privacy of your 

own home?’, they are ignoring oppression. They are, in fact, suggesting that we not exist”. 
22 Obra não publicada em língua portuguesa, cujo título pode ser traduzido como Pássaros da meia-noite: histórias 

de escritores contemporâneos de mulheres negras. 



66 

 

 

contribuições de autoras lésbicas negras, certamente, existentes na época. Mulheres negras e 

escritoras, como bell hooks, na década de 1980, abstinham-se também de elucidar a existência 

de lésbicas negras. No livro E eu não sou uma mulher?: mulheres negras e feminismo, de hooks 

(2019), originalmente publicado na década de 1980, não há qualquer alusão às lésbicas negras 

tampouco à palavra lésbica – o que ilustra a omissão pensada dessas histórias –, afirma Clarke 

(2000, p. 198). Ela ainda questiona: “as lésbicas não são mulheres também?”23. É desse silêncio, 

intitulado lesbofobia, que se proliferam mulheres lésbicas vivendo como se heterossexuais 

fossem. O fim dessa conjuntura não é uma ação dessas mulheres somente, mas de toda a 

comunidade negra. Ciente desse proposital silenciamento, uma das principais vozes das 

lesbianidades negras, no trecho seguinte, poetiza a debandada de tal estado:  

 

Intimidade sem luxo 

 

aqui. 

Telefones não podem ser deixados fora do gancho  

ou linhas muito ocupadas 

ou conversas censuradas por mais tempo. 

Não há tempo para olharmos nossas mãos 

temendo estendê-las 

ou uma vez feito 

temer deixar ir.  

Nós estamos aqui. 

Após anos de separação, 

mulheres tomam seu tempo 

dispensando velhas animosidades. 

Tribadismo é uma panaceia ancestral e o custo vale a pena  

uma panaceia ancestral e o custo vale a pena (CLARKE, 2014, p. 68).24 

 

O questionamento intensivo das diferenças e das opressões interligadas ainda merece 

ser colocado sob os cuidados das escritoras chicanas25 Gloria Anzaldúa e Cherríe Moraga. Elas 

publicaram, no ano de 1981, o livro This bridge called my back: writings by radical women of 

color26 e, assim, lançaram a emergência de um pensamento feminista menos essencialista. O 

trabalho reúne uma série de falas de mulheres racializadas e seus testemunhos, no mesmo 

tempo, fatigantes e críticos, porque rascunham experiências subalternas e desafiam o 

protagonismo, no feminismo, de mulheres brancas, educacionalmente privilegiadas, e de suas 

experiências e seus conhecimentos produzidos.  

 
23 Tradução livre de: “Ain’t lesbians women, too?”. 
24 Tradução livre de: “Intimacy no luxury / here / Telephones cannot be left off the hook / or lines too long engaged 

/ or conversations censored any longer. / No time to stare at our hands / afraid to extend them / or once held / afraid 

to let go. / We are here. / After years of separation / women take their time / dispose of old animosities. / Tribadism 

is an ancient panacea and cost eficiente / an ancient panacea and cost eficiente”. 
25 As chicanas são imigrantes e descendentes mexicanas que habitam nos Estados Unidos. 
26 Obra não publicada em língua portuguesa, cujo título pode ser traduzido como Essa ponte chamada de minhas 

costas: escrito por mulheres radicais de cor. 
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Assim é que, nesse movimento incentivador de diversificadas vozes, elas clarificam a 

necessidade de o feminismo estruturar-se a partir do distanciamento de costumazes 

generalizações e obscurantismos sobre tantas mulheres. Esse descuidado humano fomenta 

exclusões múltiplas e, portanto, permitem que tantas histórias de vida sucumbam ante aos 

padrões hegemônicos. Além disso, indicam as autoras, é preciso que essas mulheres se unam e 

convirjam as suas ações, tomando para si a atribuição de escrever as suas próprias histórias de 

vida ou de reescrever o que foi sobre elas mal escrito. São as negras domésticas ou amas de 

leite, as chinesas com suas mãos habilidosas na cama, as chicanas e as índias de rostos achatados 

e fáceis presas sexuais que atravessam a literatura de cor branca e elitista, consciente apenas de 

si (MORAGA; ANZALDÚA, 1981). 

Valendo-me desse estudo retrospectivo, procurei mostrar que as teorias lésbico-

feministas têm produzido conhecimentos a partir de um diálogo continuado e profícuo entre as 

experiências próprias de mulheres lésbicas e de cor, alheias a padrões hegemônicos, e a 

inseparabilidade de opressões (de sexo e sexualidade, raça e classe). Assim é que suas teóricas 

e militantes vêm fazendo de tal convergência um meio de produção de conhecimento e prática 

progressista; e, portanto, lutando contra o racismo, o classismo, o sexismo, a lesbofobia e a 

supremacia intelectual branca, inserida no Norte global ou nos países do Primeiro Mundo.27 

Com esse olhar mais atento a diferenças, a unicidades de vidas e, no mesmo tempo, a 

heterogeneidades de experiências, são, sim, possíveis a promoção e a construção de feminismos 

cada vez mais irrestritos.  

O eco de um conhecimento nascido nos anos 1970, então, progride e invade, neste 

trabalho, a seção seguinte, permeando escritas inovadas e, sobremaneira, cuidadosas com a 

multiplicidade e inseparabilidade de sistemas opressores, que transitam por existências 

femininas, subjugando-as, silenciando-as e, não menos, matando-as.  

 

3.2 Feminismos, lesbianidades e a luta contra as opressões no cenário latino-americano 

 

Inicio esta reflexão trazendo uma experiência localizada, inserta em uma carta aberta, 

porque aflita e carente de cuidado. Nas palavras subsequentes, há um pedido de socorro à 

 
27 Enquanto o Norte global compreende os países do Primeiro Mundo, o Sul global compreende os países do 

Terceiro Mundo, fora do eixo euro-estadunidense. Para uma apreensão mais pormenorizada de aspectos 

geopolíticos feministas, ver, por exemplo, Luciana Ballestrin (2017).  
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Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A escrita pertence a Marcelle Esteves.28 Ela 

espelha as lésbicas negras e brasileiras, bem como testemunha a vulnerabilidade cotidiana à 

qual são expostas essas mulheres, pois são propositalmente silenciadas pelo sexismo, classismo, 

racismo e pela vigilante heterossexualidade. Trata-se, tudo isso, de opressões imbricadamente 

atuantes, que violentam cidadãs, retirando-lhes, inclusive, o direito à vida.  

 

Escrevo para que entendam o que nós Lésbicas Negras sofremos de violações. O 

racismo aqui no Brasil não é só individual, ele também é estrutural e institucional, ele 

possui mecanismos de discriminação que são produzidos e operados tanto pelas 

instituições públicas quanto pelas privadas permitindo sua reprodução e seu 

fortalecimento. Porque o racismo é uma estrutura de poder que demarca quem serão 

os grupos sociais que estarão no topo dessa pirâmide perversa dos processos de 

decisão. É aí que nós Lésbicas negras nos encontramos sem opções. Vivemos em um 

processo de invisibilidade que admite que nós sejamos alijadas de todo e qualquer 

processo de cidadania e direitos. Nós, Lésbicas negras, estamos em grande parte 

presente nas classes mais baixas, estamos empregadas em trabalhos que não possuem 

estabilidade, ou nos subempregos. As Mulheres negras são a maioria entre os 5,3 

milhões de jovens de 18 a 25 anos que não trabalham nem estudam no país e nesse 

meio muitas são lésbicas. Como encontrar apoio institucional para nos vermos livres 

das violências? Como podemos nos sentir seguras para denunciarmos as mais variadas 

formas de violência que somos submetidas todos os dias? E quando muitas vezes essa 

violência vem de dentro de nossas casas? Todos os dias somos violentadas pelo Estado 

e pela sociedade. Quantas de nós Lésbicas negras estamos inseridas neste contexto de 

violação e com medo de gritar por socorro? Quantas de nós estão sofrendo caladas e 

subjugadas por temerem a sua condição de lésbica negra? O Contexto discriminatório 

em que vivemos, nos leva a não sabermos como nos salvar de uma sociedade que não 

nos reconhece, que não nos quer visíveis e que ignora a nossa cidadania. [...] Ser 

lésbica nos torna ainda mais vulneráveis a diversas formas de violência contra 

mulheres e o silêncio ganha ainda mais força a partir do momento em que somos 

negras. O silêncio foi a forma encontrada para enfrentar uma sociedade racista, 

heteronormativa e que ainda acredita que o corpo da mulher é mercadoria e uma 

mercadoria que possui um dono único. Não há como separar nossas múltiplas 

identidades para que possamos nos encaixar num determinado movimento, somos o 

conjunto da obra, mulheres, negras, lésbicas. E sendo o movimento negro machista e 

lesbofóbico e o movimento LGBT profundamente racista como fazer com que nossas 

vozes possam ser ouvidas? (WERNECK; IRACI, 2016, p. 161). 

  

A luta dos feminismos, junto às lesbianidades, é imprescindível. Ambos os 

movimentos entrecruzam, há tempos, ideias e construções teóricas e, assim, evoluem 

(MIÑOSO, 2016). É, também, imprescindível um feminismo que interrogue a edificação e a 

mantença de marcadores sociais hierárquicos (de raça ou classe, por exemplo) e alicerçados nas 

inatas diferenciações humanas, na historicidade e na colonialidade dos povos. Trata-se, ainda, 

de uma urgência de um feminismo para todas as mulheres. Essa complementariedade – ou, 

arrisco-me a dizer, essa concepção ímpar – ao feminismo, também lésbico, é trazida por Cinzia 

Arruzza, Tiihi Bhattacharya e Nancy Fraser (2019), cujos esforços arquitetaram um palpitante 

 
28 Marcelle Esteves é assistente social, lésbica negra, vice-presidente do Grupo Arco Íris de Cidadania LGBT, 

conselheira Nacional LGBT, coordenadora política da Articulação Brasileira de Lésbicas e membro do Fórum de 

Mulheres Negras do Rio de Janeiro (WERNECK; IRACI, 2016). 
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e improrrogável manifesto, intitulado Feminismo para os 99%. A batalha feminista, para elas, 

é em prol da mulher, da negra, da periférica, da trabalhadora doméstica, da lésbica, da latino-

americana, enfim, das faces que, alheias ao modelo eurocentrado, delineado pelo homem de cor 

branca, heterossexual, cristão e proprietário, permanecem segregadas. Trata-se de um rumo 

deveras afinado às desigualdades sociais, econômicas, culturais e políticas que se avolumam e, 

ordenadamente, marginalizam existências. Motivo-me a, desde já, registrar que, no Brasil, é 

possível presenciar a feminização e a negritude da pobreza (MARCONDES et al., 2013). Com 

isso, questiono para nossa reflexão: quais são as mulheres desacolhidas pelos feminismos ou 

quais lutas carecem de espaços hábeis a ecoarem vozes emudecidas?  

Para o enfrentamento de tais emergências, o feminismo lésbico é aqui embasado em 

um pensamento crítico e contra-hegemônico, bastante associado às críticas decoloniais. Essas 

são propostas que vêm indagando as formas como as teorias feministas hegemônicas, elitistas, 

brancas e com pretensões homogeneizadoras disseminam conhecimento a partir de suas 

próprias histórias, generalizando e, por isso, desprezando outras experiências (CURIEL, 2020). 

Em oposição, por exemplo, à colonialidade do saber – um tipo de conhecimento que, escrito 

sob o predomínio intelectual estadunidense e europeu, se impõe universal –, o feminismo 

decolonial intenta revisionar essas teorias pouco sensíveis a concretudes de vidas, afugentando, 

assim, universalismos. A segregação presente na vida de muitas mulheres, para além dos 

problemas de gênero, transparece-se nas opressões como o racismo, a heterossexualidade e o 

classismo, sobretudo no cenário latino-americano, espaço de profundas desigualdades. A luta 

contra essas opressões inseparáveis se aventura por um conhecimento focado na singularidade 

das mulheres e na abundância de suas experiências.  

Aqui, creio ser necessário expandir um pouco mais essa ideia a fim de questionar os 

discursos alusivos à sexualidade e ao sexo (ou gênero) que têm sido aderidos na América Latina. 

Para tanto, dialogo com a feminista Yuderkys Espinosa Miñoso (2020, p. 149). Atenciosa à 

dependência – durável – do feminismo latino-americano com relação aos feminismos 

hegemônicos do Norte, ela propõe a descolonização do feminismo e produz uma crítica ao que 

vem chamando de “colonialidade da razão feminista”. Trata-se de práticas discursivas (ou não) 

que convergem em um ponto fulcral, a saber: a construção de um sujeito universal, cujo modelo 

é bem definido. Essa razão ilustra muito bem “um gesto prepotente e imperialista da razão 

moderna, sendo aquela que se autoproclama a única verdadeira [desenvolvida] no interior de 

seu próprio tempo histórico e dentro de um espaço específico: a Europa” (MIÑOSO, 2020, p. 

172). É a razão feminista eurocêntrica, (re)produzida na América Latina, que intencionalmente 

universaliza, por meio de seus discursos, a apreensão das estruturas sociais e de seus sujeitos, 
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as mulheres. Com tal certeza, ela investiga quais são as relações de poder e hierárquicas que, 

de um lado, sentenciam a subalternidade do Sul global, o empobrecimento de seus corpos e sua 

incapacidade de produzir o próprio conhecimento e, de outro lado, privilegiam essa razão 

feminista. Há, para essa feminista nascida na República Dominicana, potenciais esforços de 

teóricas terceiro-mundistas para privilegiar as teorias feministas estadunidenses e europeias, 

enquadrando nelas mulheres marcadas pela colonialidade e por historicidades tão singulares.  

Esses esforços podem ser vislumbrados doravante a entrada (pouco ou nada crítica) de 

abordagens pós-estruturalistas e, em especial, de teorizações queer na América Latina. Uma 

nova maneira, nos anos 1990, de apreender a verdade sobre as questões de sexo ou gênero e 

sexualidade foi adotada nessa região. Do que precede, Miñoso (2015), então, indaga: como a 

nossa razão (latino-americana) tem estado a serviço do Norte global e, em decorrência, da 

invalidação e destruição de outras formas de pensar o mundo e seus detalhamentos no que tange 

à sexualidade e às relações erótico-afetivas? Depois, ela clarifica alguns problemas dessa 

(in)apropriação.  

Primeiro, longe de ser tão somente um problema de traduções errôneas e imprecisas 

do termo queer – circunstância chamada pela feminista Norma Mogrovejo (2000) de 

colonização discursiva –, o dano é mais vultuoso. Porque, de fato, uma teorização ligada à 

experiência história primeiro-mundista é importada e, no mesmo tempo, é universalizada para 

apreciar a vida de mulheres – tão carentes de privilégios sociais – do Sul global.  

O segundo problema perpassa o entendimento dos privilégios e das hierarquias sociais, 

que assentam produções no interior de uma estrutura de opressão. Trata-se de uma questão 

relevante e ausente das teorizações pós-feministas e queer. A recepção e a disseminação, na 

América Latina, de tais escritos construídos por intelectuais brancas foram feitas por uma elite 

feminista acadêmica e universitária, também branca ou mestiça branca. Miñoso (2015) recorda-

se de que nem as festividades dos 500 anos de Colonização da América, marcadas por um 

avolumado movimento latino-americano de feministas negras e, em grande parte, lésbicas, 

tampouco as produções de feministas do Terceiro Mundo nos Estados Unidos conseguiram 

atrair olhares locais, porque carentes de “prerrogativas de escuta” (MIÑOSO, 2015, p. 9).  

Limpa-se, mais uma vez, o estudo – abstrato – de gênero dos marcadores sociais, como 

classe e raça, fazendo difundir uma categoria de mulheres restrita, intencionada por autoras pós-

feministas e queer. Tal abstração deixa à margem e, friso, sacrifica a matriz raça-classe-

colonialidade, bem como faz do gênero um sistema de dominação e opressão, “onde as 

mulheres [nem os homens] nunca são apenas gênero” (MIÑOSO, 2015, p. 10).  
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A escrita de Norma Mogrovejo corrobora o descabimento das teorizações queer na 

concretude latino-americana. Pragmaticamente, a utopia queer de desconstrução dos gêneros 

tem, nesse contexto, repercussões graves. Queer, reconhecido na prática do Sul global pelo 

termo diversidade sexual – conceito amplo que integra as diferentes identidades sexuais 

(inclusa a heterossexualidade) –, deixa à margem problematizações mais críticas e com 

ramificações nocivas na vida das mulheres, como a instituição da heterossexualidade 

compulsória. Também obscurece as lésbicas latino-americanas porque as enclausuram no seu 

próprio termo (queer), abrangentemente representativo.  

A política da diversidade, explica Mogrovejo, vem respondendo aos interesses de 

Estados e de suas agendas internacionais para a criação de um grupo (enquadrado), cujas 

demandas devem ser atendidas se vinculadas aos preceitos econômicos neoliberais. Assim, 

promovem-se as minorias sexuais. A concessão de direitos à inclusão (maternidade, casamento, 

por exemplo) é repensada sob o delineamento de vidas estereotipadamente heterossexuais, 

vinculada ao mundo capitalista (MOGROVEJO, 2020). É necessário entender que o liberalismo 

sexual intencionado também é regulatório; é ele o incentivador de famílias nos padrões 

heterossexuais. O respeito, por exemplo, à população LGBTI reclama conhecê-la a partir de 

uma normalidade capitalista, espelhada em perfis de classe média e de consumidores 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

Harmonizada com tais ponderações provocativas, permaneço concentrando-me em 

autoras que trazem importantes reflexões para o feminismo e o feminismo lésbico – enlaçados 

à realidade latino-americana e com posicionamentos políticos indagadores e, permito-me dizer, 

periféricos. São esses escritos que podem desvendar algumas lutas possíveis contra as 

opressões, em especial, racista, sexual, heterossexual e de classe, unidas e postas em um mundo 

capitalista, patriarcal e sob a influência de colonialidade.29  

Abrindo espaço, o quadro de análises proposto pela pesquisadora e ativista dominicana 

Ochy Curiel (2020), com foco no capitalismo como sistema de dominação e na colonialidade 

atual, mostra-se útil às discussões. Isso porque é focalizado na produção de um conhecimento 

que prioriza as indissociáveis diferenças humanas e os seus desdobramentos cotidianos, que são 

quase sempre degradantes quando imersos em certas experiências. É importante, diz ela, a 

compreensão de como as opressões, entre tantas, a heterossexualidade, o racismo e o classismo, 

afetam vidas. Afinal, “por que somos racializadas, empobrecidas e sexualizadas”? A resposta a 

 
29 Para o aprofundamento dos conceitos de colonialidade do ser, do saber e do poder, ver Curiel (2020). 
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tal interrogação perpassa o entendimento de serem as opressões o produto da colonialidade30, 

que transcende o tempo. Nesse prisma, a raça, a classe, a sexualidade, o capital social, entre 

outros pertences cotidianos, não se instituem como meras diferenças humanas naturais, mas 

são, de fato, “diferenciações produzidas pelas opressões, de maneira imbricada, que produzem 

o sistema colonial moderno” (CURIEL, 2020, p. 213).  

Ao problematizar a concomitância dessas opressões, Curiel (2020, p. 213) rechaça o 

conceito de interseccionalidade. Essa noção parte, segundo a autora, de uma proposta liberal 

problemática, porque não muito indaga a produção (colonial) das diferenças mormente na vida 

de mulheres pobres e de cor. Na singularidade de um indivíduo, ela explica, acham-se, de um 

lado, a negra e, de outro lado, a mulher; e, em um determinado momento, após uma inicial 

separação, essas identidades se encontram, interseccionam-se. É esse o viés da 

interseccionalidade. Entretanto, na realidade, tais diferenciações, como tantas outras, são, desde 

a sua gênese, produzidas pelos sistemas de opressão – conjuntura essa não enfrentada por tal 

proposta interseccional. É justamente aí que essa orientação se torna precária, porque, de acordo 

com o próprio nome, ela intersecciona, isto é, promove o encontro de diferenças que 

supostamente se constroem de maneira autônoma. O imprescindível, sublinha a feminista, é 

existirem pontos de vistas coadunados aos projetos políticos almejados, e um dos mais 

essenciais é a abolição de opressões desumanas, que facultam incansável e naturalmente a 

objetificação de seres humanos, fazendo brotar as desigualdades. Em vista disso, é evidente 

que o 

 

[...] Estado Nacional Liberal não vai pensar as opressões, nem interessa a este que 

desapareçam as opressões que produzem as negras, como o racismo, as opressões que 

produzem a lésbica, o regime da heterossexualidade, nem as opressões que produzem 

as mulheres, o patriarcado. Por tudo isso, eu digo que a interseccionalidade é uma 

proposta completamente liberal. Eu nunca falo de interseccionalidade, porque não me 

interessa a inclusão e a diversidade que implicam um projeto liberal. Eu quero que 

acabemos com as opressões, não é isso? (TEIXEIRA; SILVA; FIGUEIREDO, 2017, 

p. 117).  

 

Outro aspecto destacado e pormenorizado em sua obra é a compreensão da 

heterossexualidade em seu sentido político. Partindo de tal concepção, bastante defendida pelo 

feminismo lésbico nos anos 1970, Curiel incomoda-se com a insuficiência de indagações do 

feminismo liberal sobre a opressão heterossexual. Para trabalhar no preenchimento dessa 

lacuna, ela publica, em 2013, a obra La nación heterosexual e compromete-se com a análise 

 
30 No entendimento de Heloisa Buarque (2020), a colonialidade concerne a um poder que transborda as relações 

de domínio colonial, abrangendo igualmente as maneiras pelas quais as relações humanas se encadeiam a partir 

das posições opostas de dominador e subalternizado e seus atravessamentos com a raça. 
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estrutural da Constituição Política da Colômbia de 1991 e o aceite, nela, de um contrato 

heterossexual. A ideologia heterossexual propaga-se na Constituição de uma nação, por 

intermédio das pessoas que recebem a incumbência de edificá-la, as constituintes. São elas as 

responsáveis pela perpetuação dos pensamentos considerados fidedignos, existentes numa dada 

sociedade, e é a sua lei fundamental o artefato dessa atividade demasiadamente tendenciosa 

(CURIEL, 2013).  

A noção de contrato social é, então, buscada em Rousseau a fim de explicar a 

instituição de um contrato heterossexual. Para esse renomado filósofo do iluminismo, em 

termos muito gerais, a unidade de uma nação pressupõe um contrato social, que teria de ser 

firmado através de um pacto entre os indivíduos e o Estado. Partindo desse conceito, Curiel 

(2013) desvenda a elaboração da Constituição colombiana de 1991, anunciando-a como um 

produto desse pacto, imbuído de forças hegemônicas e de protagonismos decisórios de poucos 

privilegiados social, cultural e economicamente. Nem lésbicas, gays, pessoas trans tampouco 

seus interesses fizeram parte desse reduzido elenco constituinte, que tem a heterossexualidade 

como cláusula ímpar.  

Se a constituição formaliza o poder do povo, que foi representado por constituintes, e 

se é ela um marco seguro para o alcance da igualdade de direitos de cidadãs e cidadãos, indago, 

conforme Curiel (2013): as pessoas não heterossexuais ou os grupos racializados e suas 

reivindicações, quando ausentes (representativamente) do processo de criação da lei maior de 

um país, pertencem, com efeito, ao povo, isto é, os sujeitos coletivos da nação, os detentores, 

em tese, de poder? De fato, não – respondo. Assim, os interesses dessa parcela desacolhida do 

povo regressam à sociedade carentes de proteção, sobretudo “porque a ideia de totalidade, 

homogeneidade e fraternidade que a nação contém baseia-se em um paradigma patriarcal e 

heterossexual, classista e racista, do qual deriva um pacto social desigual” (CURIEL, 2013, p. 

104-105).31 Verdade essa que sentencia vidas despadronizadas a permanecerem no 

obscurantismo político e social.  

No Brasil, por sua vez, essa crítica à vulnerabilidade representativa a que estão 

submetidos certos grupos sociais é muito bem trazida por Luis Felipe Miguel (2014) e merece, 

aqui, ser elucidada. Ele lembra que a luta feminista contra o afastamento das mulheres de um 

corpo político e decisório vem ganhando força desde o processo de redemocratização. O fato 

de o feminismo unir-se ao Estado e às suas normas, engendradas sob o domínio de homens, 

 
31 Tradução livre de: “sobre todo, porque la idea de totalidad, de homogeneidad y de fraternidad que contiene la 

nación se basa un paradigma patriarcal y heterosexual, clasista y racista del cual deriva de un pacto social 

desigual”. 
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questionando-os, problematiza a existência de campos públicos ausentes, sim, de neutralidade. 

A partir de tal ação, esses espaços passam a abrigar mais mulheres e a facultar a concretude de 

suas demandas.  

Apesar desse progresso, é possível detalhar mais a questão, pois a entrada delas em 

locais públicos e de poder esbarra em infortúnios, que precisam ser enfrentados para que seja 

otimizado esse alcance. Um deles é o fato de ser o campo político marcado por um domínio 

histórico masculino, e, assim sendo, a entrada das mulheres nele submete-as às posições menos 

influentes. O outro diz respeito à desigual divisão sexual do trabalho. Nesse componente, 

também histórico, de assimetrias entre os sexos, são as mulheres, ainda que acomodadas na 

vida pública, as responsáveis principais pelas atividades domésticas, faltando-lhes tempo livre, 

“primeiro recurso necessário para a atividade política” (MIGUEL, 2014, p. 105). Ademais, são 

essas mulheres direcionadas a confrontarem questões ligadas à família, lugar ao abrigo de sua 

natural responsabilidade. Do que precede, é fácil notar que a participação delas no domínio 

público é freada pela sua pensada subalternidade, pelas assimetrias naturais do sexo, pelo 

sistema opressivo patriarcal.  

Os feminismos vêm lutando demasiadamente (conforme já descrito neste trabalho) 

para combater as afirmações naturalizantes que tanto atravancam o progresso de lésbicas e, de 

forma mais geral, das mulheres. Já há tempos, conforme escrito nas linhas anteriores, 

Guillaumin (2003) escrevia sobre o antinaturalismo. Essa teoria, disseminada pelo feminismo 

materialista francês, cujas teorizações se agregam aos escritos de Curiel, mostra que a 

apropriação de grupos dominados, como a apropriação das mulheres pelos homens, constitui-

se em um ato intencional e encontra, no regime heterossexual, a opressão medular para a 

mantença desse sequestro. Engajadas na oposição a naturalismos edificados, Curiel, junto a 

Falquet (2005), preconiza: não há nada natural, tudo é social e, portanto, imbuído de 

construções humanas. E a heterossexualidade, distante de ser (ingenuamente) uma prática 

sexual entre o homem e a mulher somente, reveste-se dessa verdade. Ela é, com sua agigantada 

autoridade, um princípio absorvido pelo próprio pacto social que elabora a Constituição, a lei 

maior que governa universalizando as existências no interior da nação (CURIEL, 2013). Por 

tudo isso, deixo então alguns pontos de interrogação, para pensamentos menos simplistas, 

construídos pela autora:  

 

quantas mulheres tiveram que fazer comida, lavar e passar os trajes formais da maioria 

dos constituintes (incluindo os dos setores indígena e progressista) para que pudessem 

estabelecer os termos em que se reformaria a Constituição e se definiria a nova nação? 

A quem foram delegados os cuidados de filhas e filhos dos que os têm? Quantas 

secretárias tiveram que escrever as atas de seus discursos? Quantas trabalhadoras 
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domésticas tiveram que servir café nos momentos de recesso e limpar os salões onde 

as sessões eram realizadas? Quantas mulheres tiveram que satisfazer sexualmente os 

constituintes masculinos?32 (CURIEL, 2013, p. 108). 

 

Com base nessas críticas, é assentada a diferença sexual como o fundamento do pacto 

heterossexual. A Constituição colombiana é exemplo disso. Em suma, a tentativa de eternizar 

acomodações de mulheres e homens na sociedade faz nascer uma lei suprema, que ambiciona 

abranger o povo em sua integralidade, furtando-se de lançar olhares sobre as diferenças. Nessa 

intencionalidade, proclama-se o relacionamento entre homens e mulheres no momento em que 

se coloca ambos em uma relação matrimonial, ou familiar, impondo, em grande quantidade, à 

mulher a domesticidade, a maternidade e, por que não, a criação de filhos e filhas. A união e a 

família nuclear heterossexuais naturalizam-se (pensadamente) e se erguem da maneira mais 

preferível: legitimadas por um pacto, que carrega consigo, em uma voz onipresente, os valores 

hegemônicos da nação na Modernidade. Nos termos, por fim, sintetizados de Curiel (2013, p. 

138), “a família é [...] um âmbito de dominação masculina, no qual a maternidade é um eixo 

organizador da vida das mulheres”.33  

Neste momento, é imprescindível lembrar o Brasil. A heterossexualidade, também, é 

um eixo condutor do Estado brasileiro. A Constituição de 1988, a lei suprema, quis assim. Nela, 

o Poder Constituinte Originário, cujos integrantes são os representantes (pelo menos em tese) 

de todo um povo, optou, quando obteve a oportunidade de inovar os preceitos fundamentais, 

por endossar a categoria da diferença dos sexos e a ordem heterossexual que a estrutura. Para 

ilustrar, diz a Carta Magna, no parágrafo 3.º de seu artigo 227, que, “para efeito da proteção do 

Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1988, p. 1). Foi apenas no 

âmbito do Poder Judiciário e no ano de 2011 que se deu o reconhecimento da legitimidade da 

união estável entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal, com o julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 132, excluiu do artigo 1.723 do Código Civil34 qualquer apreciação que não 

 
32 Tradução livre de: “¿Cuántas mujeres tuvieron que hacer la comida, lavar y planchar los trajes formales de la 

mayoría de las y los constituyentes (incluyendo los de los indígenas y sectores progresistas) para que pudieran 

definir los términos en que se reformaría la constitución y se definiría la nueva nación? ¿En quiénes descansó el 

cuidado de sus hijas e hijos, si tenían? ¿Cuántas secretarias tuvieron que redactar las actas de sus discursos? 

¿Cuántas trabajadoras domésticas tuvieron que brindar el café para los momentos de receso y limpiar los salones 

donde se llevaban a cabo las sesiones? ¿Cuántas mujeres tuvieron que satisfacer sexualmente a los varones 

constituyentes?”. 
33 Tradução livre de: “la familia es analizada como un ámbito de dominación masculina, en el cual la maternidad 

es un eje organizador de la vida de las mujeres”. 
34 “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento, configurada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo 

de constituição de família” (BRASIL, 2002, p. 1). 
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reconheça as uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, suprindo, assim, a 

omissão do Legislativo (o poder que detém, porque eleito, a representatividade do povo). 

Leis ditas naturais e embasamentos religiosos perseveram essa escolha da família 

heterossexual. Flávia Biroli (2018) conta que desde os anos 1970 existe um aumento, em toda 

a América Latina, de políticos eleitos vinculados a setores religiosos que querem desmanchar 

quaisquer concepções de sexualidade diferente. Com essa intencionalidade, decreta-se uma 

forma correta de o ser humano relacionar-se afetiva e sexualmente. Nela, há a (desastrosa, 

porque segregadora) linearidade entre sexo biológico, gênero cultural e desejo heterossexual, 

bem como, no mesmo instante, se hierarquizam, nocivamente, os integrantes de um mesmo 

Estado. Em território brasileiro, após os anos 2000, viu-se a criação de frentes parlamentares 

afeiçoadas às Igrejas e potencialmente engajadas na defesa da família cristã, formada, 

originalmente, pelo homem e pela mulher (BIROLI, 2018).  

Nessa direção, o governo do presidente Jair Bolsonaro, eleito em 2018, afirma Talíria 

Petrone (2019), é um espaço que torna a luta feminista ainda mais imperiosa. Para além de uma 

eleição marcada por discursos retrógados e medidas iniciais que ameaçam direitos da população 

LGTBI e das mulheres, há a mantença da chegada de fundamentalistas religiosos ao poder. 

Esses esforços reacionários produzem, acima de tudo, uma ameaça insistente à democracia e 

aos seus princípios, que precisam “conceder a cada cidadã e cidadão a mesma consideração, a 

mesma capacidade potencial de intervir na condução dos negócios de interesse comum”, 

complementa Miguel (2016, p. 7).  

O problema é grave, porque a acomodação de crenças religiosas e, destaco, 

particulares no âmbito público compromete a lisura do princípio (democrático) da laicidade, 

que recomenda o distanciamento entre religião e Estado. Os órgãos públicos necessitam abster-

se de influências religiosas e atuar com neutralidade diante delas a fim de garantirem direitos 

individuais e coletivos. A democracia impõe o Estado laico “como uma consequência lógica da 

aplicação de seus princípios. Se a vontade do povo deve ser soberana, então não pode estar 

constrangida a priori pela necessidade de observância a regras dogmáticas de qualquer 

natureza”, como bem adverte, mais uma vez, Miguel (2012, p. 660). Logo, cumpre  

 

[...] aos democratas se opor a essa ofensiva e demarcar com clareza a posição em 

defesa do Estado laico. A timidez nessa resposta, motivada por um cálculo eleitoral 

de curto prazo, compromete a democracia. É bem verdade que a questão da laicidade 

do Estado nunca esteve completamente resolvida no Brasil. A invocação a Deus no 

preâmbulo da Constituição, a presença de crucifixos em prédios públicos, a existência 

de feriados religiosos no calendário oficial e a inscrição “Deus seja louvado” que o 

presidente José Sarney incluiu nas cédulas do cruzado e que lá permanecem, apesar 

das inúmeras reformas monetárias, são demonstrações disso. Mas são concessões 

simbólicas, por mais que possam parecer ofensivas e discriminatórias em relação aos 
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não crentes. Muito mais grave é que as decisões relativas à legislação e às políticas 

públicas estejam submetidas aos dogmas desta ou daquela seita religiosa (MIGUEL, 

2012, p. 661). 

 

O povo, sob a imposição de uma religiosidade que, no mesmo tempo, avança e 

desbanca a laicidade, vê-se refém da ordem heterossexual, protegida por lei suprema. Se é a 

heterossexualidade preservada, outras maneiras de experienciar a sexualidade não recebem 

tamanho e impreterível cuidado. Merece nota, aqui, a demora grave do nosso Congresso 

Nacional na criminalização da LGBTI+fobia, apesar de o Brasil ser um dos países que mais 

violentam as nominadas “minorias sexuais”. Ante a tal inércia, o Supremo Tribunal Federal, 

em 2019, foi chamado a julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26. Nela, o 

Poder Judiciário declarou “a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder 

Legislativo da União” e enquadrou “a homofobia e a transfobia [...] nos diversos tipos penais 

definidos na Lei n.º 7.716/89 [a que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de 

cor], até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional” (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2020, p. 6).  

Assim, os potenciais danos a que são constrangidos os membros integrantes do grupo 

LGBTI+ auferem a qualidade de “espécies do gênero racismo [...], na medida em que tais 

condutas importam em atos de segregação” [...]; e “porque tais comportamentos de 

homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e 

liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável” observado (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2020, p. 6). As (des)regulações do Estado vêm constrangendo vidas 

e dizimando direitos, porque atrelados a marcadores identitários e sociais regularmente 

subalternizados.  

Reconhecendo, pois, a importância de tracejar questões embaraçosas no Brasil, que 

requerem posicionamentos transformadores, retorno às reflexões de minhas autoras. E, por sua 

vez, quem expressa de forma reforçada o feminismo e seus enfrentamentos no quadro terceiro-

mundista – local crucial para o entendimento das posições hierárquicas e de poder (FALQUET, 

2017, 2012) – é a pesquisadora Jules Falquet.  

Em um inicial ponto de partida de suas reflexões, Falquet (2012) alerta para o risco de 

análises focalizadas na identidade das pessoas. Embora seja esse um caminho apaixonante – 

mas, servindo-me dos termos da autora, “sem saída” –, ele impedirá o alcance do verdadeiro 

problema, que é um “processo material de exploração, de extração e de concentração de 

riquezas, [intensificado] na globalização neoliberal” (FALQUET, 2012, p. 23). A 

mundialização atual pede que redirecionemos os olhares, porque são, já previne Falquet (2008, 
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p. 122), as abordagens de feministas “racializadas e/ou proletárias e/ou lésbicas que devem [...] 

ser ouvidas e estudadas, se desejamos produzir uma teoria e uma prática úteis à transformação 

social radical mais do que nunca necessária”.  

Para imergir em tal cuidado, ela resgata vestígios teóricos que, iniciados nos anos de 

1970 e sob a liderança de feministas lésbicas e/ou de cor, podem alicerçar, na atualidade, as 

práticas e o pensamento feminista e/ou lésbico materialista e antinaturalista. O primeiro refere-

se ao vislumbre da heterossexualidade compulsória como instituição social, que subjuga o 

feminino sempre ao masculino. Movida por essa batalha, Falquet lembra-se de Monique Wittig 

e aduz que a feminista organizou os pilares de enfrentamentos do feminismo lésbico, segundos 

os quais: (1) a heterossexualidade não se institui como uma prática sexual inocente, (2) mas sim 

como uma ideologia hegemônica (o pensamento straight), (3) que é governada pela presumida 

crença da natural diferença dos sexos, fomentadora das relações e posições desiguais de homens 

e mulheres.  

Com esses alicerces, “Wittig permite compreender que a sexualidade não é um quarto 

eixo de opressão, muito menos do sexo, da raça e da classe. Ao contrário, faz parte integral, é 

mesmo o coração das relações sociais de sexo” (CISNE; GURGEL, 2014, p. 257). A segunda 

pista de investigações refere-se à noção, nascida nos anos de 1970, de inseparabilidade de 

opressões e, portanto, à luta em oposição ao racismo, sexismo, à heterossexualidade e à 

opressão de classe, especialmente. 

Mediante tal apoio teórico e revestida pela intencionalidade de integrá-lo a um mundo 

hodierno bastante desigual, a escrita de Falquet aponta rumos de avanços. Ela fala que é a 

heterossexualidade “uma potente instituição social, amplamente endossada ao Estado e à Nação 

e que desempenha um importante papel na circulação de pessoas” (FALQUET, 2008, p. 132). 

Outrossim, é essa organização, tão bem orquestrada, que cria e naturaliza, da mesma forma, a 

diferença dos sexos – para a sexualidade e para o mundo do trabalho – e as diferenças de raças 

e classes. A história conta e mitifica que “os proletários e o(a)s racializado(a)s nascem 

naturalmente da união heterossexual de dois proletários ou de duas pessoas racializadas” 

(FALQUET, 2008, p. 134).  

No que toca à criação e naturalização dos sexos, a heterossexualidade, perpetuada por 

Estados e leis, exige, para fins protetivos (como recordado, em parágrafos anteriores, o Brasil), 

que famílias sejam constituídas por um homem e uma mulher. Nessa formação, distante de ser 

ingênua, edifica-se a fidedigna divisão sexual (e desigual) do trabalho, cuja narrativa costumaz 

impõe o trabalho assalariado ao homem e o trabalho doméstico e gratuito à mulher; fato que 

reverbera a desvalorização de um trabalho impositivamente feminino. Falquet (2008) lembra 
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as lésbicas, esclarecendo que a estigmatização da qual são vítimas lhes declina a obtenção de 

trabalhos masculinos, os mais valorizados. Em muitos países latino-americanos, as camponesas 

são impedidas de laborarem no campo, pois esse é (dito) um trabalho masculino – e, se assim 

almejam, é porque, de fato, carregam o estigma da lesbianidade e querem ser como homens 

(FALQUET, 2008). Com tal impedimento histórica e propositalmente edificado, muitas 

mulheres são retiradas dos meios de produção, deparando-se com a feminização da pobreza. 

Eternizam-se, assim, as acomodações íntegras de homens e mulheres nas práticas cotidianas. 

Diante disso, rechaçar a heterossexualidade, esmiuçando teias cotidianas que precarizam 

existências, é rechaçar sobremaneira a divisão naturalmente binária e oposta dos sexos, que é 

mantida por uma relação desigual de complementariedade. É essa complementariedade a 

“justificação de uma divisão sexual do trabalho rígida, que se baseia em uma cruel exploração 

das mulheres no doméstico, no trabalho, no reprodutivo, no sexual e no psicoemocional” 

(FALQUET, 2006, p. 22).  

Por ocasião da globalização neoliberal, ela escreve, também, sobre a inseparabilidade 

de opressões e, portanto, sobre as relações sociais e de poder de sexo (envolvendo a 

sexualidade), raça e classe na vida das mulheres (FALQUET, 2013, 2008). É nesse 

entrecruzamento que se acha a mão de obra mais desfavorecida, chamando atenção a feminista 

para a materialidade de opressões na vida de mulheres mais uma vez. O neoliberalismo – com 

o resultante afastamento dos Estados de seus papéis sociais – e as instituições estatais (como a 

heterossexualidade), a partir de suas políticas alusivas à gerência de mão de obra, destinam, de 

forma avolumada, às mulheres o “trabalho considerado feminino” ou “trabalho desvalorizado” 

(FALQUET, 2008, p. 136). Nesse prisma, o trabalho de manutenção dos membros do grupo 

familiar, o trabalho sexual e o trabalho de criação das crianças, ou o trabalho de reprodução 

social35, são um continuum de afazeres, pouco ou nada remunerado, revertido principalmente 

às famílias e, portanto, às mulheres. Entretanto, não a todas. As mulheres do Sul global, as 

mulheres imigrantes, as racializadas e as mais empobrecidas, potencialmente, amargam a 

materialidade de processos exploratórios, pactuada com a divisão – sexual, de classe, racista e 

capitalista, entre outros marcadores opressores – do trabalho.  

Muitas feministas liberais, concentradas no Norte global, acreditaram, com veemência, 

ser a integração das mulheres ao trabalho assalariado um estágio fulcral à libertação tão 

almejada. É razoável pensar que, embora isso pareça ser um projeto ímpar, a atualidade, sob o 

progresso neoliberal, é bem menos simplista, diz Falquet a Mirla Cisne e Telma Gurgel (2014). 

 
35 Para o aprofundamento do aspecto da reprodução social e sua íntima ligação com as assimetrias de gênero, ver 

Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019). 
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Observando, então, o Brasil, a autora exemplifica e aponta que a maioria das empregadas 

domésticas é de cor negra e, diversamente, são as mulheres brancas as empregadoras. Com a 

desobrigação do trabalho doméstico, são estas que podem alcançar trabalhos mais bem pagos. 

Decerto, é uma parte das mulheres (já privilegiadas) favorecida. No entanto, isso se deve mais 

à reestruturação do racismo e do classismo do que propriamente a um projeto solidário de um 

feminismo cuja narrativa abrace a raça e a classe. As mulheres “foram trazidas para o mercado 

assalariado por conta das necessidades do capitalismo, como também o capitalismo terminou 

com a escravidão porque achava mais econômico e mais rentável passar às lógicas do 

assalariamento” (CISNE; GURGEL, 2014, p. 258).  

Nesse caminho, Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019) trazem comentários 

perspicazes. Para elas, o feminismo de cunho liberal acha-se falido. Ele integra o problema, 

porque, de fato, terceiriza a opressão. Motivado por garantir a mulheres, já possuidoras de 

regalias sociais (de classe e raça, por exemplo), empregos e remunerações compatíveis com 

homens, também privilegiados, o feminismo liberal deixa à margem de discussões as mazelas 

socioeconômicas que “tornam a liberdade [impossível] para uma ampla maioria de mulheres” 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 31). E é essa ampla maioria de mulheres 

que, com o seu trabalho doméstico e de cuidadoras, alicerça o sucesso financeirizado de uma 

minoria elitizada. Esse feminismo, assim, compactua com a desenfreada desigualdade atual e, 

sobretudo, individualiza a luta, impedindo a real solidariedade entre todas as mulheres.  

Uma questão final e central, porque serve de pano de fundo para as teorizações de 

Falquet (2017), é a disseminada violência contra a mulher, que recebe, também, as influências 

das relações socais de sexo, classe e raça, e é protegida por um fenômeno costumaz, a 

impunidade. A violência contra a mulher é uma instituição que alicerça a organização social. 

Nela, inclui-se a violência doméstica, que, harmonizada com a tortura, em razão de seus 

métodos e resultados assemelharem-se36, é um poderoso instrumento de mantença das relações 

sociais de sexo e da ordem heterossexual que as rege. As crueldades escusas acomodam as 

mulheres em uma “guerra de baixa intensidade”, como denomina Falquet (2017). Esse combate 

dissemina consequências cruéis, utilizando-se, ordenada e propositalmente, de instrumentos de 

controle social, cujo desígnio principal é o desamparado generalizado das mulheres. O acesso 

ou não a informações e a satanização do inimigo, que chama de loucas ou lésbicas as mulheres 

atuantes na luta por direitos, por exemplo, são os mecanismos de controle dessa guerra, que 

desestimulam a luta por ações políticas que possam subverter condições desfavoráveis. A 

 
36 Para a compreensão pormenorizada de tal similitude, ver Falquet (2017). 
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repressão, ilustrada até mesmo por assassinatos, avança principalmente na direção de mulheres 

consideradas mais desviadas, como aquelas não heterossexuais ou alheias aos ditames 

reprodutivos, especialmente as lésbicas. 

Sobre o problema da violência, novamente Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019) 

trazem leituras importantes. Elas insistem no fato de ser a sociedade capitalista (junto a sua 

coerção cruel e ao seu consentimento ordenado) a raiz moderna das opressões de gênero; nestas, 

o sexismo é peça estrutural. A violência em nome da diferença dos sexos traja-se de diversas 

maneiras e acomoda as mulheres, as suas marcas identitárias de classe, raça e a sua sexualidade 

ao abrigo do controle masculino. Os homens, os líderes e dominantes da família mononuclear 

heterossexual, de forma privada, ameaçam as suas mulheres, que se acham presas na 

domesticidade do lar e na dependência econômica desse chefe. Nesse lugar, brotam as 

violências psicológica, moral, física e sexual, entre tantas outras. Brotam crimes velados por 

uma farsante legitimidade nas ocorrências frequentes de estupros consentidos – termo 

contraditório, mas, de fato, complementar e verídico. Fora de tal espaço, há os estupros 

corretivos e declarados em combate às lésbicas.  

Há, também, a violência econômica e profissional de todas essas mulheres na vida 

exterior quando o abuso do empregador se constitui em atos desmerecedores de salários 

femininos, ou quando o abuso é moral e sexual. Outrossim, esse trabalho remunerado disputa 

com o trabalho doméstico e reprodutivo o tempo, a energia, a produtividade dessas mulheres. 

A precarização dessas vidas é inevitável. O público e o privado unem-se e subjugam-nas 

duplamente. É a misoginia institucionalizada um poderoso sustentáculo do mundo capitalista 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019).  

Esses cenários permanecem desafiando o mundo hodierno e carecem não de uma 

abordagem carcerária cega, proposta por um feminismo liberal, cujo intento é o de apenas 

enclausurar os agentes de violências múltiplas; a falta principal é o combate de mazelas mais 

estruturais, preocupam-se as autoras. A burocracia prisional não tem a habilidade de amparar, 

por exemplo, mulheres dependentes financeiramente de seus maridos e por eles estupradas. 

Elas, empobrecidas e sem condições de habitar em outro espaço, ficam à mercê de uma 

violência sistêmica, que as atinge de diversos modos. Ademais, a legalidade enxerga 

nitidamente a classe e detém maiormente homens pobres e da classe trabalhadora. É na busca 

por um olhar e uma atuação mais ampla e pormenorizada que o feminismo para os 99% se 

instala e propõe ser preciso abraçar outras conjunturas para frear a violência capitalista de 

gênero, entre as quais: 
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a violência biopolítica das leis que negam a liberdade reprodutiva; a violência 

econômica do mercado, do banco, do senhorio e do agiota; a violência estatal da 

polícia, dos tribunais e dos agentes prisionais; a violência transnacional dos agentes 

de fronteira, regimes de imigração e exércitos imperiais; a violência simbólica da 

cultura dominante, que coloniza nossa mente, distorce nosso corpo e silencia nossa 

voz; a lenta violência ambiental que corrói nossas comunidades e nossos habitats 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 60).  

 

Inspirada por uma modelagem de pensamentos lésbico-feministas mais alargada – 

porque atenciosa às lutas concomitantes contra a heterossexualidade compulsória como 

instituição e as opressões, essencialmente, sexista, racista e de classe – e localizada – porque 

acomodada no contexto latino-americano –, procurei, nos parágrafos anteriores, mostrar que as 

diferenças habitantes em nós e o que fazemos delas e com elas segregam existências. Une-se a 

isso, aconselha Falquet (2012), o desenvolvimento de um pensamento político retrógado, 

amarrado no naturalismo, na (a)historicidade e, sobremaneira, no fundamentalismo religioso. 

O mundo neoliberal e suas maiores vítimas são, hoje, as grandes testemunhas de tal quadro.  

Romper os multifacetados sistemas de opressão, como o racismo, o regime da 

heterossexualidade e o patriarcado, que constroem as negras, as lésbicas e as mulheres é, 

apoiando-me nas escritas com as quais propus dialogar, um caminho profícuo, porque imergido 

na problematização da materialidade de opressões que vem empobrecendo, em inúmeros 

sentidos, cotidianos de vida. É nesse trajeto investigativo, no fim das contas, que se abre a 

possibilidade de desmoronamento de uma misoginia ordenada e endêmica; e não menos 

enlaçada às dessemelhanças entre as mulheres e entre a concretude de suas experiências, 

atravessadas por marcas ou diferenciações (construídas) que as identificam, classificando-as, 

hierarquizando-as.  
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4 DEMARCAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS: AS NARRATIVAS 

(AUTO)BIOGRÁFICAS COMO FONTE E MÉTODO DE PESQUISA QUALITATIVA  

 

4.1 A centralidade em um caminho biográfico-narrativo 

 

Após a observância do referencial teórico priorizado e escrito nas linhas precedentes, 

introduzo, neste espaço, o caminho biográfico-narrativo, para tornar a investigação presente 

factível e fazê-la alcançar os objetivos propostos, que se unem ao objetivo geral, desta forma 

escrito: interrogar, por meio de narrativas (auto)biográficas de jovens lésbicas e bissexuais, as 

experiências e os acontecimentos que permearam os distintos componentes de suas vidas, as 

suas cotidianidades, constituindo sua subjetividades, e quais sentidos conferem a esse vivido. 

Neste trabalho, a pesquisa com narrativas, abordagem hábil a aprofundar a pesquisa 

qualitativa em Educação, encontra – nas proposições de Delory-Momberger (2012, 2014), 

Maria Passeggi e Elizeu de Souza (2017), entre outras contribuições – argumentos para entender 

as narrativas de si como um espaço onde se edificam as biografias e, assim, acomodar o 

(auto)biográfico como objeto de estudo.  

Desde já, quero chamar atenção para a escolha do significante narrativa 

(auto)biográfica, já descrito algumas vezes neste trabalho. Insiro-me nas orientações de Maria 

Passeggi e Elizeu de Souza (2017), para quem, em território brasileiro, o radical auto entre 

parênteses tem sido a predileção de tal expressão, porque anuncia a incorporação e a existência 

do eu (auto). Na área educacional, o anseio do presente objeto de pesquisa – a narrativa 

biográfica ou, aqui, (auto)biográfica – é o de promover o ato humano e singular de narrar-se, 

compor-se. Imergindo nesse sentido, indago, desta maneira: se uma das apostas 

epistemológicas da pesquisa (auto)biográfica em Educação é a centralidade no sujeito, no eu, 

em sua constituição ao realizar a narrativa de si, bem como na contraposição a correntes 

positivistas, que afastam o sujeito empírico e a concretude de suas experiências, por que 

ausentar de tal expressão a alusão a um eu que é, afinal das contas, o autor de sua própria 

narrativa e de seu percurso de vida? (PASSEGGI; SOUZA, 2017).  

Ao demarcar esse traço linguístico, teórico e metodológico, é interessante elucidar que 

a pesquisa com narrativas é um espaço vasto de investigação e nuances terminológicas.37 Em 

face disso, ausenta-se de minhas intenções apreender a difusão integral e o desenvolvimento de 

tal modo de fazer pesquisa. Mas, com o propósito de rascunhar fugazmente esse progresso, 

 
37 Para o enraizamento da historicidade do movimento das histórias de vida, remeto a leitura às obras de Pineau 

(2006, 2009).  
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lembro-me de Gaston Pineau (2006, p. 331). Para o autor, “três períodos se destacam na história 

do movimento das histórias de vida de 1980 a 2005: um período de eclosão (os anos de 1980), 

um período de fundação (os anos de 1990) e [...] um período de desenvolvimento diferenciador 

(os anos de 2000 [...])”. A condução deste último período é feita por Delory-Momberger38, com 

a introdução do termo biografia e a imersão avolumada do espaço biográfico de pesquisa 

transdisciplinar nas ciências humanas e sociais. A trilha pelo espaço investigativo biográfico-

narrativo defronta-se com essa abundância e é – recorrendo às palavras de Passeggi e Souza 

(2017, p. 9) – “dentro [dela] que a pesquisa (auto)biográfica opera um recorte”.  

 

Seu interesse recai especificamente sobre as narrativas autobiográficas, que se 

enraízam nessa atitude fundamental do ser humano “que consiste em configurar 

narrativamente a sucessão temporal de sua experiência”, para contar a história de sua 

vida, a história de uma experiência, a história de um momento qualquer (PASSEGGI; 

SOUZA, 2017, p. 9). 

  

Como aconselham, uma vez mais, Passeggi e Souza (2017), o biográfico envolve um 

posicionamento humano mais primordial, que é a elaboração, alicerçada na narrativa, das 

experiências no transcurso do tempo, da vida do indivíduo. Esse é o enfoque, é o fio que conduz 

e induz tal produção de conhecimento. É, pois, uma atividade intrínseca a todas e todos nós – a 

de contar nossas histórias, debruçando sobre elas as nossas reflexões e podendo dar-lhes 

significados novos – que se institui como o objeto vital da pesquisa (auto)biográfica.  

Nessa mesma perspectiva, Delory-Momberger (2012) discursa sobre a condição 

biográfica, que é entendida como a competência humana de edificar narrativamente a sua 

existência e de biografar a sua história, sobremaneira particular. Homens ou mulheres, a sua 

inerente parcialidade, as suas experiências e ações cotidianas e os seus (auto)conhecimentos 

alcançados – todas as rotas biográficas, ainda que decerto impregnadas por facetas sociais 

cotidianas – são constituintes de uma reflexão e elaboração histórica sobre si. Para a autora, “na 

sociedade da modernidade avançada [a partir dos anos de 1970], compete ao indivíduo integrar 

à sua biografia as esferas do social, num movimento de apropriação e de construção pessoal” 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 30).  

Daniel Hugo Suárez (2017) argumenta que a pesquisa narrativa propicia o 

ressurgimento do sujeito e da diversidade de significações que ele mesmo atribui as suas 

experiências de vida como fontes de conhecimento. Trata-se de indagar: como estão sendo 

vividas, representadas e interpretadas as experiências de vida? Juntamente a isso, tem-se a 

 
38 De acordo com Pineau (2006, p. 339), “os anos de 2000 assistem ao crescimento da utilização do termo Le 

biographique com Christine Delory-Momberger: Biographie et éducation (2003) e, sobretudo, Histoire de vie et 

recherche biographique en éducation (2005)”.  
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“revalorização [...] das disposições humanas de narrar e narrar-se, de contar histórias da própria 

vida, de reinterpretá-la e reinterpretar-se como um texto aberto, polissêmico e plural” 

(SUÁREZ, 2017, pos. 82) Nesse movimento humano, os discursos narrados concernentes à 

própria vida, influenciados pelos muitos espaços e tempos frequentados e por enunciações 

culturais, têm a chance de libertar-se de um tratamento silenciado, e sobretudo de viabilizar 

novas formas de pensar a realidade e o agir em pontos que padecem de intervenções.  

É sobre esse enfoque, sobre esse processo do humano de biografização que este 

trabalho se debruça. O retorno do sujeito, oportunizado por tal modo de fazer pesquisa, 

conforme também sinalizam Maria Passeggi, Gilcilene Nascimento e Roberta de Oliveira 

(2016), reverbera aqui sua relevância: a de compreender, por meio das narrativas de si, as 

singularidades de significações humanas sobre as experiências sucedidas. Guiando-me por tais 

orientações, assimilo referidas narrativas como fonte (privilegiada) e método de investigação 

qualitativa39, e questiono o modo como as jovens entrevistadas organizam as suas experiências, 

as suas práticas cotidianas, entregando-lhes sentidos e, no mesmo tempo, constituindo-se 

(PASSEGGI; SOUZA, 2017).  

O ato de biografar-se, contando histórias, que muito colabora para dar existência à 

realidade, para reproduzir e construir o plano cotidiano, de acordo com a subjetividade e 

interioridade dos indivíduos, para Delory-Momberger (2014, p. 30), “tornou-se um componente 

e um horizonte do campo educativo”. Para Passeggi, Nascimento e Oliveira (2016), a pesquisa 

qualitativa em Educação muito se aperfeiçoa com o uso das narrativas (auto)biográficas, pois 

elas conferem a crianças, adolescentes e jovens adultos, protagonistas do cenário educativo, a 

possibilidade de contarem suas histórias para elaborarem um conhecimento sobremaneira 

fidedigno.  

Ao assumir o desafio de apreender as narrativas, os relatos, as histórias das jovens 

discentes e privilegiar, assim, as protagonistas da prática educativa, considero importante 

salientar que a juventude se institui como um período, por vezes, também turbulento da vida, 

porque, principalmente, cheio de transformações. Nele, ocorrem mudanças substanciais, 

internas e externas, como o amadurecimento físico do corpo e a consequente iniciação de 

 
39 Como observam Passeggi e Souza (2017, p. 10), o movimento (auto)biográfico brasileiro apoia-se em quatro 

grandes orientações. São elas: “a primeira considera as narrativas autobiográficas como um fenômeno 

antropológico. Nesse sentido, interessa-se pelos processos de individuação e de socialização dos seres humanos, 

interrogando-se sobre como nos tornamos quem somos. A segunda [...] utiliza como fonte e método de 

investigação qualitativa, indagando-se sobre práticas sociais, não apenas para produzir conhecimento sobre 

essas práticas, mas para perceber como os indivíduos dão sentido a elas. A terceira orientação faz uso dessas 

narrativas como dispositivos de pesquisa-formação, instituindo o sujeito como pessoa interessada no conhecimento 

que ela produz para si mesma [...]. Finalmente, a quarta [...] estuda a natureza e a diversidade discursiva das escritas 

(grafias) da vida (bios)” (grifo meu).  
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experiências afetivas e sexuais, a entrada no mundo do trabalho, a aquisição de maiores 

responsabilidades, a busca pela independência, autossuficiência e por projetos de vida futuros 

que atendam aos seus interesses. Apesar de tantas transformações objetivas e subjetivas, é 

oportuno olharmos o período da juventude não somente como um marco da vida transitório; é 

preciso que enxerguemos a completude desse momento.    

Juarez Dayrell (2003) afirma que essa transitoriedade é uma ideia bastante comum 

que, inclusive, prejudica o entendimento acerca desse grupo social. A juventude, imersa em tal 

concepção, constitui-se em uma passagem para o futuro, para a vida adulta, não tendo um fim 

em si mesma, carecendo, portanto, de demandas próprias. Assim, “o jovem é um vir a ser” 

(DAYRELL, 2003, p. 40). Com o intuito de superar essa compreensão, o autor propõe que 

consideremos os jovens como sujeitos sociais que têm uma história singular, uma origem, uma 

família, anseios próprios; que se acomodam em locais sociais e interagem com o mundo que os 

circunda. Tais sujeitos sociais, em face de todos esses aspectos que os acompanham, 

interpretam o mundo, os acontecimentos e as experiências vividas no contexto e nas relações 

sociais engendradas, dando-lhes, então, sentidos, significados.   

Miriam Abramovay, Mary Castro e Júlio Waiselfisz (2015), atentos a esse período da 

vida, dizem que, na atualidade, há uma tentativa de harmonizar os termos juventude e 

juventudes. A justificativa para tal dualidade reside no fato de que é importante, por um lado, 

contextualizar, singularizar a vida, a juventude de cada jovem, cujos cotidianos visitados, 

vínculos experimentados e marcadores sociais presentes (classe e raça, por exemplo) afiguram-

se únicos; por outro lado, o uso do termo juventudes embasa o olhar necessário que devemos 

empreender sobre a tamanha diversidade existente entre a própria população jovem e como tal 

conjuntura pode auxiliar nos processos de luta contra as desigualdades sociais 

(ABRAMOVAY; CASTRO; WAISELFISZ, 2015).  

É nesse sentido que o conjunto das narrativas de jovens lésbicas e bissexuais, as 

experiências singulares vividas, os desafios a elas expostos e as significações dadas a tudo isso 

descortinam um material rico para esta investigação. É sob esse entendimento, ademais, que 

me cabe elucidar que as jovens discentes, a partir de sua atividade (auto)biográfica, produzem 

um conhecimento legítimo, constituindo-se em um ser singular e simultaneamente social. Nessa 

área compartilhada, as participantes, mergulhadas em um tempo biográfico e em suas 

particulares percepções dos muitos espaços cotidianos de vida e dos acontecimentos que deles 

fizeram parte, biografam suas experiências e desenvolvem a escrita da vida (do vivido). O ato 

de biografar, ou (auto)biografar-se, é tomado aqui como uma atividade processual mental e 

reflexiva, edificadora da realidade. Por meio de tal ação as protagonistas desta pesquisa, a partir 
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de seus mundos de pertencimento, percebem a sua existência, ao (re)interpretar e narrar 

episódios, acontecimentos e situações vividas, outorgando-lhes significados (DELORY-

MOMBERGER, 2012; 2014). 

A forma como as jovens realizam a biografização de suas experiências, em distintos 

contextos sociais, desenha-se como uma parte integrante do processo de formação de si, que 

(re)cria narrativamente o indivíduo. Nesse projeto de si, do qual participa aquele que narra suas 

histórias, o indivíduo mergulha em um estado de inacabamento, inerente aos seres humanos e, 

ao se deparar com tal incompletude, projeta-se para o futuro almejando realizações singulares 

e condizentes sempre com a atualização que o próprio ser experimenta (DELORY-

MOMBERGER, 2014). É possível apreender que esse processo humano dialoga a todo 

momento com as três concepções temporais – passado, presente e futuro – conservando, dessa 

maneira, a sua qualidade de impermanência, mutação. Destaca Delory-Momberger (2014) que 

essa formação intentada se desvincula de materialidade. Isso quer dizer que é desimportante a 

(re)construção em si da vida. O que realmente importa é, argumenta ela, “o sentimento de 

congruência experimentado entre o projeto de si e o passado recomposto, a impressão de 

autenticidade que essa história tem para mim no aqui e agora em que a anuncio” (DELORY-

MOMBERGER, 2014, p. 64). É por meio dessa adequação e percepção subjetivas que os 

indivíduos podem considerar-se autores e autoras de suas histórias. Nos termos da autora, 

 

a “história de vida” não é a história da vida, mas a ficção apropriada pela qual o sujeito 

se produz como projeto dele mesmo. Só pode haver sujeito de uma história a ser feita, 

e é, à emergência desse sujeito, que intenta sua história e que se experimenta como 

projeto, que responde ao movimento da biografização (DELORY-MOMBERGER, 

2014, p. 65).  
 

É por intermédio da narrativa de histórias que o ser humano se apropria de si e de sua 

vida. Outrossim, a escrita de si a partir do ato de narrar-se é guiada por um enredo coerente, 

cujos acontecimentos múltiplos se encadeiam e desvelam as linhas de partida e chegada. Aqui, 

o comentário de Fernando Hernández (2017) faz-se pertinente, pois o autor alerta para o fato 

de que, a despeito de a escrita de si se arquitetar costumeiramente através da cronologia das 

experiências, tal movimento não é absoluto. Nesse movimento, podem surgir de forma abrupta 

acontecimentos e emoções que desconfigurem esse preceito. O autor, para além dessa 

observação, apresenta alguns conceitos que necessitam ser perseguidos pela finalidade 

investigativa da pesquisa narrativa: 

 

(1) Narrar não é apenas realizar a descrição de um acúmulo de experiências, mas 

também redigi-las como se fossem fábulas. O que pressupõe que o indivíduo se abra 

ao convite de descrever como os sentimentos, os diferentes momentos e episódios, a 



88 

 

 

memória de nossa trajetória… influenciaram o autor do relato. (2) Ter sempre em 

mente que a autobiografia não apenas descreve os episódios de nossa vida, mas 

também pode adquirir uma função de avaliação moral e ética. (3) O processo de escrita 

não é somente descritivo. Deveria, por isso, incorporar um processo reflexivo, de 

maneira que tanto quem escreve como quem lê o relato possam avaliar as mudanças 

nas experiências vividas. (4) Finalmente, o processo narrativo de uma autobiografia 

pode ter seu ponto de partida no presente, mas não se deve evitar reconstruir um 

passado que olha em direção ao presente e em direção ao futuro. Esse diálogo entre 

momentos temporais nas experiências do sujeito que (se) narra é fundamental em um 

relato autobiográfico escrito no âmbito de uma pesquisa (HERNÁNDEZ, 2017, pos. 

802).  

 

A narrativa de si institui-se como um meio e um lugar, onde a vida acontece. A 

narração é, de fato, “o instrumento da formação, a linguagem na qual se expressaria [...] e é o 

lugar no qual o indivíduo toma forma, no qual ele elabora e experimenta a história de sua vida”. 

Ele se utiliza de sua (auto)biografia narrada de maneira interpretativa e a partir do 

encadeamento de circunstâncias desmembradas e heterogêneas da vida (DELORY-

MOMBERGER, 2014, p. 54). O movimento autobiográfico será sempre dependente de uma 

constante (re)interpretação e, consequentemente, de uma (re)configuração, capazes de fazer 

nascer novos significados do vivido. A fixidez não é uma característica nesse processo tão 

manejável de identidade do eu (DELORY-MOMBERGER, 2014).  

Para além de todos esses delineamentos teórico-metodológicos, gostaria também de 

acrescentar em minhas argumentações a ocorrência de um movimento humano duplo e 

concomitantemente complementar no ato da narrativa, explicitando o paralelo existente entre a 

(auto)biografia, que é a escrita de si por si mesmo, e a heterobiografia, a forma de escrita de si 

que o ouvinte empreende diante da narrativa de outros (DELORY-MOMBERGER, 2014). É 

assim, por essa sincronia, que apresento nesta tese a minha narrativa (auto)biográfica e 

questiono, nas narrativas (auto)biográficas de minhas participantes de pesquisa, os modos como 

os discursos concernentes às lesbianidades constituíram-nas, orientando suas vidas, 

representações e interpretações sobre as suas experiências.  

Na intencionalidade de apreender e interpretar a narrativa de outras pessoas sobre suas 

experiências, (re)construo as histórias vividas e narradas que delas acolho, associando-as aos 

“meus próprios construtos biográficos e as concebendo nas relações de ressonância e de 

inelegibilidade com minha própria experiência biográfica” (DELORY-MOMBERGER, 2014, 

p. 58). Daí resulta o correto entendimento segundo o qual o nosso mundo se esbarra, 

misturando-se, e fazendo emergir, no meu ato de recepção do que a outra pessoa me conta, a 

(minha) escrita de si (heterobiográfica). O encontro com ela transforma a construção que faço 

dela em uma construção fictícia, o que significa dizer que tal engenho é verdadeiro, porém se 

prende à realidade subjetiva também nossa. Tudo isso significa que apenas “posso ter acesso, 
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na narrativa do outro, ao que constituiu para mim objeto de uma experiência biográfica pessoal” 

(DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 59). Outrossim, é justamente nesse espaço narrativo, 

nascido do outro e a mim doado, onde experimento minha própria construção biográfica.  

Partindo da compreensão de que a pesquisa (auto)biográfica apreenderá as narrativas 

de jovens lésbicas e bissexuais, e que elas possuem comigo (a pesquisadora) familiaridades de 

pertencimentos, chegando ao fato de tais histórias de vidas serem “um laboratório das operações 

de biografização” que executo sobre a minha vida, não intenciono, de fato, aproximar-me delas 

para colonizá-las (HERNÁNDEZ, 2017; DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 60). Trata-se de 

implementar um encontro cujo pensamento sobre as experiências contadas e sobre o próprio 

encontro entre nós sujeitas se dê de forma conjunta. Se a interioridade de outras me integra, 

delas eu não me afasto e, assim, construo e reconstruo, interpreto e reinterpreto com elas as 

experiências narradas e as tantas significações que nos atravessam. Hernández (2017, pos. 847), 

então, recomenda este olhar bem atento à pesquisa de abordagem narrativa: 

 

(1) Questionar a noção de determinismo social como explicação da relação dos jovens 

com o saber. (2) Assumir que os seres humanos têm um papel ativo no que fazem, que 

não são vítimas passivas. (3) Rechaçar modos padronizados de produção do 

conhecimento. (4) Tratar de desenvolver metodologias negociadoras e o que isto 

implica. (5) Ter em conta que se trata de uma pesquisa que pretende construir 

significados, não encontrá-los. (6) O que investigamos é a relação com o mundo, não 

o mundo. (7) A relação com o sujeito é complexa e mercurial, imprevisível e 

complexa, e as histórias construídas durante todo o processo serão construções e 

reconstruções, resultado de negociações e discussões registradas sempre que possível 

no próprio texto da história. (8) A posição do bricoleur, a pesquisa como bricolagem, 

implica que a forma de construir uma relação é a partir dos fragmentos, como uma 

montagem, de tecer um fio, de encaixar partes, um trabalho de artesanato 

(HERNÁNDEZ, 2017, pos. 847).  

 

Guiar-me pelo processo de ouvir as narrativas (auto)biográficas de lésbicas e 

bissexuais, protagonistas desta investigação, pressupõe, conforme argumenta, por fim, 

Hernández (2017), deixar de lado uma investigação impessoal e abstrata e focalizar nas formas 

inclusivas de produzir e interpretar conhecimento. Com efeito, são as experiências a mim 

ofertadas e as minhas próprias experiências que, ao muito conversarem, solidificam a estrutura 

da pesquisa presente.  

Esse olhar renovado e projetado sobre o outro, que é requerido pela pesquisa narrativa, 

muito se afina aos estudos com os cotidianos – no qual também esta investigação se alicerça –

, que têm um modo particular e qualificado de produzir conhecimento. Sob essa perspectiva, 

Ferraço (2003, p. 171) examina que o trabalho “com narrativas se coloca para nós como uma 

possibilidade de fazer valer as dimensões de autoria, autonomia, legitimidade, beleza e 

pluralidade de estéticas dos discursos dos sujeitos cotidianos” (grifo do autor). Para além disso, 
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ocupar-se, na qualidade de pesquisador e pesquisadora, das histórias narradas é um caminho 

que leva à visibilidade das participantes. Essas não são enxergadas como os seres estudados e 

objetivados, mas sim como aquelas que são designadas de autoras. Nilda Alves e Regina Leite 

Garcia (2001, p. 20) explicitam que nos “espaçostempos cotidianos, a cultura narrativa, 

experiência inerente aos seres humanos, tem grande importância”, porque assegura formas 

perduráveis aos conhecimentos produzidos, podendo ser, outrossim, constantemente 

reinventadas.  

Nesse elo entre os estudos com os cotidianos e as narrativas (auto)biográficas, as 

jovens discentes lésbicas e bissexuais, que presenteiam não apenas esta tese, mas sobretudo o 

conhecimento com as suas histórias de vida, atuam comigo e eu atuo com elas para que juntas 

façamos acessíveis as experiências e as muitas significações (re)interpretadas e (re)produzidas 

em seus mundos de pertencimento. 

 

4.2 A produção das fontes (auto)biográficas de pesquisa via WhatsApp  

 

Com este espaço, sublinho a forma como se deu a produção das narrativas 

(auto)biográficas. Evidencio, então, o material adequado a tal apreensão empírica de dados e 

os cuidados substanciais à concretização da condição de as narrativas (auto)biográficas 

constituírem-se em fontes privilegiadas de investigação e método de pesquisa qualitativa. 

Outrossim, tornou-se essencial, aqui, chamar atenção para a pandemia acarretada pela 

disseminação do novo coronavírus, no ano de 2020, sobretudo porque os desdobramentos e as 

repercussões de tal adversidade sanitária alcançaram também esta pesquisa, oferecendo-lhe, 

para além de limitações (apenas) incipientes, novos e profícuos rumos associados a tecnologias 

digitais.  

Delory-Momberger (2012, p. 224) ensina que “o objeto da pesquisa biográfica é 

explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos no seio do espaço social, de mostrar 

como eles dão forma a suas experiências [e] fazem significar [os episódios] de sua existência”. 

A partir de tal demarcação, é possível, então, avançar e isto indagar: qual é o material fecundo 

para a apreensão desse objeto, da fala individualizada e reflexiva, constituinte de si, que o 

indivíduo faz das situações e dos acontecimentos que atravessaram sua vida? Ou, simplesmente, 

qual é o material apropriado para a produção das fontes (auto)biográficas de pesquisa? Uma 

vez mais, apoiando-me em Delory-Momberger (2012), elejo, para esse propósito, a entrevista 

de pesquisa biográfica, instituindo-a como uma modalidade de produção de falas, de 
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reflexibilidades e, enfim, de fontes (auto)biográficas de pesquisa. Exteriorizo alguns porquês 

dessa predileção nas linhas seguintes.  

O primeiro respalda-se na intencionalidade dessa entrevista, que é a apreensão da 

singularidade de uma fala, integrada de múltiplas experiências. A escrita de si traz consigo 

espaços e tempos diversos, atravessamentos sociais, políticos e históricos, atravessamentos de 

discursos e práticas, emoções e avaliações, entre outros. Tudo isso, quando unido, converge na 

autoconstrução singular da pessoa. Por isso, o pesquisador em pesquisa biográfica deve ter um 

profundo conhecimento do campo e dos cenários onde busca sua investigação a fim de 

“apreender e compreender [...] os espaços-tempos singulares que cada um configura a partir da 

conjugação de sua experiência [...] e dos mundos de vida, dos mundos de pensar e agir comuns 

de que participa” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 526). É fácil notar a posição importante 

que entrevistado e entrevistador têm; juntos eles instituem uma conjunta construção de pesquisa 

e conhecimento: “o espaço do entrevistado na posição de entrevistador de si mesmo; o espaço 

do entrevistador, cujo objeto próprio é criar as condições e compreender o trabalho do 

entrevistado sobre si mesmo” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 527). 

O segundo porquê da referida escolha associa-se à condução da entrevista de pesquisa 

biográfica, guiada sobretudo para que as participantes, as autoras, sejam seguidas. Há o 

afastamento do perguntador e a presença de um narratário, cuja intencionalidade é a de “deixar 

expandir-se da maneira mais ampla e mais aberta possível o espaço da fala e das formas de 

existência do narrador, quando ele se coloca na posição de ‘seguir os autores’” (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 528, grifo da autora). Inverte-se, assim, o espaço das respostas e 

perguntas. Não se planeja, nessa produção de dados, um diálogo permeado por perguntas e 

respostas, consideradas adequadas, entre o pesquisador e o entrevistado. O perguntador, 

defende Delory-Momberger (2012), em entrevistas cujo objeto é a apreensão de uma hipótese 

prévia, tem apenas uma habilidade: a de conduzir aquele que responde aos rumos priorizados 

em uma dada tese. Nesse caso, o que interessa ao pesquisador/perguntador será integrado em 

sua discussão e todo o restante será negligenciado. Na pesquisa biográfica, tais conjunturas 

precisam ausentar-se.  

Nessa linha de raciocínio, é possível assinalar que não há uma pergunta prévia e uma 

resposta posterior a serem apresentadas; há de fato uma inversão desse sistema: o narratário 

permanece atrás do narrador, seguindo-o, guiando-se através dele. Nos precisos comentários 

de Delory-Momberger (2012, p. 528), “a questão do mandatário só pode vir depois, seu 

questionamento só pode ser ulterior”. Ela traz uma última provocação nessa troca de espaço 

entre perguntas e respostas, indagando:  
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quem é o verdadeiro perguntador numa entrevista biográfica? Aquele que fala e conta 

de si ou aquele que ouve e recebe? Aquele que está passando pela prova do seu relato 

e, por meio dele, das suas formas de existência ou aquele que recolhe as provas deste 

questionamento? E quem é o verdadeiro interrogado? Aquele que, mediante seu 

relato, põe a funcionar a hermenêutica prática de sua existência ou aquele que busca 

ouvir e entender esse trabalho de interpretação? Não será este último o primeiro a ser 

interrogado quanto à sua maneira de tornar presente e inteira a fala que lhe é destinada 

e de fazer significar, não para ele mesmo e nas suas categorias ou esquemas de 

entendimento, mas para o narrador, mediante as atualizações e formatações que este 

efetiva sobre si mesmo? (DELORY-MOMBERGER (2012, p. 528, grifo da autora).  
 

Para além de debruçar-me sobre esses cuidados concernentes à produção das fontes 

(auto)biográficas, precisei, atenta a uma crise sanitária mundial no decorrer da escrita da tese, 

renovar a minha investigação. É bem verdade que inúmeros acontecimentos ao longo do tempo 

impõem a sociedades e populações novos comportamentos, novas ressignificações e novas 

formas de estarem e acomodarem-se em suas cotidianidades (agora, então) modificadas. Nesse 

sentido, a pandemia do novo coronavírus, decretada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), vem transformando a maneira como os indivíduos interagem com o mundo e entre si 

em razão de a fundamental prevenção do contágio da doença ser o distanciamento social. Com 

a interatividade humana, de fato, comprometida e modificando a pluralidade de cenários 

sociais, a condução e a exequibilidade desta pesquisa – justamente conexas às interações 

humanas possível e concretamente engendradas (entre mim e as jovens discentes participantes) 

– não permaneceram ilesas a tal conjuntura.  

Com a disseminação da pandemia no ano de 2020, no mês de abril, o isolamento social 

foi posto e, então, os espaços escolares foram fechados; as aulas presenciais, suspensas; o 

contato e a comunicação com as jovens discentes e participantes desta pesquisa, 

consequentemente, ficaram prejudicados. Os dias passavam, mas o período pandêmico, seus 

impactos e suas necessárias restrições não findavam. O retorno às escolas, à normalidade da 

prática educativa, à convivência social carecia de uma previsão acertada (e, ainda, carece no 

ano de 2021). Esse recém-chegado e embaraçoso cenário começou a impor-me um 

questionamento inquieto: como será possível tornar factível a entrevista de pesquisa 

(auto)biográfica, acomodando-a nas insuficiências e tribulações de tal tempo?  

Em meio a buscas por resposta, compreendi que preciso seria alcançar diferentes 

formas de materializar a pesquisa e, mais especificamente, de retirar a produção de dados do 

mundo “real”, palpável para os indivíduos, e transportá-la para o mundo digital (FELDMAN, 

1997). A tarefa de atar a produção das narrativas (auto)biográficas aos processos de 

comunicação on-line oportunizou-me encontrar, a partir de referenciais teóricos, um 

conhecimento profícuo, porque atencioso a uma dinâmica interatividade humana, que se 
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avoluma com o avanço de ubiquidades40 e hipermobilidade, promovidas, em grande parte, por 

dispositivos móveis e suas tecnologias. O resultado de tal achado foi a ressignificação do 

aplicativo WhatsApp41, constituindo-o em um espaço hospedeiro e impulsionador de falas, de 

narrativas de vida.  

 Nas sociedades atuais, a mobilidade física das pessoas vem sendo, em demasia, 

potencializada por dispositivos móveis, fazendo com que experimentem uma progressista 

hipermobilidade, criadora de “espaços fluidos, múltiplos não apenas no interior das redes, como 

também nos deslocamentos espaços-temporais efetuados pelos indivíduos”, conforme aduz 

Lúcia Santaella (2013). Essa “hipermobilidade conectada” implica ubiquidades (de 

comunicação, ambientes, corpos e mentes). Assim, de fato, pode-se dizer que “a condição 

contemporânea de nossa existência é ubíqua, [porque] em função de nossa hipermobilidade, 

tornamo-nos seres ubíquos”. Isso significa que os seres humanos se acomodam no mundo atual 

de forma onipresente e permanecem, concomitantemente, ausentes e presentes em espaços 

plurais.  

 

Aparelhos móveis nos oferecem a possibilidade de presença perpétua, de perto ou de 

longe, sempre presença. Somos abordados por qualquer propósito a qualquer hora e 

podemos estar em contato com outras pessoas quaisquer que sejam suas condições de 

localização e afazeres no momento, o que nos transmite um sentimento de 

onipresença. Corpo, mente e vida ubíquas. Sem dúvida isso traz efeitos colaterais, 

certo estado de frenesi causado pelo paradoxo da presença e ao mesmo tempo da 

reviravolta constante nas várias condições físicas, psicológicas e computacionais 

(SANTAELLA, 2013, p. 10).  

 

Foi a partir de mobilidades ubíquas, coexistências humanas e simultaneidade de 

tempos e espaços, facultadas, em grande parte, por artefatos tecnológicos móveis – em especial, 

telefones celulares inteligentes (ou smartphones) e seus aplicativos – que me deparei, entre 

tantas possibilidades de comunicação em redes interativas on-line, com o potencial uso do 

WhatsApp. Trata-se de uma rede social interativa, cuja funcionabilidade – a troca de 

mensagens, sob uma variabilidade de linguagens, entre duas pessoas ou mais, possibilitando a 

fala individual autônoma e a comunicação síncronas e assíncronas entre todas elas – harmoniza-

se com os propósitos desta produção empírica de dados. Dessarte, se o objeto da pesquisa 

biográfica é o “estudo dos modos de constituição do indivíduo enquanto ser social e singular” 

 
40 De acordo com Souza e Silva (apud SANTAELLA, 2013, p. 10), “a ubiquidade pode ser definida como a 

habilidade de se comunicar a qualquer hora e em qualquer lugar via aparelhos eletrônicos espalhados pelo meio 

ambiente”.  
41 A utilização do aplicativo Whatsapp, nesta tese, em razão de suas qualidades, que se harmonizam com a 

produção de dados, está também atenta aos limites dessa tecnologia no que se refere, principalmente, à interação 

humana, uma vez que, em um país impregnado por tantas desigualdades entre seus cidadãos, o acesso a tal recurso 

pode variar de acordo com a classe e, portanto, com as condições econômicas de determinados grupos sociais.  
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e se tal modo de constituição individual é exteriorizado pela fala, pela “atividade linguageira” 

humana (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524), é verdade que um espaço on-line, destinado 

também à atividade de fala, constitui-se em um espaço promotor de narrativas (auto)biográficas. 

Conforme descrita, a funcionalidade do dispositivo de pesquisa WhatsApp (SANTOS, 

2019) propicia-me impulsionar e, então, produzir as narrativas de jovens lésbicas e bissexuais 

e os modos como tais subjetividades se constituem. É, justamente, o impulso e a produção 

facilitada da fala das participantes que favoreceram a minha inclinação de oferecer a este 

trabalho um diálogo com o mundo digital. Desta maneira, explico: a hipermobilidade e a 

ubiquidade, fomentadas pelo mundo digital, incrementam a autonomia dos indivíduos que dela 

fazem uso. Os processos de comunicação, assim, podem engendrar-se de acordo com as 

possibilidades, particularidades e interesses de cada pessoa, e em um ambiente de trabalho ou 

de lazer, a qualquer tempo. Essa funcionalidade desafixada se ajusta a cotidianidades, por vezes, 

assoberbadas, tornando os indivíduos mais autônomos no que se refere à viabilidade de suas 

ações, aos seus modos próprios de interagir no mundo.  

Desse potencial uso fluido, emergem duas alternativas comunicativas: a interatividade 

síncrona e a interatividade assíncrona no WhatsApp. A primeira – que é a sincronia ou a 

simultaneidade de comunicação entre mim e cada uma das jovens discentes, de forma 

individualizada, a fim de materializar a entrevista de pesquisa narrativa – deu-se a partir de 

trocas de mensagens instantâneas e de nossa conjunta aparição on-line (porque ambos os 

aparelhos móveis se conectavam à internet) nos encontros. Por sua vez, o segundo processo 

comunicativo – a interatividade assíncrona, vivente e profícua nos momentos de produção de 

dados – perfazia-se na ausência de coincidência de tempo entre mim e elas, ou porque a conexão 

à internet era falha, ou porque as incumbências cotidianas impediam essa confluência. Tal 

condição impunha que a condução da entrevista – guiada sobretudo para que as autoras 

(auto)biográficas fossem seguidas – respeitasse os limites postos pelo tempo e espaço, ou os 

limites objetivos e subjetivos, impeditivos, de fato, de as jovens narrarem-se.  

Do que precede, é pertinente destacar, ademais, que o uso da rede interativa on-line 

WhatsApp como um dispositivo de pesquisa tem a facilidade de ampliar a nossa autoria, uma 

vez que “ler e escrever [e expor falas] são ações corriqueiras que fazemos com esses 

dispositivos”, como evidencia Edméa Santos (2019, p. 36). E é a partir de tais atitudes humanas 

que há a reflexão, a (re)construção, a (re)organização, o registro, enfim, a concretização das 

narrativas de si nos processos de comunicação e produção de dados em rede (SANTOS, 2019). 

Para o êxito dessa forma de fazer pesquisa, é preciso abandonar a concepção de investigações 

redutíveis a uma “prática bancária, onde os sujeitos da comunicação são vistos como meros 
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objetos e receptores, que não participam da autoria da comunicação e tampouco dos processos 

de aprendizagem” oriundos (SANTOS, 2019, p. 111). Nessa perspectiva, outrossim, os 

indivíduos que adentram os processos comunicativos em redes, integrados à produção empírica 

de dados, têm a sua autoria e expressividade sempre palpável e sob cuidados próprios. São esses 

mais alguns fundamentos em prol da utilização de uma interatividade conectada na produção 

de dados.  

A junção entre o ciberespaço e novas formas de materializar pesquisas é, então, 

observada por Santos (2019, p. 28): 

 

Do desktop ao tablet e celulares conectados à internet, temos maior fortalecimento da 

sociedade em rede que ganha com mais autoria dos usuários e mais exploração das 

vantagens das capacidades interativas do ciberespaço. O ciberespaço é um conjunto 

plural de espaços mediados por interfaces digitais, que simulam contextos do mundo 

físico das cidades, suas instituições, práticas individuais e coletivas já vivenciadas 

pelos seres humanos ao longo de sua história. Além disso, e sobretudo, instituiu e vem 

instituindo contextos e práticas originais e inovadoras. São essas originalidades e 

inovações, que vêm ao longo dos últimos anos instigando pesquisadores, num 

contexto científico interdisciplinar, e praticantes culturais ao estudo e vivências sobre 

e com a cibercultura.  

 

Diante do exposto até este momento, em vista das circunstâncias sanitárias inéditas 

aludidas, das dúvidas iniciais e das predileções feitas, esclareço que a minha intencionalidade 

é a de estudar as narrativas (auto)biográficas por mim acessadas, produzindo-as em um 

dispositivo de pesquisa (SANTOS, 2019), a rede social digital e móvel WhatsApp. É preciso 

sublinhar que, se a minha inclinação de oferecer a este trabalho um diálogo com o mundo 

digital, num primeiro momento, derivou-se do fato de o ano de 2020 ser palco da pandemia do 

novo coronavírus, o segundo tempo de minha decisão por adentrar esse mundo, em especial o 

aplicativo WhatsApp, permeou as potencialidades de referida tecnologia, desdobradas em suas 

aludidas funcionalidades.  

 Nessa construção teórico-metodológica que venho realizando, embasada no uso de 

tecnologias digitais na produção de dados, algumas investigações já desenvolvidas podem 

auxiliar-me. O trabalho de mestrado desenvolvido por Ana Carolina Sampaio Zdradek (2017), 

de título Olha o meu post! Juventudes em tempos líquidos: um estudo sobre consumo e artefatos 

culturais das mídias digitais, ilustra muito bem a utilização de um espaço on-line da 

cibercultura como um dispositivo de pesquisa, impulsionando a construção empírica dos dados, 

por meio do qual motivou e recolheu narrativas de jovens participantes dessa investigação. Com 

o escopo de “compreender como o consumo, por meio de diversos artefatos culturais, educa e 

produz as juventudes em tempos líquidos”, Zdradek (2017, p. 16) faz uso do WhatsApp e dos 

seus recursos, entre eles, a criação de grupos de diálogos compostos por 19 jovens. Nesse 
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espaço, as narrativas, fomentadas por temas disparadores, acomodaram-se, revelando novos 

conhecimentos e autorias, e enlaçaram-se ao crescimento volumoso e ao aperfeiçoamento das 

tecnologias digitais em âmbito educacional.  

Noutro trabalho, a expansão dessa cultura digital é compilada por Edméa Santos e 

Cristiane Porto (2019). As autoras, em obra intitulada App-education: fundamentos, contextos 

e práticas educativas luso-brasileiras na cibercultura, organizam e expõem trabalhos variados, 

evidenciando as potencialidades, a importância e a inevitabilidade do mundo digital no seio 

educacional. Tais práticas culturais, imersas nas tecnologias móveis, que permeiam a 

mobilidade humana, instituem-se como uma prática pedagógica da hipermobilidade, 

disparadora, sobretudo, de aprendizagens (MARTINS; SANTOS, 2019; NOLASCO-SILVA; 

LO BIANCO; SOARES, 2019). Entre os trabalhos que compõem essa obra, destaca-se o de 

Ivanete Blauth, Nelson Dias e Suely Scherer (2019), que investigaram e corroboraram as 

potencialidades do WhatsApp, como um espaço de interação, comunicação e embates de ideias 

no campo educacional. Da mesma forma, André Alves, Cristiane Porto e Kaio Oliveira (2019) 

demonstram, a partir de um relato de experiência, a contribuição do WhatsApp nos processos 

de ensino e aprendizagem, evidenciando também suas peculiaridades e funcionalidades 

múltiplas; conjuntura essa que coloca o aplicativo na lista dos mais presentes nas telas iniciais 

dos celulares.  

Ademais, Estêvão de Oliveira et al. (2014) evidenciam a excelência de uma aplicação 

de aprendizagem móvel no emprego de um curso de formação a distância utilizando uma 

perspectiva denominada “mobile learning” (em português, “aprendizagem móvel”) e seus 

benefícios, entre os quais estão a autonomia, a portabilidade e/ou mobilidade, a facilidade de 

entendimento e, por fim, a flexibilidade.  

 

(1) [A autonomia] representa a liberdade para que o estudante organize seu próprio 

estudo, utilizando, inclusive, a Internet para buscar outras visões sobre determinado 

assunto e não apenas as que são transmitidas pelo professor; (2) [com a portabilidade 

e/ou mobilidade] o estudante não precisa estar em espaços formais de educação, como 

a sala de aula, por exemplo, para aprender. Desse modo, professores e alunos podem 

enviar e receber informações em qualquer local; (3) [com a facilidade de 

entendimento] o aluno pode estudar em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem 

preferido, dessa forma, há maior comodidade para interação com os demais alunos e 

com o professor; (4) [a flexibilidade] possibilita que professores tenham maior 

aproximação dos alunos, interagindo ou monitorando as atividades (OLIVEIRA et al., 

2014, p. 3).  

 

Interesso-me, ainda, por integrar mais um importante trabalho, o de Jeane Félix da 

Silva (2012), de título “Quer teclar?”: aprendizagens sobre juventudes e soropositividades 

através de bate-papos virtuais, cuja produção empírica de dados se deu em um rede interativa 
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on-line. Seu objetivo principal foi o de “conhecer como jovens [maiores de idade] que vivem 

com HIV vivenciam suas sexualidades, corpos e projetos de vida” a partir de entrevistas 

narrativas on-line (SILVA, 2012, p. 218). A autora, ao explicitar suas predileções, evidencia o 

fato de o ciberespaço ser um meio de interação cada vez mais utilizado por jovens. Ademais, 

tal espaço de comunicação, segundo Silva (2012), para além disso: (1) assegura anonimatos, 

resguardando, ainda mais, a intimidade das pessoas participantes e, assim, confortando-as no 

momento de fala; (2) tem a propriedade de abraçar um quantitativo maior de jovens imersos em 

contextos sociais específicos e variados; e (3) promove a flexibilidade de dias e horas das 

entrevistas on-line, observando as possibilidades de participação dos indivíduos. Certamente, 

essas benesses corroboram o incentivo à autonomia, potencialidade contumaz de uma próspera 

cultura digital.  

É fato notório o alastramento de dispositivos on-line na vida atual. Tal disseminação, 

de acordo com os trabalhos que expus, adentra distintos contextos sociais e indica novas 

possibilidades tanto nos processos de ensinar e aprender quanto nas formas de fazer pesquisa. 

Se práticas individuais e sociais vêm sofrendo modificações, oportunizadas pela cultura digital, 

nos mais variados contextos sociais, é clarividente que tais influências se enlaçam aos domínios 

científicos, à produção acadêmica, à produção e dados. Com a intenção de abrir caminhos nessa 

direção, sugestiono, concordando com Santos (2019), a rede social digital e móvel WhatsApp 

como um espaço de pesquisa (auto)biográfica e impulsionador de narrativas de si; e, da mesma 

maneira, como um condutor participativo de comunicação entre humanos e gerador de autorias. 

Em tal rede, germinam-se, acham-se as narrativas, as histórias de vida, os sentidos (re)criados, 

enfim, as autoras de todas essas possíveis reflexões.  

Entendo, ainda, que o compartilhamento de subjetividades por intermédio de artefatos 

on-line é deveras fecundo. Primeiro, porque promove a reflexão contínua a respeito do ato 

humano de narrar-se, que, registrado, anotado em um aplicativo digital e móvel das próprias 

participantes, oportuniza reiteradas visualizações, (re)leituras, reflexões e novas 

(des)construções. São elas, a todo tempo, as proprietárias de suas falas. Segundo, porque todas 

as benesses da cultura digital, representada, nesta tese, pelo WhatsApp, caminham juntas, 

aperfeiçoam e mobilizam interações. Entre tantas, recapitulando: (1) o fomento da mobilidade 

e da autonomia humana e, por conseguinte, a consideração do tempo particular de cada pessoa, 

a escolha individualizada de uma comunicação síncrona ou assíncrona; (2) a promoção de uma 

hipermobilidade ubíqua, ou onipresente, multifacetada; e (3) a factível variabilidade linguística 

(verbal, textual, icônica etc.). Nessa convergência deveras vantajosa, existe a instituição das 

“interfaces digitais como incubadoras de textos, narrativas, enfim, de sentidos” ou, 
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complemento, como espaços de constituição de indivíduos que (se) narram (SANTOS, 2019, 

p. 111). Procedem, pois, a diversificação de conhecimentos, atrelada a sua forma de produção, 

bem como a emersão de um campo de interação on-line, cuja função principal, nesta pesquisa, 

é a de disparar narrativas, como bem diz Santos (2019).  

Instituir um dispositivo de comunicação on-line como local e instrumento de pesquisa 

suscitou, evidentemente, algumas indagações. Por exemplo: como alcançaria as jovens 

entrevistadas, seus contatos telefônicos, num período em que os elos presenciais se tornavam 

escassos? Como poderia produzir a inteireza das fontes (auto)biográficas via processos de 

comunicação on-line? Quais linguagens seriam privilegiadas na produção narrativa? As jovens 

entrevistadas aceitariam essa forma de falar de si, permanecendo, ao longo do percurso, 

presentes? De antemão, não tinha respostas prontas. As repostas às indagações foram 

emergindo na medida em que eu adentrava o campo e me deparava com as especificidades das 

comunicações em rede e, principalmente, das jovens entrevistadas. Nesse ponto de expansão 

metodológica, por fim, recordo-me de Santos (2019. p. 123), para quem o campo de pesquisa 

se faz autônomo, “fundante e seminal”, e, assim, não se institui apenas como uma peça de 

autenticação de teorias utilizadas; ele, por si próprio, move-se.  

 

4.3 Posicionamentos pertinentes à realização do campo 

 

Nas linhas anteriores, evidenciei algumas benesses associadas à utilização de 

instrumentos de comunicação on-line, em especial o WhatsApp, e alguns porquês de minhas 

predileções. Agora, proponho esclarecer o exercício do campo, a materialização de meus 

movimentos, para, finalmente, produzir com as cinco jovens participantes as fontes 

(auto)biográficas de pesquisa.  

A aproximação, o encontro e, enfim, o diálogo com as jovens entrevistadas – em busca 

de “explorar [seus] processos de gênese e de devir no seio do espaço social, de mostrar como 

[...] dão forma a suas experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de 

sua existência” – deu-se de forma heterogênea (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524). Isso 

significa que os contatos introdutórios e os vínculos perpetuados no tempo entre mim e cada 

uma das jovens se arquitetaram de maneira bastante atenta aos cenários particulares de todas, a 

limites e disposições das autoras que se narravam, conforme será pormenorizado nas linhas 

subsequentes.  

No fim do ano de 2019, com a intencionalidade de fazer de jovens lésbicas e bissexuais 

as protagonistas do meu estudo de doutorado, iniciei, informalmente, diálogos com algumas 
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delas na escola na qual ministro aulas de Educação Física, em Nova Friburgo. Nesse contato 

descontraído com elas, evidenciei que as participantes do referido estudo seriam jovens 

mulheres estudantes maiores de idade e que o objetivo (dito, ainda, de maneira bem simplista) 

tocaria na apreensão de experiências vividas e contadas por elas. Algumas meninas 

demonstraram uma aligeirada vontade de participar, de narrar-se; fato que potencializou 

também a minha vontade de pesquisar com elas. Algumas, então, concederam-me o 

assentimento para que eu registrasse os seus nomes no bloco de notas do meu celular (uma 

espécie de pré-lista criada) e, em momento oportuno do ano de 2020, as procurasse a fim de 

detalhar a pesquisa e alcançar as anuências alusivas à participação no estudo.  

O ano de 2020 chegou e, junto a ele, a expectativa de mergulhar em meu campo 

investigativo. Porém, não somente a realização do campo me afrontou. A pandemia do novo 

coronavírus, logo no início do período letivo, também despontou, ditando formas cada vez 

menos presenciais de convivência, inclusive, em âmbito escolar. Munida da minha referida pré-

lista apenas e sem previsão de um retorno à normalidade, confesso, paralisei-me – mas por 

pouco tempo. Era preciso adaptar-me. Em conformidade com o que já foi explicitado 

anteriormente, tais conjunturas postas me desafiaram, impuseram-me dúvidas quanto à 

exequibilidade de minhas entrevistas (auto)biográficas e, principalmente, embalaram-me na 

direção do mundo digital e, em especial, na instituição do WhatsApp como um aparato 

tecnológico móvel propulsor e hospedeiro de narrativas de si.  

Conforme a interatividade presencial se mostrava mais irrealizável, entendi que o 

acesso às jovens da minha pré-lista teria de ser feito por processos de comunicação on-line. 

Com os nomes em mãos, iniciei algumas buscas infrutíferas com o auxílio da rede social 

Instagram. Tentei, então, o auxílio, por telefone, da direção escolar a fim de alcançar o contato 

com algumas jovens e, desse movimento, obtive o (re)encontro com Sofia42: uma aluna minha 

do Ensino Médio, 19 anos, bissexual ou apenas, disse ela, “atraída por pessoas”, moradora de 

Nova Friburgo. Em nossos primeiros diálogos, ela logo lembrou algumas informações que eu 

lhe havia dado em 2019 alusivas à pesquisa; expliquei, ademais, os detalhes atualizados, os 

objetivos de minha investigação presente e, então, pude convidá-la a participar. Sofia, desta 

forma, respondeu ao convite: “quero sim, vou participar”. Com tal anuência, iniciamos um 

percurso nosso deveras explorador. Ela foi a primeira participante a integrar-se nesta 

investigação e a dedicar-se aos processos de (re)conhecimento e (re)apropriação de si mesma e 

de suas experiências (DELORY-MOMBERGER, 2012).  

 
42 Para preservar a identidade das participantes desta pesquisa, todos os nomes citados daqui em diante, tanto das 

jovens quanto das pessoas mencionadas por elas, são fictícios.  
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Após mais algumas tentativas falhas de buscar as jovens da minha pré-lista, porque 

me faltavam números de telefone, e-mails ou qualquer outro meio de comunicação, ou porque 

até mesmo a direção escolar carecia de tais informações, precisei acomodar-me noutro espaço 

a fim de alcançar o acesso às jovens. Nesse estágio, ter um perfil na rede social Facebook 

amparou a minha busca, oportunizando-me (re)encontros. Em algumas procuras na rede, 

focalizei grupos e páginas concernentes à população LGBTI+ e, entre alguns achados, o Centro 

de Cidadania LGBT Hanna Suzart43 chamou-me atenção, porque tal espaço situava-se, 

justamente, em minha cidade, Nova Friburgo, e, dessa forma, os diálogos com jovens poderiam 

dar-se a partir de um ponto em comum. Lancei o meu olhar sobre os seguidores virtuais de tal 

página e reconheci uma ex-aluna minha da escola na qual trabalho: Ana, 18 anos, lésbica “desde 

quando nasceu” – disse ela, sorrindo com palavras –, moradora de Nova Friburgo. Vi, em seu 

perfil digital, uma alusão à comunidade LGBTI+, adicionei-a como amiga e logo iniciei uma 

conversa com ela através do Facebook Messenger (aplicativo de mensagens instantâneas 

vinculado à rede Facebook). Apresentei-me, fiz as devidas comunicações sobre o trabalho por 

mim desenvolvido e obtive dela a concordância em integrar a pesquisa: “sim [quero 

participar]”. Trocamos, então, os nossos números de telefone a fim de estabelecer a 

comunicação via WhatsApp para a produção de dados.  

A terceira participante a narrar-se foi Géssica: 21 anos, lésbica, moradora de Vale 

de Bonsucesso, na cidade de Teresópolis, município limítrofe de Nova Friburgo. Ana havia me 

falado dela, uma amiga cuja história, sob seu olhar, enriqueceria a minha pesquisa com jovens. 

Ana foi quem primeiro falou ela sobre o meu trabalho e, após essa primeira conversa entre as 

duas amigas, obtive seu contato. Munida de seu número de WhatsApp, pude, então, trocar as 

primeiras palavras com Géssica e alcançar mais um “quero sim [participar]”. Junto a tal 

anuência, ela indagou-me sobre o porquê de minha pesquisa com jovens lésbicas e bissexuais 

e se a escrita, quando finalizada, seria publicada em alguma revista ou blog. Respondi à primeira 

questão, afirmando a importância de visibilizar as histórias de vidas, as experiências de tais 

jovens, que, por tantas vezes, permanecem ocultas, silenciadas. Quanto ao segundo 

questionamento, disse que a tese seria publicizada, por exemplo, em ambiente on-line. Após 

minhas palavras, disse ela: “tendi. eu admiro vc por tomar a iniciativa de fazer essa pesquisa, 

acho é algo bom pra mts pessoas”.  

A quarta jovem a integrar a pesquisa foi Amanda: 18 anos, lésbica, moradora da cidade 

de Friburgo, estudante de uma escola estadual. Avistei-a no Facebook em uma procura por 

 
43 Trata-se de um espaço multidisciplinar de atendimento social e de defesa das pessoas LGBTI+, residentes em 

Nova Friburgo e em regiões próximas. O centro de apoio funciona na cidade desde o ano de 2007.  
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jovens na página digital de minha escola. No momento desse encontro, reconheci-a, porque 

Amanda havia sido minha aluna. Recordei-me, ainda, de que ela havia participado das 

conversas, inicialmente informais, com as jovens daquela escola, ainda no ano de 2019. Ela 

recordou-se, também, de tal episódio, dizendo: “lembro que conversamos sobre a pesquisa em 

sala de aula”. Entretanto, por algum motivo desconhecido ou mesmo esquecido, o seu nome 

ausentava-se da minha pré-lista. Após visualizar seu perfil digital, adicionei-a como amiga e 

fui adicionada. Nossas primeiras conversas aconteceram, tal como Ana, no Facebook 

Messenger. Depois da minha apresentação como pesquisadora e de comentários a respeito do 

meu trabalho, desenvolvido no doutorado, com jovens lésbicas e bissexuais, ela aceitou 

participar, afirmando: “gostaria sim [de participar]”.  

 Chego, por fim, à quinta integrante deste trabalho: Alessandra, 19 anos, lésbica, 

residente em Nova Friburgo, minha ex-aluna. Mais uma jovem achada por intermédio da rede 

social Facebook, também em minhas andanças pela página virtual da escola. Adicionamo-nos 

e logo reconhecemo-nos como integrantes daquele mesmo espaço educacional. Novamente, o 

Facebook Messenger abrigou as nossas primeiras conversas, cujo teor, primeiramente, abarcava 

as minúcias de minha pesquisa e, em seguida, o convite de participação. Dadas as informações 

e feito convite, “Aceito sim, claro” foi a anuência de Alessandra. Nossa interação foi, então, 

deslocada para o WhatsApp e, nesse espaço, perpetuou-se, incrementando a emersão das 

narrativas de si.  

Conforme evidenciado, o encontro e a aproximação com cada uma das jovens se deram 

de maneira heterogênea, porque as particularidades humanas, assim, sugestionam. Para além 

disso, desse importante tracejo pelo campo de pesquisa, gostaria de ressaltar, na sequência, 

algumas importantes generalizações engendradas.  

A primeira concerne à questão ética principal, a aceitação, a autorização espontânea 

das jovens entrevistadas. A Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde preceitua que 

a concordância dos indivíduos que compõem a pesquisa deve dar-se por intermédio da 

assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Entretanto, com a 

produção de dados feita a partir de processos de comunicação on-line e associada ao isolamento 

social posto pelo período pandêmico, compreendi que a assinatura do termo de anuência, 

proposto pela referida resolução, seria, para além de impraticável, incabível. Decidi, então, que, 

após a explicação de minha pesquisa, dos métodos e objetivos, entre outras exposições 

imprescindíveis, às jovens entrevistadas, a anuência delas, substituindo a assinatura, seria a 
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resposta positiva a este questionamento em âmbito on-line: “você gostaria de participar?”.44 

Conforme escrito nos parágrafos anteriores, todas as jovens, cuja maioridade foi observada, 

puderam, de maneira livre e autônoma, expressar a sua concordância em tornarem-se parte 

singular desta investigação. Ademais, tal adaptação se fez imperiosa para que a formalidade de 

escritos acadêmicos se harmonizasse com cotidianos verdadeiramente concretos e seus 

improrrogáveis atravessamentos ao longo dos tempos.    

As conversas introdutórias entre mim e as referidas jovens tocaram em informações 

gerais no que se refere: a minha (re)apresentação como professora e pesquisadora; à 

circunstância de ser eu doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal Fluminense e de o meu estudo estar atrelado a tal instituição de ensino; 

ao objetivo principal de minha pesquisa, cujo enfoque seria a narrativa de si de jovens lésbicas 

e bissexuais; e ao modo como a participação delas seria, enfim, efetivada. Nessa última 

informação, elucidei, com palavras simples, que o movimento das participantes seria o de se 

narrar ou, noutras palavras, contar suas histórias vividas, descortinar experiências, 

acontecimentos e, inclusive, personagens que, no olhar particular de cada uma, convergiram na 

constituição de si. Soma-se a isso a tarefa de informá-las sobre ser o WhatsApp o espaço onde 

as histórias de si seriam contadas e hospedadas, em razão mormente de a pandemia do novo 

coronavírus impor às cotidianidades algumas restrições, inclusive, no que toca à interatividade 

entre as pessoas.  

O passo seguinte, antes, ainda, de dar início aos diálogos (auto)biográficos através de 

processos de comunicação on-line, foi o de realizar dois esclarecimentos indispensáveis à 

inclusão das jovens na pesquisa, quais sejam: o (re)conhecimento de cada uma das jovens 

mulheres como lésbica e/ou bissexual; e a idade (ou maioridade) delas. Com a clarividência de 

que as jovens se harmonizavam com os propósitos e detalhamentos de minha investigação, 

pude, então, avançar. Em seguida, alguns dados gerais, no que concerne (a) a cidade e a 

localidade de moradia; (b) os parentes com os quais elas coabitam; (c) a escolaridade; e, por 

fim, (d) se a participante possuía matrícula em alguma instituição escolar, foram dissertados.  

Ademais, é preciso dizer que as informações dadas por mim e os questionamentos 

introdutórios relacionados às jovens, descritos nas linhas precedentes, materializaram-se no 

WhatsApp e/ou no Facebook Messenger. Esses ambientes virtuais disputaram a concretude 

metodológica incipiente desta tese, porque, conforme já dito, o encontro com todas as jovens 

não se deu de maneira homogênea. O momento pandêmico, o fechamento das instituições 

 
44 É importante sublinhar que o registro de todas essas informações e interatividades se encontra resguardado em 

arquivos próprios.  
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escolares, a escassez de convívios presenciais e o (bem-vindo) mergulho na nominada 

“cibercultura” impôs-me a complexidade ou a particularidade humana; e, portanto, a 

inevitabilidade de engenhar interações confortáveis a tempos e espaços próprios. Cenário esse, 

reforço, deveras positivo para o fomento e a mantença da autonomia e autoria das jovens 

participantes.  

Adentrando a produção das fontes (auto)biográficas de pesquisa, um outro ponto 

importante é o fato de que as entrevistas realizadas careciam de um roteiro enrijecido ou mesmo 

pré-determinado de perguntas e (consecutivas) respostas. Retomo, aqui, um ensinamento de 

Delory-Momberger (2012), para quem, no transcurso da entrevista narrativa, são as jovens 

autoras quem assumem a liderança desse ato metodológico, expandindo-se, avolumando sua 

atividade (auto)biográfica; eu, a pesquisadora, sigo-as, intencionando – sempre que me for 

possível – sucedê-las. Quero destacar que, apenas porque me foi solicitado por algumas jovens, 

a estreia das entrevistas optei por adentrar o período da infância. Assim, observei a fluidez 

crescente dos diálogos entre mim e cada uma das jovens bem como o ânimo delas ao poder 

compartilhar as suas histórias, muitas até então obrigatoriamente guardadas. Dessa forma, as 

(auto)biografias floresciam, descortinavam-se e desenhavam tudo aquilo que fora vivido, 

experenciado.  

Ainda que algumas entrevistas tenham sido iniciadas a partir do período da infância, o 

desenrolar dos conteúdos, das experiências desveladas, das motivações por trás de cada ação 

ou omissão escolhida e concebida associou-se à disposição singular das jovens de narrar-se. 

Elas e os seus contos ditavam o transcurso da produção de dados. Da mesma forma, as minhas 

relações construídas – com Sofia, Ana, Géssica, Amanda e Alessandra, em particular – 

revelaram a unicidade, a singularidade dos meus e dos nossos deslocamentos ante as demandas 

ímpares trazidas por elas. Nessa atividade de produzir, junto a elas, conhecimentos, eu 

introduzia indagações, aprofundando-as, e emudecia à medida que a minha leitura dos diálogos 

situados assim requeria.  

A nossa interatividade revelou também impactos múltiplos sobre mim, porque nossas 

histórias de acontecimentos vividos ou sobrevividos indubitavelmente se misturaram. Os 

nossos encontros revelaram, insisto, que as minhas intervenções como pesquisadora, 

dependente (quase sempre) do movimento delas, fugiram de ações fechadas ou pré-definidas, 

porque a imensidão do que me era dito impunha, incansavelmente, a mim posicionamentos 

ainda não (ou pouco) experimentados. Nesses momentos e movimentos, por vezes 

desconhecidos, lembrava-me, com Santos (2019), de que a realização factível do campo se 

funda por si só; ela não é absolutamente apenas um apenso da teoria que a embasa.  
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Nesse emaranhado de subjetividades e anseios, cada jovem me demandava um 

cuidado. Entre os meses de maio de 2020 e abril de 2021, as entrevistas narrativas 

(auto)biográficas em âmbito on-line, por intermédio do WhatsApp, sucediam-se em dias e 

horários diversificados. Com o escopo de obedecer à disponibilidade individual das 

participantes, perguntava-lhes, primeiro, qual seria o melhor momento do dia ou da semana 

para que os nossos encontros se materializassem de maneira síncrona no WhatsApp. Logo após, 

aventava, também, a possibilidade de a nossa interação dar-se de forma assíncrona. Pedia que 

elas se sentissem à vontade para comigo interagir quando eu estivesse, até mesmo, off-line no 

aplicativo.  

Atenta à importância dessa flexibilidade, intentei criar condições oportunas e 

confortáveis a fim de expandir o tempo de fala das jovens. Assim, elas escolhiam o momento 

ideal de conectar-se e narrar-se, ou de compor uma fala, assincronicamente, sobre assuntos já 

comentados ou inéditos. Conforme dito, indagações chegavam até mim a qualquer hora, a 

qualquer dia; e eu, envolvida em tal versatilidade, respondia-lhes quando me era apropriado ou 

praticável. Nossas trocas iam e vinham, independente de estarmos conectadas, forçosamente, 

no mesmo tempo. A maneira como os nossos diálogos se estruturavam, também, era uma 

escolha particular das participantes. Isso significa que as linguagens – escrita, oral, icônica ou 

por meio de emojis (símbolos, insertos no WhatsApp, que representam uma palavra ou ideia) – 

diversificavam-se de acordo com a jovem ou com os acontecimentos desvelados. Não havia 

uma regra. Havia, a todo instante, a constituição, sobremaneira particular, de si, incentivada por 

um espaço heterogêneo de interação, cujas possibilidades off-line e on-line avolumaram os 

tempos de fala.  

Com a multiplicidade de informações e questionamentos emergidos, em muitas 

ocasiões, as minhas intervenções como pesquisadora quiseram misturar-se com a intervenção 

da “apenas” Vanessa. Seria possível? – questiono-me. Conselhos variados me eram pedidos; 

dúvidas sobre assuntos diversos e sigilosos chegavam a mim a fim de serem dirimidas. Poderia 

tornar a produção de dados um espaço de conversa entre “amigas”? – também me indagava. 

Fui surpreendida e permaneci sem respostas a dar em certos momentos. Talvez, eu 

representasse, para algumas delas, não unicamente uma pesquisadora por dar-lhes atenção e 

ouvidos mais atentos. Silva (2012) menciona uma experiência semelhante. Em sua pesquisa, 

realizada em ambiente on-line, ela foi impactada, durante as entrevistas, por perguntas 

aleatórias de jovens participantes. É provável, expõe ela, que o fato de as narrativas on-line se 

diferenciarem de entrevistas mais tradicionais, que muito se utilizam de roteiros 
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preestabelecidos, impulsione a abertura de espaços para intervenções adicionais e imprevisíveis 

(SILVA, 2012).  

Toda essa tarefa metodológica pormenorizada foi, finalmente, marcada por muitos 

encontros – todos eles abarrotados de produções de conhecimento – e por alguns desencontros, 

porque foi o silêncio a opção de algumas meninas com as quais, de maneira fugaz, interagi. 

Algumas jovens lésbicas, após consentirem participar, abdicaram justificadamente de tal 

ensejo. Num dado momento, vi-me sem o retorno delas e abstive-me de agir. De fato, narrar-

se, contar histórias de vivências lésbicas, tantas impregnadas de violências contra simplesmente 

o que se é ou sente, e sentenciadas a permanecerem no obscurantismo por leis ditas naturais e 

divinas (leiam-se: leis humanas), é um movimento impositor, sim, de paralisias. Parece-me que 

essa quietude se associa à temida transgressão à agigantada heterossexualidade e a tudo o que 

tal regime dissemina e prescreve para todas as mulheres; situação que vem se fazendo bastante 

perdurável na história.  

Nessa busca por visibilidade, por possíveis e justas escolhas na forma como jovens 

discentes lésbicas e bissexuais tracejam seus caminhos, avanço as minhas considerações, 

afetadas sobremaneira pelas autoras que escrevem comigo esta tese, e descortino vivências e 

sobrevivências narradas.  
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5 PESQUISAR COM JOVENS LÉSBICAS E BISSEXUAIS: VIVÊNCIAS E 

SOBREVIVÊNCIAS NARRADAS  

 

São de Ana, Sofia e Géssica – também autoras deste trabalho – as palavras inaugurais, 

que indagam silenciamentos e ilustram a importância de exteriorizar histórias de vida carentes 

de amparos.45  

 

Ana – Eu também acho bom conversar sobre esse assunto. Na verdade, nunca 

conversei sobre isso com ninguém, as pessoas não costumam se mostrar interessadas 

sabe.  
 

Sofia – É uma coisa que eu queria ter na minha vida. Alguém que percebesse as coisas, 

alguém que olhasse pra mim e chegasse conversando comigo: “você não tá bem”, 

“não é isso que você gosta, eu percebo o seu jeito”. Sabe, uns detalhes que a pessoa 

consegue saber quem eu sou, e parece que elas preferem padronizar, fazer um padrão 

delas, porque o que elas querem é eu casando com um homem e achando que só assim 

você vai mudar, que eu vou ter filho, ser mais feminina, mas não é bem assim [...]. 

Tem coisas que é bem difícil pra eu falar sobre... Porém eu sinto que preciso. Queria 

que as pessoas que irão ler soubesse de algumas coisas. 
 

Géssica – E eu admiro vc por tomar a iniciativa de fazer essa pesquisa, acho é algo 

bom pra mts pessoas. [...] acho que tudo isso, a sua pesquisa e tal, além de ajudar 

outras pessoas, também vai ajudar a mim msm. 
 

Cláudia Regina Lahni e Daniela Auad (2018), pesquisadoras brasileiras, questionam o 

lugar das lésbicas e afirmam ser o silêncio o principal incentivador do preconceito. Consoante 

seus argumentos, sobre as mulheres lésbicas (e bissexuais possivelmente) se debruçam, para 

além da diferença hierarquizada (e, acrescento, naturalizada) dos sexos, cujo modelo 

proeminente é o homem, as desigualdades imanentes da lesbianidade desviante. As autoras 

vislumbram, então, opressões plurais que atingem a existência lésbica: 

 

Duplamente desviantes, porque não homem e não heterossexual, as mulheres 

lésbicas sofrem, na maior parte do tempo, dupla discriminação, específicas 

desigualdades e muita invisibilidade no que se refere aos aspectos que definem sua 

identidade sexual e de gênero. Nesse sentido, os processos de identificação e as 

políticas de reconhecimento são uma necessidade e urge a construção de múltiplos 

modelos (AUAD; LAHNI, 2013, p. 157, grifo meu). 

 
45 Ao interrogarem a produção acadêmica sobre lesbianidades e educação, Keith Braga, Marcio Caetano e Arilda 

Ribeiro (2018) apontam o fato de essas produções (focalizadas nas experiências lésbicas) serem irrisórias em 

comparação aos estudos que enfocam a temática da diversidade sexual. Para além disso, o Dossiê sobre lesbocídio 

no Brasil (PERES; SOARES; DIAS, 2018), documento inédito que apresenta dados epidêmicos da violência que 

se propaga contra as lésbicas no país, sinaliza um aumento expressivo de mais de 237% no número de mortes de 

lésbicas no Brasil de 2014 para 2017. No ano de 2014, 16 mortes foram registradas; em 2017, foram 54. Desse 

número, mais da metade (57%) ocorre dentro das duas primeiras faixas de mortalidade apresentadas no dossiê, a 

que alcança os 19 anos e a faixa entre os 20 e 24 anos de idade. Esses números revelam sobretudo a morte de 

jovens lésbicas, muitas em idade escolar.  
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O silenciamento e o decorrente esquecimento proposital das lésbicas, de suas práticas 

sexuais e cotidianos de vida são os sintomas de uma história cujo padrão valorado foi sempre o 

masculino. Os mundos de sexo único e de dois sexos, conforme explicitado por este escrito, a 

autoridade das afirmações naturalizantes (e excludentes) concernentes a capacidades e 

qualidades femininas, e a obrigatoriedade heterossexual estruturaram e cimentaram sociedades 

embasadas por princípios androcêntricos.46  

 

5.1 Algumas palavras introdutórias 

 

Ao chegar, enfim, às narrativas de vida, alcanço os processos de exteriorização 

individual que, a mim transferidos, se embrenham nas minhas histórias já contadas. No 

momento desta chegada, elucido um essencial paralelo, composto pela (auto)biografia, que é a 

“escrita de si por si” – as narrativas de jovens discentes lésbicas e bissexuais – e pela 

heterobiografia, a forma de escrita de si que a ouvinte (neste caso, a pesquisadora) empreende 

diante da narrativa de outras pessoas (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 58). Esses 

movimentos se imbricam, se combinam. Torno-me, enquanto realizo o exercício da escuta, 

parte do processo. E daí resulta, então, a compreensão em que o nosso mundo (o meu e os das 

participantes) esbarra, misturando-se, e fazendo manifestar, no meu ato de acolhimento e leitura 

do que elas me revelam, a (minha) escrita de si. Precisamente dessa forma, na apreensão de 

subjetividades e reflexibilidades humanas, facultadas pelas narrativas produzidas, insiro, 

também, a escrita da minha vida.  

O uso de narrativas (auto)biográficas como fonte e método de pesquisa qualitativa 

harmoniza-se com a legitimidade reconhecida das jovens que se narram, constituem-se, 

delineiam o vivido e refletem – de forma talvez inaugural – sobre ele, produzindo 

conhecimentos (PASSEGGI; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016). Para a emersão das histórias 

de vida, o diálogo proposto entre mim e elas se deu de maneira aprofundada, detalhada, farta e 

não estruturada, e intencionou, a todo momento, estimular as participantes ao movimento 

íntimo de contar sobre os tantos acontecimentos, personagens e emoções que atravessaram as 

 
46 O androcentrismo é significado por Amparo Moreno Sardà (1986, p. 23) da sequente e simples maneira: “o 

homem como medida de todas as coisas”.46 A autora preocupa-se com o fato de esse preceito atingir sobremaneira 

o discurso científico, preso em uma abordagem unilateral e, certo é, masculina. Nesse modelo androcêntrico, as 

mulheres carecem de espaços investigativos e simultaneamente lhes (nos) é retirada a autoridade epistêmica 

(SARDENBERG, 2002). O termo primeiro, andro, explica Sardà (1986), refere-se a rigor ao homem cujas 

especificidades estejam harmonizadas a status, idade, qualidades físicas (apenas para citar algumas, honra e 

coragem) e ideais. A partir disso, é possível entender que ele deve ser viril e, consequentemente, fazer parte de um 

exército. Além disso, o segundo termo, centrismo, concerne a um espaço no centro, ou no espaço social onde a 

vida coletiva é organizada.  
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suas vivências. Diante de tal abundância de material narrativo, a organização da produção 

empírica, após o fim dos diálogos on-line, foi um desafio à parte, porque ser uma ouvinte 

comprometida dessas narrativas de vida também suscitava em mim sentimentos e reflexões 

diversas. Assim, leituras e releituras, posicionamentos e reposicionamentos, e uma gama de 

ponderações permearam as minhas interpretações cuidadosas das narrativas a mim doadas, 

sobretudo porque nelas “o indivíduo toma forma”, constitui-se – fato que por si só revela grande 

importância para este trabalho e, no fim das contas, para o ser humano (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 53).  

Em face desse material qualitativo e embebido de tantas interpretações de mundo 

produzidas, busquei, no sentido proposto por Maria Cecília Minayo (2012), compreendê-lo. A 

autora referenda o verbo compreender como uma ação inerente e singular da pesquisa 

qualitativa. Nessa tarefa, “compreender é exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro, 

tendo em vista que, como seres humanos, temos condições de exercitar esse entendimento”, 

com o desígnio de valorizar a singularidade das participantes e, igualmente, a realidade concreta 

na qual elas se inserem (MINAYO, 2012, p. 623). Para além disso, é preciso que nós, 

pesquisadoras/es, tenhamos a consciência de que tal compreensão perseguida não será 

caracterizada por sua completude, porque, justamente, guardamos o traço humano da 

incompletude, da parcialidade, do inacabado, enfim, da imperfeição. Apenas depois desse ato 

compreensivo, diz ela, abre-se a possibilidade da interpretação, ou seja, da “apropriação do que 

se compreende” (MINAYO, 2012, p. 623).  

Com o material em minhas mãos e ciente da necessidade de compreendê-lo e 

interpretá-lo de maneira fiel às narrativas produzidas, realizei, alicerçando-me em Augusto 

Triviños (2000), algumas etapas para a minha leitura e análise, quais sejam: (1) a pré-análise, a 

organização/transcrição do material produzido a partir das entrevistas narrativas realizadas no 

WhatsApp; (2) a descrição analítica, que me possibilitou estudar os conteúdos narrados, já 

guiados por meus referenciais político-epistemológicos, e encontrar em tais falas, a partir do 

mapeamento de temas abordados, convergências e singularidades; e, por fim, (3) a interpretação 

referencial, isto é, a discussão do material empírico qualitativo em face de referenciais teóricos 

priorizados.  

A discussão desse material fundamentou-se nos referenciais elegidos e, portanto, em 

algumas perspectivas político-epistemológicas fundamentais, quais sejam: o feminismo 
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decolonial47 e o feminismo materialista. A convergência dessas vozes permitiu-me indagar: a 

ideia de natureza; a imbricação ou a consubstancialidade e coextensividade das relações sociais 

de sexo (incluída a sexualidade)48,49, raça e classe; a heterossexualidade como instituição; e as 

desigualdades sociais e opressões materiais, infiltradas na vida de mulheres residentes no Sul 

global e, em especial, no Brasil, sob olhares atenciosos do capitalismo. Invisto, assim, em uma 

leitura mais situada e geopolítica (CURIEL, 2020), porque vigilante das abundantes diferenças 

produzidas por sistemas opressores.  

Os meus diálogos com Sofia, Ana, Géssica, Amanda e Alessandra oportunizaram-me 

alcançar distintos e numerosos temas. No entanto, para os propósitos desta tese, as minhas 

predileções focalizam, especialmente, em três pontos que predominaram nas falas das jovens: 

(1) o poderio da instituição heterossexual e suas teias de atuação imersas nas relações sociais 

de sexo; (2) o fundamentalismo religioso: um instrumento para a mantença das relações sociais 

opressoras; e, por fim, (3) a violência contra a mulher no cruzamento das relações sociais de 

sexo, classe e raça.  

Antes, porém, de dar início à elucidação de tais blocos de discussão, gostaria de 

explicar a minha preferência – a fim de contemplar a imbricação e a simultaneidade de 

opressões e explorações contra as mulheres – pela concepção de relações sociais (rapports) de 

sexo, classe e de raça.  

 

 

 

 

 
47 O feminismo decolonial, como dito na primeira parte desta tese, tem duas importantes matrizes reflexivas: “de 

um lado, as críticas feministas feitas pelo Black Feminism, mulheres de cor, chicanas, mulheres pobres, o 

feminismo autônomo latino-americano, feministas indígenas e o feminismo materialista francês ao feminismo 

hegemônico em sua universalização do conceito de mulheres e seu viés racista, classista e heterocêntrico; de outro 

lado as propostas da chamada Teoria Decolonial, o projeto decolonial desenvolvido por diferentes pensadorxs 

latino-americanxs e caribenhxs”. O último ponto revisita o conceito de decolonialidade, o que possibilita a 

indagação do fato segundo o qual “o fim do colonialismo como constituição geopolítica e geo-histórica da 

modernidade ocidental europeia, a divisão internacional do trabalho entre centros e periferia, assim como a 

hierarquização étnico-racial das populações e a formação dos estados-nação na periferia, não se transformou 

significativamente. O que acontece, ao contrário, é uma transição do colonialismo moderno à colonialidade global” 

(CURIEL, 2020, p. 240-241).  
48 Notem que opto por fazer uso prioritário da expressão/categoria relações sociais de sexo em detrimento do termo 

gênero. Apoiando-me em reflexões conduzidas pelo feminismo materialista, afirmo, a partir das teorizações 

priorizadas, que essa expressão tenciona evitar “desvios naturalistas ou individualizantes de certos usos do gênero” 

e oportunizar uma leitura dinâmica das opressões e explorações das mulheres pelos homens (FALQUET, 2013, p. 

1; MATHIEU, 2014).  
49 Para o aprofundamento do uso da categoria relações sociais de sexo em detrimento dos ditos estudos de gênero, 

ver Mirla Cisne (2014) e suas reflexões feministas-materialistas, inseridas em um subcapítulo deveras 

compreensível sobre o tema, intitulado Para além do gênero. 
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5.2 A análise do dinamismo e da materialidade das relações sociais de sexo, classe e raça  

 

Uma relação social, nas palavras de Danièle Kergoat (2010, p. 93), “é uma relação 

antagônica entre dois grupos sociais, instaurada em torno de uma disputa”. Para a autora, as 

relações sociais de sexo, classe e raça têm algumas propriedades a mais, quais sejam: elas “são 

consubstanciais, [pois] formam um nó que não pode ser desatado no nível das práticas sociais; 

e [...] coextensivas, ao se desenvolverem, as relações sociais [...] se reproduzem e se 

coproduzem mutuamente” (KERGOAT, 2010, p. 94, grifo da autora). Nesse movimento 

ininterrupto, as relações sociais impactam, com seus traços, umas às outras. Além disso, as 

relações de sexo, classe e raça são dinâmicas, porque se modificam, ininterruptamente, no 

transcurso da história. Em vista disso, a autora diz que uma “relação social dinâmica é [...] 

historicizável, é claro, está na origem de solidariedades e de antagonismos, tanto entre as classes 

quanto nos grupos inscritos nessas classes, como também intraclasses” (JUTEAU apud 

KERGOAT, 2019, p. 344, grifo da autora).  

O dinamismo e a dependência recíproca das multiformes relações sociais são, então, 

exemplificados pela autora:  

 

Tomemos o paradoxo das relações sociais de sexo: simultaneamente à melhora da 

situação da mulher, em particular no mercado de trabalho, ocorre a persistência, às 

vezes mesmo a intensificação, da divisão sexual do trabalho. “Tudo muda, mas tudo 

permanece igual.” Esse paradoxo me parece bastante ilustrativo dos impasses que um 

tipo de pensamento que segmenta as relações sociais, que os considera isoladamente, 

enfrenta [...]. A participação da mulher no mercado de trabalho aumenta, mas as 

segmentações, horizontais e verticais, entre empregos masculinos e femininos, 

perduram. As desigualdades de salário persistem, e as mulheres continuam a assumir 

o trabalho doméstico. A meu ver, no entanto, isso não representa nenhuma aporia ou 

contradição interna as relações sociais de sexo, mas aponta para o fato de que o 

capitalismo tem necessidade de uma mão de obra flexível, que empenhe cada vez mais 

sua subjetividade: o trabalho doméstico assumido pelas mulheres libera os homens e, 

para as mulheres de alta renda, há a possibilidade de internalização do trabalho 

doméstico para outras mulheres. Assim, não se pode argumentar no âmbito de uma 

única relação social. O suposto paradoxo aponta para a imbricação, na própria gênese 

da divisão sexual do trabalho produtivo e reprodutivo, de diferentes relações sociais, 

e de relações sociais que não podem ser abordadas da mesma maneira (KERGOAT, 

2010, p. 96).  

 

Mirla Cisne (2014, p. 147) corrobora a importância das relações sociais na apreensão 

das opressões imbricadas: 

 

A categoria relações sociais [...] de sexo nos ajuda a compreender que as relações de 

sexo não são questões isoladas ou meramente individualizadas entre homens e 

mulheres, mas relações sociais estruturantes, consubstanciadas com os conflitos de 

classe e “raça”/etnia. Como relações estruturantes, as respostas para alterá-las 

somente podem ser coletivas, posto que as mudanças nas relações 

individuais/pessoais, a despeito de sua importância, não alteram em nível estrutural 

as relações sociais. Tal fato exige a organização de sujeitos políticos coletivos, 
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capazes de dar respostas que incidam em transformações nas relações materiais e 

ideológicas que organizam a produção e reprodução da vida social.  

 

Diante dessas argumentações, reflito a respeito de imbricadas opressões contra, em 

grande quantidade, as mulheres, debruçando-me sobre uma teorização que me permite lançar 

olhares menos redutíveis ao homem e à mulher (ou às classes de sexo50). Assim, posso, então, 

avolumar as minhas leituras, atentando-me para o fato de que, por exemplo, as relações sociais 

de raça sobremaneira tracejam e incrementam as relações de sexo. Afinal de contas, “como 

vocês lidam com o fato de que as mulheres que limpam suas casas e cuidam dos seus filhos, 

enquanto vocês vão a conferências sobre teoria feminista, são, em sua maioria, mulheres pobres 

e de cor?” (LORDE, 2019, p. 279).  

Gostaria, ainda, de sublinhar que não se trata de pairar o nosso olhar sobre o 

“reconhecimento da diferença entre categorias cruzadas” e independentes de sexo, raça e classe 

ou sobre as relações superpostas, adicionais ou interseccionais, como previnem Curiel (2020, 

p. 253) e Cisne (2014). O enfoque interseccional, defendido por Kimberle Crenshaw (1995)51, 

institui o sexo, a raça e a classe como eixos de subordinação, que se aproximam, 

interseccionando-se, ou se afastam, em algum momento, mantendo, com esses deslocamentos, 

certa autonomia. É, até mesmo, “a metáfora das estradas que se cruzam [...] um indicador do 

problema político e teórico dessa proposta”, que não entende que tais relações sejam, de fato, 

enoveladas e inseparáveis, segmentando-as e preservando, assim, um caráter positivista/liberal 

(CURIEL, 2020, p. 253; CISNE, 2014).  

Reiterando essa crítica e enriquecendo-a, o feminismo de cunho materialista de 

Kergoat (2010, p. 97) ensina que a: 

 

interseccionalidade, para retomar a definição de Kimberle Crenshaw em seu artigo 

“Mapping the margins”, refere‑se à “maneira como o posicionamento das mulheres 

negras, na intersecção de raça e gênero, torna sua experiencia concreta da violência 

conjugal, da violência sexual e das medidas para remediá‑las qualitativamente 

diferente da experiência concreta das mulheres brancas”. Trata‑se, portanto, de 

apreender a variedade das interações das relações de gênero e de “raça”, o mais 

próximo possível da realidade concreta das mulheres afro‑americanas. O próprio título 

do artigo [“Mapeamento das margens”] é um resumo da crítica que faço a ele: pensar 

em termos de cartografia nos leva a naturalizar as categorias analíticas.  

 

A autora cita Elsa Dorlin (2005) e observa que a interseccionalidade estimula uma 

certa fixidez identitária, ao obscurecer a mobilidade e a historicidade dos processos de 

dominação estruturados, e tornar separáveis as mobilizações, acomodando-as em distintas 

 
50 A acepção de que homens e mulheres se instituem como classes de sexos foi problematizada no subcapítulo 2.2 

desta tese.  
51 Para um conhecimento mais denso desse trabalho, ver The intersection of race and gender (CRENSHAW, 1995). 
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esferas. Ademais, o enfoque na multiplicidade de categorias esconde as relações sociais, que 

edificam as próprias categorias. Em vista disso, previne Kergoat (2010, p. 98), “trabalhar com 

categorias [...], em termos de intersecções, implica correr o risco de tornar invisíveis alguns 

pontos que podem tanto revelar os aspectos mais fortes da dominação como sugerir estratégias 

de resistência”. Para Curiel (2020), igualmente, a proposta interseccional carece de elaborar 

indagações concernentes à produção das diferenças na realidade de mulheres racializadas, 

empobrecidas e, acrescento, lésbicas. E são essas “diferenciações produzidas pelas opressões 

[racista ou de classe ou pela instituição heterossexual], de maneira imbricada, que produzem o 

sistema colonial moderno”, de face capitalista, masculinizada, branca, eurocentrada, cristã e de 

classe média (CURIEL, 2020, p. 253).  

Parto do pressuposto, diante do exposto, de que as relações sociais – amplas, 

dinâmicas, historicizáveis e tensionais – de sexo, raça e classe permeiam todo o campo social e 

se atrelam a diferentes espaços, tempos, mudanças sociais e, enfim, concretudes, fazendo 

eclodir questões e interesses conflitantes entre grupos sociais distintos. Nessa mutabilidade 

infindável, por exemplo, “as propriedades formais das relações sociais de sexo talvez possam 

ser consideradas ‘universais’, mas certamente não suas atividades e modalidades de ação”, 

dependentes do dinamismo social no qual se inserem dominantes e dominadas/os (KERGOAT, 

2019, p. 345, grifo da autora). É, sobretudo, sob essa tensão, há tempos constante e sob possíveis 

nós, embrenhados nas concomitantes relações sociais, que focalizo a minha leitura das versões 

de realidades.  

A luta contra as opressões, conforme concebe Falquet (2012), capitalista e de classe, 

racista e heterossexual, que produzem grupos historicamente subalternizados, demanda-me uma 

certeza: desprender certas populações de variáveis opressões não é tão simples (KERGOAT, 

2010). Trata-se de combater sistemas opressores inseparáveis, consubstanciados, que atuam 

simultaneamente na produção e na mantença inoperante das mulheres mais empobrecidas, das 

negras ou das lésbicas, das mulheres do Sul global. Trata-se, ademais, de desvendar por que 

somos racializadas, empobrecidas e sexualizadas; e, assim, enxergaremos o problema principal: 

a construção de tais condições degradantes, embasadas nas também construídas diferenciações 

humanas (CURIEL, 2020, p. 253). Trata-se, enfim, de revisitar essencialismos e fazer emergir 

realidades localizadas e desprovidas (na maioria das vezes) de lugares de privilégio de classe, 

raça, sexo, sexualidade, geração ou territorialidade.  

As histórias a mim contadas dialogaram entre si, avizinharam-se e evidenciaram uma 

dura realidade: as jovens que integram esta tese vêm pagando um preço oneroso por carecerem 

desses privilégios. São jovens definidas e subvalorizadas em razão das diferenças que as 
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integram; ou, persisto com Lorde (2019), em razão das formas tão desafeiçoadas e imprudentes 

como todos nós, seres humanos, aprendemos a tratar essas diferenças. São jovens do Sul global 

que têm suas experiências açambarcadas pela opressão heterossexual, ajustada – é evidente – a 

explorações econômicas. São jovens empobrecidas que veem o classismo abrir portas para a 

sua apropriação, por meio de coações sexuais, pelo homem. Também, são jovens detentoras de 

privilégio de cor ou, simplesmente, brancas cuja lesbianidade lhes retira oportunidades 

trabalhistas e acentua a divisão sexual do trabalho. São, ainda, jovens lésbicas e negras que 

ocupam postos de trabalhos desvalorizados. São cotidianidades, cujas relações sociais plurais e 

dinâmicas nelas acomodadas fabricam grupos subalternizados, representados, em grande parte, 

por certas mulheres.  

O desfecho de tudo isso, para além das incalculáveis mazelas físicas, materiais e 

econômicas, é a ofensa a um valor humano absoluto: a dignidade.52 Esse princípio 

constitucional é demarcado, primordialmente, pelas concepções de igualdade de consideração 

e de respeito à autonomia pessoal (FRIAS; LOPES, 2015). 

Por fim, as narrativas de vida foram lidas, compreendidas e interpretadas conforme os 

referenciais até aqui privilegiados e discutidos. Dessa forma, foi possível evidenciar a 

imbricação e a simultaneidade de opressões e explorações, por vezes violentas, que permeiam 

a vida das jovens Ana, Sofia, Amanda, Géssica e Alessandra ou a vida das mulheres.  

 

5.2.1 O poderio da instituição heterossexual e suas teias de atuação imersas nas relações sociais 

de sexo  

 

É a feminista Guillaumin (2014, p. 95-96) quem diz: 

 

Sem levar em conta o seu lado prescritivo (os dominados são feitos para serem 

dominados, as mulheres são feitas para serem submissas, comandadas, protegidas 

etc.), esse discurso da Natureza atribui toda conduta política, toda conduta criativa, ou 

melhor, toda possibilidade dessas condutas, exclusivamente ao grupo dominante. 

Toda iniciativa política da parte dos apropriados será não apenas rejeitada ou 

duramente reprimida, nos termos da mecânica repressiva clássica de todos os poderes 

em relação a toda e qualquer contestação ou projeto que não espose o ponto de vista 

dominante, mas também reprimida como uma irrupção terrificante da “Natureza”. 

A própria luta aparecerá como um mecanismo natural sem significação política e será 

apresentada como uma regressão rumo às zonas obscuras da vida instintiva. E será 

desacreditada (grifo da autora).  

 
52 A dignidade humana pode ser interpretada, segundo Lincoln Frias e Nairo Lopes (2015, p. 668), como “a 

propriedade que as pessoas possuem pelo fato de serem capazes de decidir sobre seus próprios objetivos, a 

autonomia pessoal. Tal propriedade justifica a exigência de que os interesses fundamentais das pessoas sejam 

protegidos por meio da garantia de um mínimo de condições básicas para sua existência, um mínimo existencial. 

Esse é o raciocínio que está por detrás da garantia dos direitos à vida, à saúde, à educação, à liberdade de expressão, 

dentre outros”. 
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As consequências da ideia de natureza são abundantes, como bem escreve a feminista 

Guillaumin (2014). Diante de tal fala e de todo o embate contra afirmações e prescrições 

naturalizantes promovido por esta tese, peço que não larguemos de mão a tão valiosa, 

persuasiva e nociva natureza diante das tantas experiências vividas e sobrevividas pelas jovens 

que aqui se narram. O que discutirei se alimenta continuamente com a indagação da 

naturalização das múltiplas formas de opressão e exploração contra – de graus e modos 

diferentes – as mulheres, e intenciona despir o nosso conhecimento de falsas genuinidades. E, 

lembremo-nos, com a ajuda de Wittig (2006, p. 50), de que “permanece ainda um cerne de 

natureza que resiste a ser examinado, uma relação excluída do social na análise – uma relação 

cuja característica é inescapável na cultura, assim como na natureza”: a relação heterossexual 

ou a relação obrigatória entre o homem e a mulher.    

De maneira habitual, “supomos que a heterossexualidade é tão antiga quanto a 

procriação e a luxúria de Eva e Adão, eterna como o sexo e a diferença entre os sexos daqueles 

primeiros humanos. Imaginamos que é essencial, imutável e não tem uma história”. Porém, a 

heterossexualidade é uma ordenação histórica particular (KATZ, 1996, p. 25) e, acrescento, 

um regime político-sexual opressor, que vem estabelecendo como natural a diferença dos sexos, 

porque dela precisa a fim de reproduzir a espécie ou, conforme propõe Wittig (2006), a própria 

sociedade heterossexual. A diferença sexual naturalizada, que direciona a mulher ao homem, é 

reforçada pela heterossexualidade obrigatória, que, de forma recíproca, se institui como a 

guardiã e o “coração das relações [sociais] de sexo”, diz Falquet (apud CISNE; GURGEL, 

2014, p. 257).  

Vejamos a força da natureza heterossexual nestas histórias: 

 

Ana – Eu até tentei mudar, mas tive um relacionamento com um menino mas nunca 

senti nada por ele. Eu tentei. E foi aí que aceitei quem eu era de verdade.  
 

Sofia – Eu tô tentando pra depois não falarem que eu não tentei, mas não tá 

funcionando muito [...]. Eu sinto como se eu tivesse indo na contra mão de quem eu 

sou [...]. É mais fácil você falar que é bi do que falar que você é lésbica. Mesmo as 

vezes você só gostando de meninas, mas tem muita mulher hoje em dia que mesmo que 

gostando só de meninas ainda tenta ficar com homem as vezes por causa da família, 

de julgamento ou até mesmo por questão pessoal mesmo, sabe? Pra elas tentar provar 

pra elas mesmo que não são aquilo que a sociedade fala, entendeu? Vamos dizer 

assim: que é tanto julgamento que as vezes a pessoa pensa assim, entendeu, eu tenho 

que ficar com homem também pra disfarçar [...]. A maioria das meninas, como eu 

falei, acho que é muito moda, sabe, esse negócio de bi. A menina diz: eu sou bi, eu 

gosto dos dois. Assim, pra dizer que pega mulher, que ela é braba. Não é que seja 

mais fácil, mas acho que é questão de ética delas, entendeu? Pra algumas mulheres, 

sabe? Ela fala que é bi porque às vezes não se assumiu ainda, não se descobriu e 
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prefere dizer que é bi pra não ficar com vergonha às vezes, se sentir envergonhada na 

frente das pessoas.  

 

Amanda – Tive a primeira certeza aos 16 anos mas não tive uma boa aceitação por 

parte da minha mãe então tive que me conter por alguns anos.  
 

Alessandra – tentava ser hetero pois achava que qualquer atração que eu sentia por 

alguma mulher era apenas uma forte conexão como amigas e nem passava na minha 

cabeça a probabilidade de ser lésbica ou bi. Queria ser como as garotas da escola. 

Mas acho que chegou um momento que isso já não fazia mais sentido, beijar garotos 

já não fazia mais sentido e passei a olhar mais para oq eu realmente queria.  
 

Géssica – Ela [a minha prima mais velha], às vezes, ficava falando: você tem que 

procurar um homem, você precisa de um homem [...], que nojo. Eu me sentia mal com 

isso, mas depois ela passou a me respeitar. Também pelas filhas dela. Ela meio que 

ensinou as filhas que elas nunca podem ficar com mulher, senão ia arrebentar as 

meninas e às vezes as meninas falavam assim: “sua sapatona”. Tipo, uma criança já 

aprendendo a ter preconceito [...]. Isso me incomodava, me deixava chateada. 
 

É importante compreender que as relações sociais de sexo trazem consigo a operante 

heterossexualidade obrigatória, que não se revela nas práticas sexuais e afetivas, 

evidentemente, existentes e legítimas. Pensar dessa maneira faria com que nós caíssemos num 

arcabouço repleto de ingenuidades, porque tal aparente sexualidade é um instrumento, uma 

instituição deveras eficiente, que aflige a todas e todos nós, seres humanos (sem exceções, 

arrisco-me a dizer), para a mantença de dois grupos distintos, desiguais e acomodados sob o 

mesmo teto: o homem e a mulher. As suas teias de atuação são bem mais profundas e amplas e 

se inserem nos campos privado e público.  

Nessa lógica naturalmente androcêntrica, sob o falso uso do nome natureza, instituem-

se: a subserviência feminina às necessidades do homem, a obrigatoriedade de a mulher ser mãe 

e cuidadora de proles e das pessoas anciãs, e o seu decorrente aprisionamento no lar e na família 

heterossexual; a (desastrosa) gratuidade do trabalho feminino doméstico; a (quando alcançada) 

remuneração desigual dela no mundo do trabalho assalariado em comparação ao homem; enfim, 

a dominação dela(s). Todos esses componentes, ainda, acomodados no âmago da natureza 

humana não se referem ingenuamente às práticas afetivas ou sexuais heterossexuais que, há 

tempos, perduram e perdurarão, obviamente. Referem-se, de fato, às prescrições adotadas por 

um regime que organiza toda a sociedade.  

A normalidade do caminho heterossexual impôs às jovens a tentativa de relacionarem-

se com a figura masculina. As tentativas e os esforços frustrados podem ser justificados, 

precisamente, pelo medo do preconceito, da violência iminente, da (temerosa) identidade 

lésbica. Nas falas acessadas, tal movimento – nocivo contra si – se mostra costumeiro entre as 
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jovens, porque é dificultoso tracejar um modo de vida considerado, em grande medida ainda, 

anormal, ilegítimo e reprovável e, por isso, as afeições, os sentimentos e desejos por pessoas 

do mesmo sexo percebidos precisam, de alguma maneira, findar. É nesse instante que a 

heterossexualidade se transforma em uma grande aliada na busca por tal interrupção.   

Ademais, o compromisso com a heterossexualidade desenha-se, ainda, tão vultuoso 

que, numa tentativa de reforçá-la, as jovens instituem como uma ação eficaz fugir de uma 

autodenominação ou de um autorreconhecimento de si como lésbica. Nas narrativas reveladas, 

a resposta a uma sociedade que segrega, atemoriza sexualidades dissidentes, alheias aos padrões 

heterossexuais, foi a imersão na bissexualidade, seja por intermédio de discursos ou práticas. 

Essa tática, utilizada para escapar de situações vexatórias e violentas, de acordo com as palavras 

de Sofia, é comum entre muitas meninas.  

A bissexualidade adentra, então, a vida dessas jovens a fim de tornar as experiências 

lésbicas possíveis, palpáveis, menos embaraçosas e temerosas. A mantença do homem nessas 

vidas pode ser considerada um passaporte, uma licença permissiva para que determinadas 

juventudes lésbicas saiam da inércia, do obscurantismo. Destaco que, de forma alguma, essa 

estratégia de sobrevivência achada pelas jovens é um traço imutável da experiência bissexual. 

Pensar dessa maneira poria tal sexualidade sob um permanente negativismo: a bissexualidade 

somente persiste até o momento de a lesbianidade, enfim, ter espaço e oportunidade para 

aflorar. No entanto, na história de algumas jovens, o discurso e a prática bissexual instituem-

se, de fato, como o limite de sua sobrevivência.  

A categoria dos sexos e a heterossexualidade obrigatória (que mutuamente se 

alimentam) desvelam as suas relações sociais, abastadas de grupos sociais distintos, cujos 

conflitos se antagonizam, coproduzindo a opressão da mulher. Sofia, compelida a permanecer 

em uma relação com um homem, vê sua identidade lésbica esmaecer-se e, junto a ela, sua 

subjetividade: 

 

Sofia – Mas acabou que eu terminei meu relacionamento por conta disso. Ele tinha 

muito ciúme de mim. Ele sabia que eu tinha ficado com meninas. Ele não gostava disso 

e nem aceitava. Para ele, eu era só dele e acabou. Para ele, eu era hétero e tinha que 

ser a hétero pra ele e acabou. É só isso. Só que dentro de mim não era assim. Isso foi 

me deixando com depressão, entendeu? Eu me sentia mal. Eu me sentia julgada, sabe? 
 

Reconhecer-se, assumir-se lésbica, afugentando-se de uma relação naturalmente 

complementar e assimétrica com o homem e, sobretudo, experienciar a concretude de tal 

posicionamento nas mais variadas cotidianidades é um confronto permanente contra uma 

instituição tão opressora, que, ininterruptamente, determina o poder masculino. Até mesmo no 
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início das proposituras feministas aceitou-se o fato de que a sexualidade das mulheres era 

naturalmente redutível ao pênis, ao homem, e, portanto, presa à heterossexualidade; assistiu-se, 

apenas na década de 1970, o florescimento de indagações públicas e claramente sob uma 

perspectiva lésbica engajadas no desmanche das supremacias masculina e heterossexual. Hoje, 

apesar de avanços, ainda é bastante concreta a nociva condicionalidade das subjetividades e 

autonomias de mulheres lésbicas ou bissexuais ante a iminência de ausentarem-se das relações 

heterossexuais. Os constrangimentos experimentados assumem formas particulares, (quase) 

sempre harmonizadas com a imperiosa mantença da família nuclear heterossexual 

(naturalmente procriativa e normativa), cujo comando advém do homem, com seu inato direito 

de dominar.  

As jovens Alessandra, Amanda, Sofia, Géssica e Ana testemunham o quão embaraçoso 

é se retirar de uma costumeira posição subalterna, segundo a qual as suas experiências vividas, 

a sua sexualidade e maternidade, a sua devoção integral, enfim, dependem da onipresença do 

homem.  

  

Alessandra – De princípios teve vários [preconceitos]. Logo assim que eu contei, né? 

Foi quando ameaçaram me internar. Em algumas festas de família, não me chamavam 

pra participar. Aí a minha mãe me expulsou de casa. Aí eu fui morar com minha 

madrinha, mas eu só poderia morar com ela, se eu trabalhasse. Então, foi tudo assim 

após eu ter contado. Isso de 13 pra 14. Então, foi uma série de acontecimentos que 

até hoje ainda acontecem, com menos frequência, mas acontecem. Às vezes, em 

alguma reunião de família ou alguma coisa assim. Hoje nessas reuniões de família 

ainda rolam alguns comentários. Não me afetam como antes, mas ainda rolam alguns 

como eu poderia tá namorando um menino ou que eu poderia mudar o meu corte de 

cabelo, o meu estilo de roupa e às vezes são comentários indiretos, mas que acabam 

me afetando de alguma forma.  
 

Amanda – Tive a primeira certeza aos 16 anos mas n tive uma boa aceitação por parte 

da minha mãe então tive que me conter por alguns anos. Assim que comecei a ficar c 

meninas (com quase 16 anos) tentei contar mas ela teve uma reação meio agressiva, 

acabei desistindo de ter uma conversa e larguei de mão. Mas continuei me 

relacionando escondido. Com quase 17 anos, entrei no primeiro relacionamento com 

uma menina que vinha aqui em casa e minha mãe acreditava ser minha amiga. Minha 

tia, irmã do meu pai, descobriu por um site de perguntas anônimas que eu estava 

namorando uma menina e mostrou p minha mãe. Lá n havia só perguntas mas também 

uma série de web bullying referente a minha orientação sexual. Minha mãe ficou muito 

chocada c tudo e teve uma reação super extremista chegando a ficar um mês sem se 

comunicar cmg. Mas me senti muito vulnerável e com medo pq da família ser muito 

mente fechada. 
 

Sofia – Minha avó vai sempre criar aquela imagem na cabeça dela... Que eu vou ter 

que casar com homem e ter filho com homem, porque ela quer ter neto, essas coisas. 

Minha mãe é a mesma coisa.  
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Géssica – Meus avós eu só me assumi quando eu comecei a namorar [...]. E foi uma 

coisa meio complicada. Eu cheguei assim do nada. Eu tava namorando com a Paula 

e levei ela lá na casa da minha avó e falei assim: vó, vô, essa aqui é a minha namorada 

[...]. Meu avô fez aquela cara meio que decepcionado, mas não falou nada. E a minha 

avó fez uma cara que não deu nem pra disfarçar. Minha avó não deixava eu ficar 

perto da Paula, ela ficou bem chateada, bem bolada com tudo isso.  
 

Ana, por sua vez, enfrentou o silêncio de sua família perante a iminente conjuntura de 

ela assumir-se lésbica. “Minha família em geral acho que meio que fechava os olhos para isso”, 

ela conta. O pai de Ana “desconfiava, mas ele nunca falou a respeito”. Uma de suas irmãs dizia 

“que [Ana] precisava de psicólogo”, mas ela jamais perguntou o porquê de tal direcionamento, 

talvez “por medo do que ia escutar”, disse ela. Diante dessas falas, reforço que é preciso nos 

opormos aos silenciamentos concentrados em dadas realidades a fim de a existência lésbica 

(RICH, 2010) desprender-se do inatismo heterossexual ou de sua imposição por meio da força.  

Ainda, a rota da “heterossexualidade compulsória, por meio da qual a experiência 

lésbica é percebida através de uma escala que parte do desviante [ou, também, da patologização 

das sexualidades dissidentes] ao odioso ou a ser simplesmente apresentada como invisível”, 

acha-se, sobremaneira, estampada nas experiências de muitas mulheres (RICH, 2010, p. 20, 

grifo meu). É esse forçoso itinerário heterossexual um perseguidor das experiências de 

mulheres lésbicas, cuja intencionalidade é a de mover delas as suas predileções ou escolhas no 

que concerne à sexualidade ou a qualquer outro competente de suas vidas, pois a ausência de 

afeição das mulheres pelos homens reproduz, como bem lembra a feminista Navarro-Swain 

(2000), uma desordem. 

Alessandra, que já foi no passado ameaçada de morte pelo pai de uma namorada, 

descontenta-se com o modo errôneo como a sociedade lida, em geral, com a homossexualidade 

– e, adiciono, as diferenças –, o que faz alimentar nela o medo de sofrer atos violentos. Na 

história da jovem, tal perseguição e violenta ameaça resultaram em um precavido e, 

principalmente, compulsório afastamento dela da vida social. Falquet (2017) argumenta que 

violências multiformes (expressões também das opressões) esbarram, descomedidamente, em 

determinadas mulheres, pois são elas as consideradas mais desviadas. As lésbicas integram esse 

grupo de mulheres, porque experenciam a sua sexualidade rechaçando o molde heterossexual, 

naturalmente reprodutor. As violências podem incluir o isolamento social, os xingamentos, as 

intimidações e, por vezes, a agressão física e o assassinato, assumindo, assim, diferentes formas, 

embrenhando-se em multifacetados espaços, amparando e operando toda a organização social 

(FALQUET, 2017).  
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Alessandra – O pai dela [da namorada] me ameaçava, me ameaçava de morte. Depois 

de um tempo, ele passou a gostar de mim quando ele foi me conhecendo mais. A mãe 

dela mesmo eu nunca cheguei a conhecer, porque ela nunca teve interesse de me 

conhecer [...]. Por mais que hoje o preconceito seja menor, eu ainda acredito que a 

sociedade ainda trata isso de maneira muito repugnante e é bem complicado viver 

dessa forma, a gente viver em comunidade dessa forma. Eu acho que de algum jeito 

eu acabei me distanciando muito das atividades sociais, justamente por medo de sofrer 

esse tipo de preconceito. E isso me afeta muito, eu acabar ficando com mais medo do 

que eu já tinha. Então, hoje eu evito lugares que são muito lotados ou evito lugares 

ou coisas que vão chamar atenção pra mim. É complicado.  
 

As falas, na sequência, de Ana, Amanda e Géssica acompanham o relato de 

Alessandra. São reais, sensíveis e inquietantes o receio e o amedrontamento dessas mulheres 

no que toca à manifestação de suas sexualidades. Ana incomoda-se com os homens que 

desmerecem o fato de ela ser lésbica, forçando-a ao desejo masculino. Por isso, ela lamenta-se 

por inexistir na cidade na qual reside um espaço de lazer enlaçado as suas escolhas individuais 

referentes à vivência segura da lesbianidade. Amanda, por sua vez, recorda-se dos discursos 

pretensiosos e intimidadores de homens que marginalizam as experiências afetivas e sexuais 

entre duas mulheres. Apesar de um passado bem mais apreensivo acerca das violências contra 

pessoas LGBTI, Géssica anima-se, hoje, pelo fato de ter uma namorada, porém, evita beijá-la 

em certos espaços públicos. Seu temor reverbera a voz social e comum do preconceito que 

afirma isto: a mulher lésbica precisa assumir-se (ou, na realidade, enclausurar-se) em âmbito 

privado a fim de praticar sua subjetividade.  

 

Ana – [...] Ainda mais que eu saio muito então tem uns meninos bem chatos sabe. [...] 

falam que não veem problema nisso [no fato de a Ana ser lésbica]. Fico incomodada 

com isso. Eu acho que deveria ter um lugar, tipo uma boate né, até pq tem uns héteros 

que ficam bem idiotas depois que bebem... Ou nem precisa beber pra isso. Sempre tem 

aqueles que chegam querendo ficar e ainda falam que não ligam por eu ser lésbica... 

Ou falam que é pq não conheci eles ainda. Nunca me aconteceu [violência física], até 

pq sempre ando com bastante amigos. E se eles verem que tá me incomodando muito 

eles já me tiram de perto.  
 

Amanda – Coisas do tipo “tá nessa só pq nenhum homem pegou de jeito”, “tá 

trocando de lado pq se decepcionou com homem”. Vinham de meninos. [...] já 

passamos por situações em que não nos reconhecem como um casal e faltam c respeito 

dando em cima de uma de nós descaradamente. Geralmente fico na minha, tento 

ignorar e reagir da melhor maneira possível. Mas minha namorada tem o pavio bem 

mais curto e sempre se irrita. 
 

Géssica – Às vezes, eu me privava bastante em certos lugares de ficar com a minha 

namorada, porque eu ficava me sentido incomodada [...]. Quando eu comecei a 

namorar com a Carla foi mais complicado, porque [ela]era esse tipo de pessoa que 

eu era no passado. Esse tipo de pessoas que, em certos lugares, fica com medo, receio, 

essas coisas assim. E eu aprendi ser uma pessoa que não tô nem aí, que o importante 
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é ser feliz. Não que eu vou ficar agarrando, beijando ela na frente de todo mundo, mas 

eu não me importo de saberem que ela é a minha namorada. Ela já é mais fechada. 

Às vezes, dependendo do lugar que a gente tiver, ela não gosta de me dar a mão, ou 

de me dar um abraço [...]. Eu sempre senti atração por mulher, mas eu tinha medo 

porque eu via muitos casos de pessoas apanhando, essas coisas assim, então eu tinha 

muito medo de me assumir, eu tinha de experimentar. Até conhecer a Júlia.  
 

Nessa convergência de relatos, há o constrangimento de todas essas mulheres na busca 

por seus elementares quereres, edificadores da dignidade humana. É oportuno evidenciar, dessa 

forma, que a capacidade de as mulheres definirem os modos como experenciam sua sexualidade 

varia, conservando-se prejudicada, em virtude da posição de subalternidade na qual foram 

postas historicamente por grupos e instituições dominantes (MIGUEL, 2014).  

Também, parece-me valoroso sublinhar, diante de tais experiências vividas, o fato de 

que as relações sociais de sexo fomentam a apropriação das mulheres pelos homens. Tal 

conjuntura deveras corriqueira se adequa a uma teorização muito bem sugestionada (e já 

mencionada nesta tese) pela feminista materialista Guillaumin (2003, 2014), de acordo com a 

qual a natureza especial da opressão das mulheres é a apropriação53. Para a feminista, há um 

fato material e um fato ideológico que facultam essa usurpação. O primeiro reduz a mulher ao 

“estado de objeto material”; o segundo, redutível à ideia de natureza, edifica e perpetua 

mentalmente a posição natural de subalternidade e subvalorização da mulher nas sociedades 

(GUILLAUMIN, 2014, p. 34).  

Com a intenção de ilustrar a periodicidade dessa condição, ela faz, então, uma alusão 

provocante ao dizer que o ser humano apenas se apossa publicamente do que lhe pertence 

(correto? – questiono). Inclusive, os cleptomaníacos, detentores de impulsos tão incontroláveis, 

esperam uma condição mais favorável, ausente de possíveis flagrantes, para que, finalmente, 

sejam capazes de apossar-se daquilo que não lhes pertence com êxito. No caso das mulheres, 

estabelece a autora, é prescindível esconder-se, porque são elas um bem comum 

(GUILLAUMIN, 2014); somos, todas nós, de todo o mundo. Dessa maneira, o uso das mulheres 

é descomedido e tracejado, sobretudo, pela impunidade dos agressores que ainda vigora.  

 

O próprio caráter público desse apoderamento, o fato de ele revestir-se aos olhos de 

muitos, e, em todo caso, dos homens em seu conjunto, de certo caráter “natural”, de 

quase “autoevidência”, é uma dessas expressões cotidianas e violentas da 

 
53 Os engenhos da apropriação da classe das mulheres, de acordo com Guillaumin (2014), se disseminam por 

diferentes cotidianidades, tais como o mercado de trabalho, o confinamento no espaço, a demonstração de força, 

a coação sexual, entre outros. A feminista faz, assim, uma leitura dinâmica das relações sociais de sexo a fim de 

que enfrentemos processos palpáveis de dominação das classes subalternas, que se embasam na inferioridade inata 

dos grupos dominados. 
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materialidade da apropriação da classe das mulheres pela classe dos homens 

(GUILLAUMIN, 2014, p. 27).  

 

A apropriação das mulheres pelos homens (GUILLAUMIN, 2003, 2014) é manifesta 

em muitas e habituais cotidianidades e traduz uma face agigantada das opressões por elas 

experimentadas. As narrativas de si, nas linhas anteriores, de Ana, Amanda e Géssica 

corroboram esse quadro, fazendo com que nos lembremos de que somos vistas como um bem 

de uso comum e de acessível usurpação.  

Por isso, reitero: o incômodo de Ana, que assiste a sua subjetividade esmaecer defronte 

à insistência por “afeto” ou atenção de um homem, é a manifestação dessa apropriação; a 

compostura aborrecida da namorada de Amanda, sobremaneira impactada por frases que 

carregam consigo o desmerecimento de relações lésbicas, considerando-as tão somente ainda 

existentes porque delas um homem e o pênis se desertam (afinal, a lésbica “tá nessa só pq 

nenhum homem pegou de jeito”, conforme contado por Amanda), é, igualmente, a expressão 

aflita de opressões, que apropriam as mulheres; o constrangimento e, como resultado, o medo 

da namorada de Géssica perante a iminência de, em determinados espaços, haver 

exteriorizações preconceituosas e agressivas é, absolutamente, a resposta a sua apropriação pelo 

homem. As mulheres “são um bem comum e, se a verdade está no vinho, na boca das crianças 

e na dos loucos, esta verdade nos é dita claramente com bastante frequência” (GUILLAUMIN, 

2014, p. 28, grifo meu).  

Peço, junto a Guillaumin (2014, p. 28), que tenhamos uma incumbência, talvez 

embaraçosa, porém crucial para que enxerguemos as sutilezas de apossamentos, discretamente 

opressores, das mulheres pelos homens:  

 

[...] observe nas ruas como os jovens amantes ou apaixonados se dão as mãos, quem 

pega a mão de quem, e anda um pouquinho à frente... oh! quase imperceptivelmente... 

Observe como os homens seguram a “sua” mulher pelo pescoço (como uma bicicleta 

pelo guidão) ou como eles as puxam pelo braço (como o carrinho de mão da infância). 

Isso varia segundo a idade e os níveis de renda, mas as relações corporais gritam essa 

apropriação em cada ênfase do gestuário, da fala, dos olhos. E eu termino por me 

perguntar seriamente se o gesto masculino supostamente cavalheiro, que, aliás, tende 

a desaparecer, de “dar passagem” à mulher (quer dizer, fazê-la passar à frente), não é 

simplesmente uma forma de assegurar-se de que não vá perdê-la de vista nem por um 

segundo: nunca se sabe, mesmo de saltos altos, dá para correr e fugir. 

 

Avanço, sem, contudo, desprender-me das vulnerabilidades às opressões das mulheres 

que habitam este escrito. Nessa trilha, enfrento, junto às jovens vítimas, o naturalizado e 

ininterrupto estupro54 ou, de forma mais extensiva, a coação sexual, que é – para além de ser 

 
54 O Código Penal Brasileiro conceitua o crime de estupro em seu artigo 213, a saber: “constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou permitir que com ele se pratique outro ato 
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um instrumento deveras opressor, engendrado pelos homens com o intuito de subjugar e 

atemorizar as mulheres – a exteriorização de mais um direito masculino de apropriação sobre 

elas, como venho tentando demonstrar.  

 

Sofia – Quando eu tinha uns 8 anos mais ou menos de idade, tinha um amigo da minha 

mãe, que ele tinha uns 50 e poucos anos mais ou menos. Eu não sei o porquê e o 

motivo que eu tava numa casa abandonada com ele, que era na frente da casa que a 

gente morava [...]. Era numa casa que tava sendo feita, que tava começando a fazer. 

Da mesma dona que eu morava de aluguel com a minha mãe, certo? E eu lembro que 

com meus 8 anos de idade eu fui abusada. Esse cara pediu pra passar a mão, pra me 

tocar, entendeu? E como eu era criança, eu era inocente e não sabia das coisas eu 

acabei deixando, porque eu não sabia das coisas exatamente. Eu sei que eu tava 

jogando com o celular dele, entendeu? Eu jogando joguinho no celular dele, ele falou 

no meu ouvido: posso te fazer uma pergunta? Só que ninguém pode saber. Eu fui 

abusada quando era criança por esse cara, entendeu? Eu tinha uns 8 anos de idade, 

por aí, ele era amigo da minha mãe. Então, foi uma coisa bem difícil pra mim. Na 

época, eu era criança, então, eu nem sabia o que tava acontecendo, mas o tempo foi 

passando, os tempos, e, tipo, isso foi um trauma que me deixou bem marcada na minha 

vida [...]. 
 

Uma vez eu quase fui estuprada por um cara que tinha quase a mesma idade que eu. 

Ele me chamou para sair de manhã e eu fui junto, entendeu? Ele queria tirar a minha 

virgindade, porque na época eu era virgem ainda. Ele queria tirar minha virgindade 

e eu não quis deixar, entendeu? E, tipo, ele deu um tapão na minha cara e mandou eu 

calar a boca na hora. Ele queria fazer tudo comigo na hora, né? A minha salvação foi 

que na hora deu uma coisa na minha cabeça, entendeu? Eu não sei da onde veio essa 

ideia, só que falei com ele que eu tinha aids, entendeu? Eu falei: não, não, não, calma. 

Eu vou te falar porque eu não quero fazer nada com você. Aí ele: ah, por que? Aí eu 

falei: porque eu tenho aids. Caraca, isso foi doideira na hora, vei. Po, eu não sei da 

onde eu tirei esse troço da minha cabeça. Eu só sei que eu falei isso e ele parou na 

mesma hora. [...] Aquele dia eu quase fui estuprada. Isso eu já tinha uns 13 anos já, 

entendeu? E eu pensei: porra, o que to fazendo da minha vida, né? Depois disso, 

outros homens também sempre deram em cima de mim. Eu não sei, eu acho que eu 

era tão inocente quando eu era criança. Eu tinha uma fragilidade tão grande que tipo 

eu me deixava levar pelas pessoas sem saber as intenções reais delas, sabe? Assim, 

foi uma das experiências que eu tive quando menor [...]. Antigamente doía, 

antigamente era uma coisa que me deixava com vergonha, muito triste. Hoje em dia 

não. Hoje em dia me faz ser melhor, me dá uma sensação de superar... 
 

Géssica – Mãe, ontem eu fui num churrasco aqui [...], aí bebi, não sei o que aconteceu. 

Aí agora eu perdi meu celular, e o pai de Raí roubou meu celular pra poder usar 

droga, porque antes do churrasco ele tava no posto cheirando pó com os amigos dele 

 
libidinoso.” A parte final do referido artigo foi incluída no ano de 2019, ampliando o alcance do estupro para 

qualquer ato que viole a dignidade sexual da vítima, podendo esta ser mulher ou homem. Nos termos do artigo 

217-A da mesma norma, presume-se a violência ou grave ameaça quando a vítima é menor de 14 anos de idade. 

Trata-se de presunção absoluta de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, 

qualquer ato contra a vítima que tenha a mínima conotação ou coação sexual, independente da natureza e 

intensidade (como passar a mão nos seios, beijar o pescoço, apalpar as pernas), recebe o mesmo tratamento dado 

à conjunção carnal: é crime de estupro.  
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e falou que não era pra contar [pro meu irmão] e eu não sei o que aconteceu, não sei 

o que aconteceu. Minha mãe: calma, me conta direito. E eu só chorava e falava que 

eu não sabia o que aconteceu. Só que na hora assim desesperada e em choque falando 

com a minha mãe o que aconteceu, eu cheguei pra ela e falei assim: caramba, mãe, 

eu tô tão em choque por causa do meu celular que eu não prestei atenção numa coisa. 

E ela falou: o quê? O pai de Raí fez alguma coisa contigo? Aí eu falei: não sei, só sei 

que eu acabei de acordar pelada do lado dele, e aí minha mãe falou assim: desce daí 

agora, pega o celular do teu irmão, fala com ele que depois tu devolve pra ele e desce 

daí agora e vai direto pro UPA e pede pra eles fazer um exame em tu. Aí aí eu desci 

direto. Minha mãe chegou, fomos [...] pra delegacia, minha mãe conversou com o 

policial, ele perguntou quantos anos que eu tinha, aí a minha mãe falou que eu tinha 

acabado de fazer 18 anos. Aí minha mãe falou que eu tinha 18, aí ele foi e falou que 

queria conversar com ela em particular. Aí nisso que ele foi conversar com ela, minha 

mãe voltou chorando e mandou a gente embora. Eu falei: mãe, o que aconteceu?, ela 

falou que o policial falou que, se ela quisesse seguir com isso em frente, que, no 

máximo, ele só ia ter que me pagar algumas cestas básicas, mas que não ia dar em 

nada pra ele porque eu tinha 18 anos, e falou que até provar que realmente eu não fiz 

porque eu queria, que foi porque ele fez... e falou que só dele ter encostado no meu 

corpo, deu ter aparecido pelada do lado dele isso já é um motivo dele ser preso, 

porque ele falou que isso já é um estrupo, mas ele falou que, como a lei no nosso país 

é uma merda, que isso não ia dar em nada e que minha mãe podia tentar que não ia 

dar em nada, que a única coisa é que eu ia ter que me arreganhar na frente de várias 

pessoas, de várias ginecologistas e não ia dar em nada. Aí beleza, minha mãe chorou, 

ficou desesperada e tal, e eu chorei mais ainda, porque eu não conseguia lembrar de 

nada. Aí a minha mãe foi e pagou uma ginecologista pra me atender. 
 

E agora em relação ao [estupro do] pai da minha amiga [...], eu ainda não tô pronta 

pra falar sobre isso não, porque isso daí, eu me lembro de cada detalhe e é horrível 

pra mim. Só de lembrar desse assunto já me apavora e eu fico sem dormir e eu ainda 

não consegui lidar com isso, ainda é difícil pra mim, porque eu me lembro de cada 

detalhe, me lembro como se fosse hoje. 
 

As narrativas são extensas, embebidas de detalhes, e traduzem uma dimensão concreta 

das desigualdades oriundas das relações sociais de sexo. A crueldade inerente a tais episódios 

pode ser delineada pela aglutinação de violências que a própria coação sexual contra a mulher 

produz: diante de sua inevitável ocorrência, a violência física mais ou menos agressiva, que 

acomete o corpo, faz-se presente; ademais, a violência psicológica, que traumatiza a mente por 

intermédio de ameaças e insultos, é recorrente e sua mantença pode dar-se por toda a vida. 

Trata-se isso de um esparramo nocivo de opressões na vida das mulheres, que fere, sobretudo, 

a sua dignidade – a imperiosa capacidade de ela decidir-se sobre si, consolidando a sua 

autonomia. É verdade – e isto é por muitas de nós, mulheres, observado e possivelmente 

experienciado – que a sexualidade feminina descortina uma rota oportuna para a objetificação 

nossa pelos homens, porque é nela que o poder masculino se perfaz sem embaraços, é nela que 

esse poder se mantém (impune), ilustrando a sua indefensabilidade (GUILLAUMIN, 2014). 
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Desta maneira, Rich (2010) caracteriza esse poder que nega a sexualidade das mulheres e, no 

mesmo instante, as obriga  

 

à sexualidade masculina – por meio de estupro (inclusive o estupro marital) e agressão 

da esposa; do incesto pai-filha, irmão-irmã; da socialização das mulheres para que 

elas sintam que a “pulsão” sexual masculina consiste em um direito; da idealização 

do romance heterossexual na arte, na literatura, na mídia, na propaganda etc.; do 

casamento infantil; do casamento arranjado; da prostituição; do harém; das doutrinas 

psicanalíticas da frigidez e do orgasmo vaginal; das descrições pornográficas das 

mulheres a responder com prazer à violência sexual e à humilhação (em que a 

mensagem subliminar seria que o sadismo heterossexual é mais “normal” do que a 

sexualidade das mulheres) (RICH, 2010, p. 25).  

 

As experiências tão nocivas que permearam a vida das jovens Sofia e Géssica e que, 

decerto, permeiam a vida de muitas mulheres desenham uma realidade cuja subjetividade 

feminina é, sem piedade, atacada. Sofia sofreu a primeira violência de cunho sexual quando era 

apenas uma criança e, pior, o autor de tal ato foi um amigo da família. Porque vivemos em um 

mundo cuja força, em grande medida, é masculina nos acostumamos com tal relato? É fato 

comum, recorrente e impassível de mudanças essa violência que recai sobre meninas? Pergunto 

isso porque a violência não cessou da vida de Sofia. Ela, já na juventude, sofreu mais uma vez 

o poderio e a violência masculina sobre si.  

Também faço tal questionamento porque Géssica foi mais uma vez vítima de uma 

heterossexualidade que se acomoda mediante o uso da força. Ela acordou totalmente despida 

ao lado de um homem, indignou-se, foi à delegacia mais próxima e viu a sua dignidade e 

liberdade sexual esvaecerem. É fácil perceber a dificuldade de se apurarem os crimes contra a 

liberdade sexual em razão principalmente de certos valores arraigados no atuar estatal, entre 

eles: a subvalorização da mulher, a principal vítima usualmente do crime de estupro e a única 

prova existente; e a superioridade do homem, o autor habitual de tal crime. Em face, então, da 

submissão imposta pela tradição machista, presume-se a anuência feminina na prática do ato 

criminoso.  

Por um lado, na história de Géssica e em tantas outras, é dever do Estado a punição 

dos autores de crimes. A conduta do agente policial, no trecho narrado, ilustra o 

descumprimento de tal incumbência e delineia uma atitude propensa a perpetuar um tratamento 

diferenciado na apuração de crimes praticados contra homens e mulheres, outorgando aos 

últimos uma posição em demasia desvantajosa, porque transfere à vítima – em grande medida, 

a mulher – o ônus de evidenciar a ofensa. Na delegacia, Géssica ouviu que ela própria seria a 

grande prejudicada se prosseguisse com o intento de acusar o seu ofensor, porque, para além 

de ela ter de se “arreganhar” na frente de outras pessoas, nada, de fato, aconteceria com o 

agressor. Tais discursos colocam a vítima em uma posição de extrema fragilidade, acuando-a a 
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fim de fazer com que ela prove a prática de um ato, em tese, violento contra si, carente de 

demais testemunhas.  

Ademais, por outro lado, mesmo na eventualidade de o acusado ser absolvido por falta 

de provas ou por qualquer outro motivo, não é adequada uma postura ofensiva, minimizadora 

e desestimuladora de um agente público direcionada à vítima de um crime contra a sua liberdade 

sexual. O desfecho, aqui e nas histórias de Sofia, é apenas um: a impunidade dos agressores.  

Vimos bem como as relações sociais de sexo e a heterossexualidade obrigatória 

nutrem, de maneira imbricada e simultânea, o que é direcionado às mulheres e aos homens em 

suas vivências: a elas destinam-se vulnerabilidades multiformes; a eles, o (quase inevitável) 

poderio sobre a existência e a experiência feminina. Gostaria, ainda, de avolumar esses 

imbricamentos opressivos e, para tanto, adentro, nas linhas subsequentes, o fundamentalismo 

religioso e a sua capacidade notável de prescrever o encargo heterossexual na vida de algumas 

pessoas.  

 

5.2.2 O fundamentalismo religioso: um instrumento para a mantença das relações sociais 

opressoras   

 

De antemão, antes de tecer algumas reflexões possíveis sobre o impacto do 

pensamento religioso na vida das pessoas ou das jovens lésbicas ou bissexuais que se narram, 

quero dizer que o meu intuito não é o de criar uma lacuna entre crenças religiosas e sexualidades 

(consideradas dissidentes), porque agir assim é, mais uma vez, estruturar categorias, no fundo, 

separatistas, que promovem apenas mais segregações, divisões. Quero, então, propor reflexões 

que focalizem nisto: não se trata de escolhermos entre religião e a existência e vivência 

lésbica55, por exemplo; trata-se, isto sim, de assimilarmos o fato de que crenças e preceitos 

religiosos – particulares, destaco – precisam ater-se a esse universo e, assim sendo, não podem 

obstaculizar a concessão de direitos políticos e de cidadania a certas pessoas cidadãs de um 

Estado, porque vivemos, ao menos no papel56, em um território brasileiro laico e democrático.  

 
55 Cristiana Serra (2017), em seu trabalho de título “Viemos pra comungar”: estratégias de permanência na Igreja 

desenvolvidas por grupos de “católicos LGBT” brasileiros e suas implicações, faz uma escrita interessante no 

sentido de conciliar a fé, a religiosidade, no âmbito do catolicismo, e as sexualidades alheias ao padrão 

heterossexual e, assim, dissidentes e subalternizadas.   
56 “Aduz a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu preâmbulo, que institui um Estado 

Democrático, destinado a assegurar, entre outros, os direitos individuais e a igualdade, construindo-se uma 

sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos, fundada na harmonia social, sob a proteção de Deus. 

Prosseguindo, em seu artigo 5º, inciso VI, assegura a Constituição ser ‘inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
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A tradição LGBTI+fóbica da Igreja é secular. A oposição, por exemplo, a lésbicas e 

gays, lembra Borrillo (2010), iniciou-se com o cristianismo, cuja propagação de fé definia os 

atos e as pessoas homossexuais como contrários à lei natural, impassíveis, portanto, de salvação 

(o sodomita queimado na fogueira ou o homossexual considerado doente e, então, apto a ser 

enclausurado são exemplos da forma como essas pessoas eram desumanizadas). Se o mundo 

greco-romano autorizava a relação entre um homem adolescente e um homem adulto, cujo foco 

era a aprendizagem marital, e reconhecia socialmente os atos homossexuais, o cristianismo 

tratou de disseminar suas prescrições e seus interesses. A contrariedade a essa desordem acha 

no pensamento escolástico um caminho para, por um lado, privilegiar a reprodução humana, o 

casamento e o coito heterossexual e a decorrente subalternidade e domesticidade da mulher; e, 

por outro, perseguir (punir), durante os séculos XIII a XV e até o fim do século XVIII, os 

homossexuais (BORRILLO, 2010).  

As Igrejas têm uma tradição duradoura: pôr “à margem da natureza” as pessoas 

homossexuais. Talvez porque carentes de arrependimentos no que concerne às hostilidades há 

tempos direcionadas a elas, essas instituições perseveram na mantença dos atos e discursos 

ainda discriminatórios (BORRILLO, 2010, p. 43).57 Existe, mais contemporaneamente, uma 

tentativa de acolhimento (postura pastoral) dessas pessoas, ao menos no campo discursivo, a 

fim de resguardar a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, no entanto, em 

documentos oficiais, a doutrinação católica permanece rígida e, “para o bem dos homens e de 

toda sociedade”58, ensina que o comportamento homossexual é, por natureza, errôneo.  

No contexto das literaturas evangélicas (por exemplo, a Igreja Universal do Reino de 

Deus), Marcelo Natividade (2006) evidencia que há uma forte intencionalidade de cura da 

homossexualidade e das pessoas que, espiritualmente empobrecidas, a praticam em razão, 

sobretudo, de ser tal estilo de vida pecaminoso, um desvio das práticas afetivas e sexuais 

 
de culto e a suas liturgias’ (BRASIL, 1988, s.p.). O artigo 19, em seu inciso I, determina que é proibido ao Estado 

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 

seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público” (BLAUDT; JESUS, 2020, p. 95-96).  
57 A fé católica, por exemplo, em vez de enviar à fogueira os homossexuais ou sodomitas, acolhe-os hoje com o 

desígnio de curá-los ou (se tal proposta preliminar não se efetivar) mostra-lhes o caminho da abstinência, de acordo 

com a alínea 2359 do documento Catecismo da Igreja Católica (1992).  
58 O documento Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais, 

publicado no ano de 2003, assim afirma: “a Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não 

pode levar, de modo nenhum, à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões 

homossexuais. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base 

da família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao 

matrimónio, significaria, não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num 

modelo para a sociedade actual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do património comum 

da humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores, para o bem dos homens e de toda a sociedade”.  
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naturais. Assim, a caracterização depreciativa da homossexualidade é conservada e, então, 

prospera, “acentuando os aspectos de uma ‘vida pregressa’ associada a um comportamento 

desordenado, imoral e que conduz ao sofrimento” (NATIVIDADE, 2006, p. 116, grifo do 

autor).  

Vejamos os acontecimentos contados por Géssica:  

 

Géssica – As pessoas [da igreja] me julgam muito pelo meu relacionamento com a 

Carla pelo fato dela ser mulher. Então, eu já tentei voltar e eu até levei a Carla na 

igreja comigo, mas ela não se sentiu confortável lá e eles ficavam o tempo todo: ah, 

agora você tem que pensar sobre o seu relacionamento com ela. Eu cheguei até a 

voltar na verdade [...]. Eu voltei, eu tava frequentando a igreja, só não tinha aceitado 

Jesus novamente. Mas aí a moca da igreja me levou lá na frente e eles oraram como 

se eu tivesse aceitado Jesus. Mas em nenhum momento eu abri a minha boca e falei 

“sim, eu aceito”. Mas depois daquela oração [...] eles ficaram falando “ah, você tem 

que pensar no seu relacionamento, porque os dois não dá certo”. Eles falam que não 

tem como eu ficar em cima do muro, né? Eu tá na igreja e no mesmo tempo eu tá com 

a vida impura, com pecado. Essas paradas. Como se eles não tivessem pecado, como 

se eles fossem santo, enfim. Eles acham que isso é um erro e que, então, tipo assim, 

mesmo se eu voltasse para a igreja hoje, de certa parte eu estaria bem, de certa parte 

eu estaria infeliz, porque eu não ia ter oportunidade pra fazer as coisas que eu gosto 

de fazer na igreja como fazer teatro, apresentar peca, dançar, cantar, ler a bíblia [...]. 

Pra eu conseguir essas coisas de novo eu tenho que terminar com a Carla. 
 

Eu acho que nas igrejas tinham que pregar o amor [...]. Tipo assim, eu vou levar a 

Carla na igreja ou a minha amiga vai levar a namorada dela na igreja. Que nem 

ontem a gente ia na igreja, aí a namorada dela chegou e falou assim: ah, eu vou na 

igreja, mas não quero escutar o pastor falando que eu tô com demônio no corpo, que 

eu vou pro inferno, essas paradas assim não. Eu não consigo entender que você amar 

uma outra mulher é errado. Eu ainda não consigo entender isso, portanto que eu tava 

lá no encontro, teve uma hora que a mulher tava fazendo um negócio lá e a igreja toda 

começou a marchar e falar uma coisa: “sai”, levantava a mão e tocando uma música 

lá. E eu fiquei marchando junto com eles, com a igreja toda. E teve uma hora que 

falou sobre o homossexualismo e tal [...]. Eles começaram a repreender e nessa hora 

eu fui a única que parou dentro da igreja [...]. Depois a mulher deu uma folha pra 

gente colocar lá e assinar um xzinho no papel [de forma anônima], dizendo os pecados 

que a gente queria ser liberto e tal, que depois eles iam jogar na fogueira, a gente ia 

rasgar o papel e eles iam jogar na fogueira e tal. Aí teve uma parte lá que tava escrito 

“se livrar do homossexualismo”. Eu não marquei x lá, porque, tipo assim, eu não acho 

que eu tenho que me livrar de alguma coisa. Eu não acho que tô doente, eu não acho 

que eu tô com espírito dentro do meu corpo, entende? Eu acho que eu sou assim, eu 

sou assim. Eu não consigo entender isso [...]. 
 

Aí eles falam sobre você ter sido abusada sexualmente. Antes de eu quase ser abusada 

sexualmente eu já ficava com mulheres. Então, qual a explicação? Não tem como eu 

falar: ah, você ficava com mulheres porque já tentaram abusar de você. Mas quando 

tentaram abusar de mim eu já ficava com mulheres, então qual que é a explicação? 

Então, é porque você tá com um espírito no corpo de lesbianismo. Cara, eu fico 

pensando de onde esse povo tira essas coisas da cabeça. Espírito de lesbianismo? De 
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verdade [risos], eu não consigo entender. Dá vontade de rir deles quando eles falam 

essas coisas [...]. Eles deveriam praticar o amor de Deus [...]. 
 

A gente [Géssica e uma amiga] contou pro pastor que a gente tinha ficado com 

mulher, que a gente tava ficando e aí, até então, era uma coisa só entre nós e o pastor. 

Quando a gente foi na igreja, o pastor falou na frente de todo mundo que a gente tava 

com o espírito de lesbianismo, blá blá blá. Falou muita muita merda em relação... A 

gente contou pra ele, confiou nele que ia ficar só entre nós. Ele falou: Deus manda 

dizer que vocês estão com espírito de lesbianismo [...]. Ele usou como se Deus tivesse 

contado pra ele isso. Foi uma doideira [...]. Eu e ela começamos a ser diferenciada 

dentro da igreja. Os nossos atos era mais cobrados do que das outras pessoas. A gente 

era mais cobrada dentro da igreja [...]. Sempre houve muito preconceito em relação 

a gente quando a gente se assumiu. Só que em relação à minha amiga foi pior [...]. 

Ela foi muito julgada pela família dela toda, o pai dela queria matar ela. 
  

 Há um problema espiritual ou um movimento nocivo e antinatural na lesbianidade de 

Géssica (NATIVIDADE, 2006)? Esses discursos religiosos, embebidos de imposições que 

inferiorizam pessoas, delineiam a imperiosa mantença e perpetuação da ordem natural dos 

sexos e das sexualidades, assim como da ordem divina que, “ao criar [...] homens e mulheres, 

atribuiu uma posição preeminente, no âmago dessa ordem, à heterossexualidade” (BORRILLO, 

2010, p. 61). Diante dessa verdade heterossexualizada e propagada há séculos, as justificativas 

para a inexistência lésbica são muitas: abusos sexuais sofridos ou o “espírito (maligno) de 

lesbianismo”59? Quais dessas justificativas devem ser enfrentadas e superadas a fim de a 

desordem lésbica findar? Lembremos, aqui, disto: tudo aquilo que se impõe como natural 

prescinde de explicações que embasem a sua existência e ocorrência, e a heterossexualidade é 

uma prova contundente disso.  

Tal aparente sexualidade, edificada sob os comandos divinos e naturais, privilegia-se 

de um status superior e, em demasia, intocável – o que, mais uma vez, acentua as relações 

sociais e desiguais de sexo (porque, numa relação de dominância, a instituição heterossexual 

precisa do homem e da mulher para poder perpetuar-se). E a religião ou o conservadorismo 

religioso tem um grande poder nisso, pois dissemina a ordem heterossexual, inferiorizando 

pessoas que dela se afastam e tornando-as diferentes e anormais.  

 

Géssica – Nesses últimos dias acho até que a pastora ficou com raiva de 

mim                               ♀ por causa desse assunto! Ela me mandou umas msgs sobre a 

bíblia falando sobre minha sexualidade e tbm a gente teve uns debates sobre isso!!! 

 
59 Nas palavras de Natividade (2006, p. 119), “J. Cabral, no livro O amor às avessas: homossexualismo, trata dos 

aspectos espirituais que podem conduzir à homossexualidade. Sobretudo, a adesão a rituais e crenças não 

evangélicos ‘podem ser inspiradoras do comportamento homossexual’, levando à promiscuidade e perversão: ‘os 

casos de possessão demoníaca podem estar associados diretamente à atividade homossexual. Acredita-se, 

inclusive, que existem demônios cuja atividade específica é provocar esse tipo de distorção nos seres humanos, 

afastando-os dos ensinamentos de Deus’”.  
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Ela disse até pra eu não apresentar mais meu trabalho sobre lgbt, e acho que ela não 

gostou muito das coisas que falei cm ela, agr ela nem me responde mais no whats, não 

me manda mais msgs tbm e esses dias atrás postou umas indiretas no status pra mim! 
 

Diante de tantas opressões contra quem tenta afugentar-se da heterossexualidade, é 

fácil perceber que a saída dessa conjuntura, para muitas mulheres, assim como para Géssica, é, 

de fato, difícil. E isso afirmo porque é bem possível que ela viva um dilema que afeta a sua 

saúde física e emocional e que é delineado pela batalha (infrutífera) entre sua religião e 

sexualidade: a jovem, em sua busca por uma religiosidade capaz de a ela ofertar um acolhimento 

espiritual, ausente de preconceitos e inferiorizações, frustra-se porque ela se defronta com as 

operantes verdades divinas que, associadas à mantença da família cristã heterossexual nas 

sociedades, prescrevem o correto comportamento dela social, sexual e afetivo. Em face de tal 

desencontro, ela vê (possivelmente) a sua subjetividade e a sua fé esmaecerem-se.  

 

Géssica – Foi aí que eu comecei a sentir atrações por mulheres, só que por minha avó 

e minhas tias ser da igreja e falar que eu tinha que ficar com homem, eu tinha receio 

e medo do que eu sentia. Eu nunca achei que você ficar com mulher era errado, mas 

quando eu era mais nova, eu tinha medo. Tinha medo de ir pro inferno por ficar com 

mulheres. Eu tinha medo, então, eu tentava rejeitar de qualquer jeito esse pensamento 

[...]. Eu ficava tentando repreender esses pensamentos e ficava tentando focar no 

menino. Eu ficava falando assim: poxa, eu não posso gostar de mulher. Então, eu 

ficava tentando repreender. Eu sempre orava e chorava pra Deus tirar esses 

pensamentos da minha cabeça. Porque minha família, minha avó, meu avô falava que 

eu ia pro inferno. 
 

Esse impasse também é enfrentado por Sofia: 

 

Sofia – Às vezes não é nem as pessoas que são preconceituosas comigo, eu mesma as 

vezes sou preconceituosa sabe? Eu mesmo me julgo, acho que tem a ver um pouco 

com a questão religiosa. Eu cresci ouvindo na igreja que isso é “errado” que eu iria 

por inferno, que deus abomina isso. Pra você ter noção eu já deixei de fazer uma das 

coisas que eu mais amo nessa vida que é jogar futebol por que a igreja me proibiu, 

acredita? 
 

Explicando essa situação melhor, né, eu numa época que eu tava indo à igreja, acho 

que foi em 2018, se eu não me engano. Eu entrei, eu batizei, eu tava com isso na minha 

cabeça, que eu queria mudar, que eu queria tirar tudo do meu coração. Eu orava toda 

noite, eu pedia a Deus. Teve uma época que eu tava apaixonada por uma garota e eu 

não era muito correspondida não (risos). Fazer o que? E eu comecei a me julgar 

achando que isso era uma coisa errada, que eu tava maluca, que Deus ia me odiar 

por causa disso. Então, eu resolvi que isso tinha cura achei que isso tinha uma cura. 

Procurei um grupo lá na igreja, que era, o nome do grupo era GA, grupo de amigos, 

que eles discutem sobre isso. É tipo um psicólogo, vamos dizer assim. Só que eles eram 

pra ajudar as pessoas que não queriam mais ser lésbica ou gay, vamos colocar assim. 

E eu mesma tava lá me enganando, sabe? Ele conversava comigo, mas não adiantava 

nada, não mudava nada. Eu falava: isso não tá adiantando nada, coisa nenhuma. Pra 
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eles, eu tava mudando, mas não tava coisa nenhuma. Mal sabia eles dos meus 

pensamentos [...]. 
 

Aí eu comecei a fazer esse negócio e era toda semana que eu ia conversar com um 

homem e uma mulher. Eu tive que escrever uma história da minha vida toda, falando 

da minha história toda. Tudo, algumas coisas que eu te contei aí. Tudo. Dos meus 

traumas, tudo. Que eu já fui abusada, a história da minha vida toda no papel e 

entreguei pra eles. Pra eles poder me examinar, vamos dizer assim. E eu lembro que 

eles falaram que era pra eu evitar um pouco de jogar bola no time que eu tava. No 

time que eu jogava bola, tinham muitas meninas que eram lésbicas, então eles me 

proibiram de jogar bola, né? Assim, eu não segui o conselho deles. Eu não parei de 

jogar bola, eu não deixei de jogar bola por causa disso. Quando eles descobriram, 

falaram: ah! Você tá jogando bola naquele time ainda. Então, eu tô te proibindo de 

jogar bola. A partir de hoje eu te proíbo. Cara, aquilo foi horrível pra mim. Eu achei 

que tava fazendo o certo. Pelo menos alguém me proibindo eu vou ficar sem coisa 

mesmo, tenho que ir contra a minha vontade para ser uma pessoa melhor, tipo isso. 

Pra eu mudar. Sendo que não tem como mudar uma coisa que nasceu com você. E 

cara isso foi muito ruim pra mim, esse tempo que eu fiquei afastada do futebol, porque 

era uma coisa que eu gostava muito.  
 

As questões associadas à sexualidade e, em especial, às experiências das pessoas que 

se distanciam da relação obrigatória entre o homem e a mulher sofrem um grande impacto das 

religiões e de suas “verdades” proferidas, conforme revelam as narrativas até aqui expostas. O 

padrão heterossexual, o grande vigilante de todas as outras sexualidades existentes, impõe 

regras e prescreve as condutas aceitas ou não. No âmbito da família das jovens, os mandamentos 

religiosos e heterossexuais também estão presentes e ditam os comportamentos aceitáveis, que 

devem ser seguidos por toda a família.  

 

Ana – Quando a mãe morreu fui morar com uma tia minha que é evangélica e muito 

rígida então nunca me abri com ela. 
 

[...] Teve uma que era muito engraçado, a Ana Paula agia normalmente na rua como 

casal, mas se alguém da família dela estivesse a gente agia como amigas pq a mãe 

dela sabia mas a família do padrasto não e eles eram muito chatos por serem 

evangélicos. [...] Eles falaram com a mãe dela, o padrasto já não aceitava aí a mãe 

dele foi lá começou a falar que não queria mais a Ana Paula lá na casa dela que nunca 

tinha imaginado que ela tava tão perdida assim no mundo... Foi uma briga feia.  
 

Alessandra – Vou citar um exemplo, meu pai é evangélico e minha mãe católica, várias 

vezes me chamaram para acompanhar eles na igreja e eu não fui pq sei que vou me 

sentir desconfortável com os olhares e com os comentários. Eu preservo minha 

intimidade e conexão com Deus independente de religião.  
 

Géssica – Depois o pessoal da igreja foi lá na casa da minha avó. Eles sempre iam 

[...]. Aí eles foram conversar comigo [...]. Eles falaram que aquilo era errado e que 

eu tinha que terminar com ela, que eu não podia fazer isso e tal. [...]. Eles falaram 

que eu tava magoando minha avó e meu avô. E aí eu falei pra minha avó: eu posso tá 
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magoando ela, mas [ela] tem que entender que essa sou eu. Eu sou assim. [...]. Eu 

falei várias coisas na hora, que agora eu não me lembro.  
 

Os discursos religiosos – que reverberam sobremaneira a homogeneidade da família 

cristã heterossexual e, sem dúvida, reforçam as relações sociais de sexo e as opressões 

promovidas contra as nominadas “minorias sexuais” – adentram a vida das jovens e de suas 

histórias, causando-lhes também sofrimento. André Musskopf, numa entrevista concedida a 

Ofir Grisales (2012, p. 148), concede-nos uma orientação importante ao falar que a promoção 

da laicidade é significativa até mesmo no interior das próprias instituições religiosas:  

 

O que existe é uma falta de compreensão sobre o que significa Estado laico e o papel 

da religião no contexto desse Estado. Aí, sim, vejo que há um grande caminho a 

percorrer e as questões ligadas à sexualidade, sem dúvida, são um espaço significativo 

para perceber essa confusão. Do ponto de vista do Estado laico, a religião ou, mais 

especificamente, as religiões fazem parte do universo de instituições que compõem a 

sociedade civil. Nesse sentido, do ponto de vista institucional, as instituições 

religiosas disputam, no campo político, determinadas compreensões e ideologias. 

Como temos visto um acirramento fundamentalista (que toma a questão dos direitos 

sexuais e dos direitos reprodutivos como forma de mobilizar determinados 

sentimentos da população) e uma massificação de determinados discursos e 

instituições religiosas, elas ganham força a ponto de interferir profundamente na 

definição das políticas públicas. No âmbito da experiência das pessoas, no entanto, 

essas coisas resolvem-se de maneira diversa, como no caso das relações homoafetivas 

e do aborto. É evidente que, quanto mais um determinado discurso e prática religiosa 

consegue mobilizar e hegemonizar as questões religiosas, sendo contrário aos direitos 

sexuais e direitos reprodutivos, mais sofrimento causará na vida pessoal de cada 

cidadão/ã. Nesse sentido, acredito que certas questões que necessitam ser 

rearticuladas são as formas de resistência que ocorrem no interior das próprias 

instituições religiosas e sua capacidade de construção de novos caminhos. As 

religiões, como instituições, também são espaços em disputa e é preciso construir 

teologias e práticas eclesiológicas que estejam pautadas na laicidade do Estado, no 

respeito aos direitos humanos e, no que diz respeito, especificamente, à sexualidade, 

com capacidade de perceber as formas diversas de compreensão e vivência e de que 

forma ela estrutura as relações. 

 

O problema de tal conjuntura, então, agiganta-se ainda mais a partir do momento em 

que a crença religiosa pouco (ou nada) laica se desprende de seu habitat comum, embrenhando-

se no campo político, onde disputais e tensões se reforçam e produzem consequências que ferem 

o Estado brasileiro laico e democrático. Em vista disso, para além de demarcar o modo negativo 

como as Igrejas pregam a homossexualidade ou a lesbianidade em seus espaços próprios, a 

compreensão da religião como um substrato para a mantença de disparidades entre as pessoas 

de uma nação passa sobremaneira pelas relações atuais entre política e religião.  

A batalha entre sexualidade e religiosidade é permanente. Na contemporaneidade, o 

embate vem angariando projeção com a ascensão ao poder de atores políticos cujas vozes ecoam 

o fundamentalismo ou o conservadorismo religioso. No Brasil, tal força política, embebida de 

discursos reacionários, ganha robustez a partir dos anos de 1990, da eleição de representantes 
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eleitos de igrejas pentecostais60 (surgidas nos Estados Unidos na década de 1970) e da criação 

de uma “bancada evangélica”, que une seus interesses a uma parcela mais conservadora da 

Igreja Católica no Congresso Nacional (MIGUEL, 2016; BIROLI, 2018). Igreja e Estado, 

assim, unem-se e causam um impacto desastroso na concessão de direitos comuns e 

fundamentais a cada cidadã ou cidadão.  

A atuação desses políticos no Congresso Nacional é influenciada por um avanço, nas 

últimas décadas, no que concerne aos direitos das mulheres e da população LGBTI+. Maria 

Machado (2013, p. 50) elucida que as possíveis revisões de legislação na esfera do aborto e a 

criação (via Judiciário, conforme já sublinhado neste trabalho) de novos direitos LGBTI+ 

incrementaram o embate existente entre os religiosos e a política, ocasionando, principalmente 

a partir dos anos de 2010, um “ativismo religioso conservador”. O conservadorismo nessas 

vozes prescreve e monopoliza os padrões valorizados e permitidos de relações sexuais e 

entidades familiares e, da mesma forma, opõe-se à concessão de direitos reprodutivos, em 

especial, o aborto. Para Biroli (2018, p. 146-147), são as políticas atuais do aborto que podem 

comensurar “em que medida uma sociedade garante em suas leis e suas práticas o respeito à 

integridade física e psíquica das pessoas, mas também quais são as características que apartam 

algumas pessoas, mais do que outras, dessas garantias. Falar de aborto é falar [...] da 

democracia”.61   

E falar de democracia, prossigo, é falar, sobretudo, dos princípios que a alicerçam, 

que, se afastados forem, abalam imperiosos valores democráticos e, portanto, igualitários. Aqui, 

porque Igreja e Estado insistem em aglutinar interesses em prol do reforçamento da moral 

religiosa e, dessa forma, hierarquizar e segregar pessoas cidadãs, chamo atenção para o 

aniquilamento da laicidade estatal. Nesse sentido, como bem lembra Biroli (2018, p. 148), o 

problema não  

 

[...] é propriamente a separação entre Igreja e Estado, mas o fundamento da autoridade 

– que pode ser democrático em países nos quais a separação não existe formalmente, 

como Dinamarca e Noruega, ou ancorado em religiões organizadas, ferindo os 

requisitos da democracia em países que são formalmente laicos. No Brasil, o princípio 

da laicidade foi incorporado pela primeira vez na Constituição de 1891, sem que, no 

entanto, houvesse um apartamento entre instituições políticas e religiosas.  

 

 
60 Biroli (2018, p. 151) afirma que “um dos marcos da atuação do pentecostalismo no Congresso Nacional foi a 

criação da Frente Parlamentar Evangélica, em 2003”, cujos interesses focalizam a “defesa da família” cristã e 

heterossexual.  
61 Em 2021, 65 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) assinaram uma declaração em prol de 

direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres. O Brasil abdicou de participar de tal encontro e de promover uma 

agenda mais igualitária para as mulheres, ficando de fora de tal documento (BRASIL..., 2021).  

https://d.docs.live.net/c5b1df5315efe36b/MEI/2021/BRASIL...,
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Importo-me em dizer que a laicidade estatal não demanda que haja uma ausência 

completa de diálogo entre Estado e Igreja, e o próprio artigo 19 da Constituição da República 

de 1988, em seu inciso I, determina isso.62 A separação prevista em nossa Lei Maior exige que 

o ordenamento jurídico brasileiro se estruture livre de interferências de qualquer religião ou 

crença, porque o Estado é neutro, ou seja, não possui religião, ou, dito de outra forma, porque 

política e dogmas religiosos são manifestações autônomas e precisam, dessa maneira, enredar-

se. Isso não impõe, no entanto, o abafamento da liberdade ou da pluralidade de crenças 

religiosas. Trata-se, então, de lançar o olhar sobre essa realidade legalmente, dualizada desta 

forma proposta por Miguel (2012, p. 661): 

 

o reconhecimento da liberdade de crença religiosa, como direito liberal, e a 

necessidade da laicidade do Estado, como imperativo democrático, convergem para 

uma separação estrita entre religião e política que possui uma consequência prática 

particularmente relevante. Ela implica o abandono, por parte da religião, de qualquer 

pretensão de se impor coercitivamente. A adequação às normas de comportamento 

determinadas pela religião deve ser voluntária, motivada apenas pelo proselitismo 

[...]. Isso significa que os próprios religiosos devem se abster de tentar 

instrumentalizar o Estado em favor de suas crenças particulares. O uso do mecanismo 

eleitoral como forma de chantagem que obriga a decisão política a se curvar a 

preceitos religiosos fere, assim, princípios basilares tanto do liberalismo político 

quanto da democracia. 

 

A fé particular, a moral particular, os valores particulares, ou todas as acepções e 

formas (consideradas particularmente) fidedignas de comportamento humano, embasadas em 

alguma religiosidade ou crença e pertencentes a representantes políticos eleitos, precisam ser 

redutíveis ao campo – friso novamente – particular de cada uma dessas pessoas, as ocupantes 

de cargos públicos. De forma alguma, a religiosidade daquelas que, formalmente, zelam pela 

Constituição de 1988 e por seus princípios democráticos pode apresentar-se como um óbice na 

concessão de direitos de toda uma população e tornar, por consequência, movediça a inafastável 

separação entre Estado e Igreja.  

Mas, na realidade brasileira, a divisão entre Estado e Igreja é (e talvez sempre tenha 

sido) porosa, debilitada (BLAUDT; JESUS, 2020). Nesse sentido, considera Miguel (2012, p. 

661) que “a questão da laicidade do Estado nunca esteve completamente resolvida no Brasil. A 

invocação a Deus no preâmbulo da Constituição, a presença de crucifixos em prédios públicos, 

a existência de feriados religiosos no calendário oficial [...] são demonstrações disso”. Mas, há 

uma conjuntura ainda mais grave: a intromissão de preceitos religiosos, atrelados à mantença 

 
62 De acordo com o artigo 19, inciso I, da Constituição da República de 1988, “é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios (I) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público [...]” (BRASIL, 1988, p. 1).  
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da instituição heterossexual, em decisões concernentes à legislação e à elaboração de políticas 

públicas, que distinguem, segregando, determinadas pessoas (MIGUEL, 2012).  

Os exemplos desse relacionamento debilitado entre Estado e Igreja se avolumam e 

descortinam uma verdadeira afronta aos ideais democráticos laicos, que é intentada por grupos 

religiosos de parlamentares inseridos no Congresso Nacional brasileiro. A atuação e as vozes 

conservadoras – em defesa da família cristã e heterossexual e em oposição a direitos 

reprodutivos e à educação sexual na escola – desses atores políticos: (1) promoveram uma 

batalha contra a legitimidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo no ano de 201163; 

(2) opuseram-se ao aborto dos fetos anencefálicos e ao importante direito de a mulher 

interromper, nesse caso, a sua gravidez em prol de sua integridade física e psíquica64; (3) vêm 

editando projetos de leis65 com a finalidade de fixar uma uniformização do conceito de família, 

considerando entidades familiares legítimas e passíveis de proteção legislativa somente aquelas 

formadas tanto a partir da união entre um homem e uma mulher quanto por um desses membros 

apenas (um homem ou uma mulher) e seu filho; (4) agiram, uma vez mais, contrariamente ao 

enquadramento dos crimes de homofobia e transfobia nos tipos penais da lei que define os 

crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, sendo, inclusive, sentenciada a omissão 

legislativa no enfrentamento e na punição de tais crimes66,67; (5) intentam frear a educação 

sexual nas escolas e manter atreladas à natureza ou à biologia dos corpos as diferenças entre 

homens e mulheres através de projetos de leis68 contra a nominada “ideologia de gênero”; e (6) 

 
63 Ver a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

132. 
64 Ver a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54.  
65 Ver, por exemplo, o Projeto de Lei nº 6.583/2013, que cria o Estatuto da Família, cuja autoria pertence ao 

deputado Anderson Ferreira (PR-PE), membro da bancada evangélica.  
66 Ver a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26.  
67 O Brasil, em 2019, foi o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais: a cada 26 horas há um 

assassinato LGBTI+ ou um suicídio motivado por LGBTI+fobia, conforme o relatório do Grupo Gay da Bahia. 

No primeiro Dossiê sobre lesbocídio no Brasil, publicizado no ano de 2018, os dados da violência que se propaga 

contra as lésbicas são epidêmicos, sinalizando um aumento expressivo de mais de 237% no número de mortes de 

lésbicas no país de 2014 para 2017. No ano de 2014, 16 mortes foram registradas; em 2017, foram 54. Ainda, no 

ano de 2017, 6 lésbicas foram estupradas por dia, segundo pesquisa realizada pela Gênero e Número. E muitos 

casos dos nominados “estupros corretivos” somente são notificados porque houve o contágio da vítima pelo vírus 

HIV. O novo dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) revelou que 124 pessoas trans 

foram assassinadas no Brasil, o país que mais mata essa população no mundo. Esses dados apresentados são 

disponibilizados por organizações não governamentais, porque dados oficiais sobre a população LGBTI+ são 

inexistentes. Essa falta aniquila a elaboração adequada de políticas públicas e a promoção de direitos, promovendo 

invisibilidades.  
68 De acordo com o estudo realizado por Miguel (2016, p. 604), existem “sete projetos de lei em tramitação no 

Congresso Nacional que têm como alvo a “doutrinação” ou a “ideologia de gênero” nas escolas, todos de iniciativa 

bastante recente. Na Câmara estão seis deles, mas, a rigor, a tramitação ocorre em duas frentes. O PL 5487/2016 

foi apensado ao PL 1859/2015, que, por sua vez, foi, junto com os PLs 7181/2014 e 867/2015, apensado ao PL 

7180/2014 – formando, portanto, um grupo de cinco projetos agregados. O PL 1411/2015, que não foi apensado a 

nenhum outro, continua a tramitar isolado”.  
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repeliram, no ano de 2018, na audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal69, a 

descriminalização do aborto a partir da ratificação de dogmas religiosos.  

Em todos esses casos, há a inércia, a falta intencional de mobilidade (também violenta) 

de políticos religiosos e, em especial, da casa legislativa no que se refere à concessão de direitos 

sexuais e reprodutivos a toda a população brasileira. O problema, reitero, não se instaura nas 

crenças religiosas dessas pessoas que, em tese, nos representam. Afinal, vivemos numa 

sociedade que apoia o pluralismo religioso e a sua livre expressão. E, em vista disso, as crenças 

humanas – debruçadas sobre o que quer que seja – são (e têm de ser) individuais, particulares. 

Unicamente, assim, resguardando a religiosidade no campo privado de cada um/a, é possível 

libertar o âmbito público de tais tendenciosidades e privilegiar a laicidade estatal e democrática.  

No entanto, “os fundamentalistas religiosos não hesitam diante dessa conclusão; na verdade, 

reivindicam abertamente um ‘Brasil sob as ordens do Senhor’ ou slogans equivalentes” 

(MIGUEL, 2012, p. 661).  

 Machado (2013, p. 59) evidencia alguns discursos de parlamentares religiosos 

brasileiros que enxergam o feminismo e a temática da diversidade sexual uma afronta aos 

corretos padrões de existência e convivência humana na sociedade. A predominância em 

referidos pensamentos é a de que “a grande presença de homossexuais e feministas na mídia e 

na máquina do Estado constitui um grande desafio para a manutenção dos valores cristãos, pois 

esses funcionários fazem a opinião pública e tendem a elaborar propostas de políticas 

educacionais e de saúde”, que se direcionam a apenas grupos sociais minoritários e 

desvalorizam uma maioria heterossexual e cristã. Ainda que pensemos em termos de maioria e 

minoria, em um Estado laico e democrático, a elaboração de políticas públicas e a concessão 

de direitos políticos e de cidadania para alguns grupos sociais, intencionalmente escolhidos, 

não podem apoiar-se no que o conservadorismo religioso determina como aceitável. Agir assim 

é segregar populações, privilegiando aquelas que receberão benesses e proteções do Estado; é 

desmontar a democracia, que impõe, na concessão de inúmeros direitos, orientações 

impreterivelmente igualitárias.  

 E o perigo tão iminente é justamente esse, isto é, a infiltração antidemocrática de 

religiosidades em instituições públicas e estatais e, por consequência, na estruturação de 

políticas públicas e na concessão de direitos segregada e hierarquizada. É preciso que 

acomodemos a nossa legítima fé em âmbito privado e que, ainda que ele, ou ela, ou você, ou 

representantes eleitos sejam contra a relação entre duas pessoas do mesmo sexo ou contra a 

 
69 Ver a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, que pleiteia a revisão legislativa penal a fim de 

descriminalizar o aborto realizado até o primeiro trimestre da gestação. 
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liberdade do corpo da mulher e de sua dignidade na realização de um aborto, tais crenças não 

obstem paridades e ações, de fato, democráticas entre membros de uma mesma nação. Como 

bem escreve Miguel (2016, p. 592), “é perceptível uma significativa presença de discursos em 

que a desigualdade é exaltada como corolário da ‘meritocracia’ e em que tentativas de desfazer 

hierarquias tradicionais são enquadradas como crime de lesa-natureza”. Nessas falas reiteradas, 

em âmbito privado e público, afirma ele, “também ganha uma nova legitimidade a velha ideia 

dos direitos humanos como uma fórmula que concede proteção indevida a pessoas com 

comportamento antissocial” (MIGUEL, 2016, p. 592).  

Vivemos, assim, um momento no qual a Igreja e suas prescrições operam 

intensamente, alastram-se e se fazem presentes tanto nas cotidianidades das pessoas quanto no 

campo político e público. A pregação, no interior de igrejas, em busca de uma verdadeira 

monopolização das formas corretas de viver afetiva e sexualmente, perpetua-se e faz de jovens 

lésbicas vítimas dessa violência contra a dignidade humana. Géssica faz uma leitura 

interessante da realidade nas igrejas, ao dizer: “as pessoas estão muito ligadas a regras, 

doutrinas e leis [...], os tempos mudaram, as leis mudaram e as pessoas estão muito ligadas a 

coisa padrão. Tipo assim, quando eles veem uma pessoa que é diferente já é um motivo pra 

julgar a pessoa [...]”. E essa “coisa padrão”, vislumbrada por ela, é, sem dúvida, a 

heterossexualidade, ou são, no fim de tudo, as relações de sexo desiguais que produzem uma 

gama de opressões e explorações.  

Se há uma agenda considerada “moral” política das igrejas que atua em prol da família 

cristã heterossexual apenas e impõe restrição de direitos a certas pessoas consideradas natural 

ou divinamente desviantes, precisamos enfrentá-la e defender, de fato e não em tese, um Estado 

laico, porque todos e todas precisam ter este direito singular garantido: o de viver sem violência 

e sob a proteção de sua dignidade.  

 

Géssica – Se as pessoas soubessem falar mais do amor de Deus do que condenar, acho 

que as coisas seriam bem melhores, seriam diferentes. O mundo seria melhor, sabe, 

Se as pessoas trouxessem mais o amor de Deus do que só ficar condenando você só 

por você ser do jeito que é.  
 

 Com essa fala de Géssica, finalizo esta seção, não para estimular a fé ou a ausência 

dela, porque, como tentei demonstrar, isso se resguarda no campo privado de cada pessoa – 

mas, diversamente, para evidenciar que a religiosidade e as Igrejas vêm imergindo, há tempos 

remotos, num controle, por vezes, violento do comportamento humano e participando de um 

projeto de uniformização heterossexual das relações humanas. Na seção seguinte, imbuída pelas 

considerações, até aqui, das desiguais relações sociais de sexo e sexualidade, incluo as relações 
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sociais de classe e raça, a fim de demonstrar a forma como a violência contínua contra a mulher 

participa de um círculo vicioso opressivo e explorador em tais experiências.  

 

5.2.3 A violência contra a mulher no cruzamento das relações sociais de sexo, classe e raça  

 

Esforço-me para evidenciar que a violência contra a mulher – institucionalizada e 

imersa nos campos privado e público (FALQUET, 2017) – se acomoda no cruzamento das 

relações sociais de sexo (incluída a sexualidade), raça e classe, reforçando-as. Em tais relações 

conflituosas, cujos efeitos são aglutinados, edifica-se uma base material de dominância, 

debruçada sobre alguns grupos sociais: a divisão social, sexual e racial do trabalho, que os 

(i)mobiliza, oprimindo-os e explorando-os. 

Para já exemplificar os efeitos conjugados das multiformes relações sociais, insiro dois 

depoimentos integrantes do dossiê Mulheres negras e violência doméstica: decodificando os 

números (CARNEIRO, 2017, p. 136-137). Os relatos pertencem a (1) Martha e (2) Michele – 

profissionais que trabalham na Casa Viviane dos Santos, que é um espaço de atendimento a 

mulheres vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo – e evidenciam algumas 

especificidades desse tipo aparentemente privado de violência:  

 

(1) A gente já atendeu advogadas, professoras, assistente social, policial... mulheres 

que têm um emprego fixo, que têm uma renda, têm como se manter, então, claro que 

esse fator ajuda muito. Porque ela não fica condicionada àquele fator financeiro, ... às 

vezes, isso não significa que ela tenha apoio de familiares, muitas vezes os familiares 

não apoiam. Muitas vezes os familiares, assim como as outras mulheres, esses 

familiares também têm os ideais religiosos, que dizem que a mulher tem que casar, 

tem que permanecer casada para sempre ou que a mulher tem que esperar mais um 

pouco... que esse marido vai mudar, então ela permanece nessa esperança de que ele 

venha a mudar. Então, assim como as mulheres que estão numa situação de 

vulnerabilidade, essas mulheres que estão numa situação melhor, numa classe social 

melhor, facilita ajudá-las a romper com a situação, sim, porque muitas delas 

conseguem alugar uma casa, mesmo não tendo o apoio de algum familiar, elas 

conseguem alugar uma coisa. 

 

(2) A gente já atendeu mulheres que têm uma condição financeira mais tranquila. E, 

de fato, são mulheres que conseguem encaminhar as coisas com mais facilidade. A 

maioria das mulheres que passa por atendimento aqui, é aquele perfil que a gente 

colocou, mulheres que têm dificuldades financeiras, e essas dificuldades financeiras 

são um dos agravantes no sentido delas não conseguirem romper com a violência. Às 

vezes, a família estendida também tem dificuldades financeiras, então não dá para 

contar com a mãe, não dá para contar com o irmão por conta disso. Além do fato de 

que o ciclo da violência não colabora muito, porque, às vezes, a mulher rompe uma 

vez, a família apoia e aí ela volta. [...] Agora, as mulheres que têm uma situação 

socioeconômica melhor, conseguem alugar uma casa, conseguem um outro lugar, as 

viabilidades são maiores, né. Tem algumas que passam por atendimento muito 

pontual, mais atendimento psicológico, porque essas mulheres, atendimento social 

com esse perfil, especificamente, não tem. 
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Essas frases delatam o empobrecimento das mulheres como um fator impeditivo para 

a saída delas de uma conjuntura violenta dentro dos lares – as relações sociais de sexo e as 

relações sociais de classe aglutinam-se, coproduzem opressões e se reforçam. Creio ser 

importante dizer que a violência doméstica – uma expressão da opressão contra as mulheres – 

não se reduz absolutamente àquelas mais empobrecidas ou às mulheres negras70, porque tal 

ofensa é cria de uma cultura bastante disseminada nas sociedades: a do machismo, isto é, “a 

crença na superioridade inerente a um sexo, o que implicaria seu direito à dominância” 

(LORDE, 2019, p. 74). É essa convicção tão secularizada e embasada nas relações de sexo que 

faculta o duelo assimétrico e complementar entre homens e mulheres, e, nessa competição 

embebida de tensões, acha-se a violência doméstica – um engenho deveras eficaz pelo qual a 

força masculina vêm oprimindo e explorando as mulheres. Todavia, não todas nós do mesmo 

modo e com a mesma impetuosidade.  

E é justamente a respeito de tal desproporção que a minha escrita é tecida. Isso porque, 

se é verdade que o machismo fixa-se entre todas nós, é igualmente verdadeira a conjuntura de 

ser a violência contra a mulher um arcabouço onde as opressões de sexo, classe e raça ganham 

robustez e atuam, de forma mais vigorosa, em face de mulheres menos privilegiadas ou negras, 

lésbicas, pobres.  

A seguir, Géssica, Sofia e suas escritas de si revelam a constância da violência contra 

as mulheres em seus lares: 

 

Géssica – Eu me lembro que, um dia, a minha casa tava uma confusão, a minha tia 

namorava com um cara que batia nela, batia muito nela. Aí eu lembro que um dia a 

gente tava em casa e meu avô chegou em casa muito bêbado [...] Tava começando a 

brigar com minha avó, e eu fiquei paralisada, assim, perto da porta da cozinha, 

parada sem me mexer e escutando eles discutindo, discutindo. E minha família 

ninguém fazia nada, e meu avô e minha avó brigava muito. Aí meu avô foi pra cima 

da minha avó. Aí eu chorava e falava: vô, não faz isso, não faz isso. E meu avô foi pra 

cima da minha avó. Aí ela empurrou ele em cima do fogão, nisso que empurrou ele 

em cima do fogão ele caiu no chão e aí as panela que tava em cima do fogão caiu. 

Uma panela de arroz que eles tava fazendo caiu em cima do meu pé, meu pé até ficou 

inchado, e meu avô caiu pra dentro do banheiro, e aí minha avó saiu. Aí, nessa hora, 

assim, minha mãe me pegou e me puxou, minha tia foi pra cima do meu avô [...]. 

Independente de tudo eu não gostava que eles encostava no meu avô, que eles fizesse 

nada com meu avô, mas também não gostava que ele batia na minha avó[...]. 
 

O meu irmão mais velho também o Natan ele me batia muito também, mas hoje em 

dia nós somos melhores amigos, mas eu acho que ele me batia muito até eu entendo, 

 
70 De acordo com o Suelaine Carneiro (2017, p. 354), “a violência doméstica aparece de maneira diferenciada nos 

relatos de vitimização das mulheres negras, onde a cor da pele é um importante instrumento simbólico utilizado 

para a manutenção da submissão, humilhação, desumanização e preservação do controle e poder sobre os corpos 

e mentes de mulheres negras”.  
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porque ele nem viveu a vida dele, sabe? Eu acho que ele teve que pegar a 

responsabilidade de tomar conta da gente porque minha mãe não fazia isso, portanto 

que hoje em dia ele e a minha mãe nem se falam [...]. 
 

Com o meu ex padrasto, quando eu vim morar com a minha mãe, minha mãe tava 

morando com ele, só que meus irmão não gosta dele, porque ele espancava muito a 

gente quando a gente era pequeno. Então, eu e meus irmão não gosta dele até hoje. E 

eles nem sabe que ele fez uma coisa dessa, que, se eles souber ou imaginar, eles são 

capazes de matar ele, principalmente meu irmão mais velho, que daqui a pouco tá 

vindo aqui em casa. Aí, tipo assim, ele, o meu ex padrasto, quando eu era mais nova, 

uma vez minha mãe saiu pra trabalhar e ele falou assim: Géssica: vem aqui no quarto. 

Aí eu falei: pra quê?. Aí ele falou assim: vem cá, deita aqui um pouquinho comigo. Aí 

eu falei: não. Aí eu acordei o Robson, meu irmão mais novo, e falei: vamo pra rua. E 

peguei ele e nós fomos pra rua, e eu fui pra casa dessa minha amiga Bia. Aí eu contei 

isso pros pais dela, o que aconteceu, aí o pai dela falou que, se ele encostasse em mim, 

que ele ia matar ele, e tal, e o pai dela é como se fosse meu pai, o pai dessa minha 

amiga. Aí eu contei pra minha mãe, minha mãe falou que era pra mim, toda vez que 

ela sair pro trabalho, eu fica na casa da Cristina, mãe da minha amiga. Falou que 

qualquer coisa que ele fizesse que era pra mim falar com ela, mas também não 

terminou com ele. 
 

Sofia – Quando eu saí da casa da minha mãe da primeira vez, foi por conta do meu 

ex padrasto que batia nela, e minha mãe, quando eu terminei meu relacionamento, 

minha mãe começou a falar que eu tava virando sapatão. E falou que não aceitava 

filha sapatão dentro de casa. E eu fui e falei: já que você não aceita filha sapatão, eu 

também não aceito homem covarde que bate em mulher. E eu fui e peguei e fui embora.  
 

A feminista Falquet (2017), ciente da vivacidade nociva de tais constrangimentos, 

assemelha a violência doméstica contra a mulher ao crime de tortura e explica alguns pontos 

desse encontro. Além de agressões físicas e sexuais, há, em ambos os casos, a violência 

psicológica, que produz na mulher um fenômeno de internalização. Nesse movimento 

introspectivo, os golpes desferidos contra o corpo da vítima têm a habilidade de embrenhar-se 

na mente; e os insultos e as ameaças, por sua vez, afligem a saúde psíquica por anos ou por toda 

a vida. Não há, ante a tudo isso, sequer um local seguro para que a mulher se refugie, acrescenta 

Falquet (2017). Enclausurada em um espaço impenetrável (as paredes do lar ou o esconderijo 

da tortura) e alheio a leis protetivas de sua integridade e dignidade, a mulher carece de socorro, 

padecendo, enfim, de forma solitária (FALQUET, 2017).  

O desfecho preocupante de toda essa subjugação feminina, marcada pelo silêncio e 

isolamento, é o esvaziamento de ações políticas coletivas, as mais competentes a desmanchar 

essa violência de caráter tão contínuo, previne Falquet (2017). Nesse sentido, Kergoat (2003, 

p. 95), identicamente, recomenda que a palpável subversão de opressões seja perseguida com a 

emergência de “práticas sociais coletivas”. Mas a mulher só – muitas vezes chamada de “louca” 

ou “lésbica” caso intencione lutar por seus direitos – autocensura-se, atribui-se culpa, enxerga-
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se baseada em uma imagem negativa de si e, então, resiste e desiste, apesar de sua indignação 

(FALQUET, 2017). Lembremos que, nas narrativas de Géssica e Sofia, as mulheres, as vítimas 

de constrangimentos violentos, permanecem inertes em face de seus agressores, o que reforça 

o progresso das relações sociais de sexo.  

De fato, a carência de movimentos entre as mulheres mais coletivos e, portanto, 

solidários (porém não homogêneos), capazes de engendrar transformações sociais no que toca 

à condição degradante feminina, é um reflexo da fuga dessa agressão de seu espaço instituidor 

e fomentador. Noutras palavras, a violência doméstica desprende-se de seu nascedouro, 

difunde-se, publiciza-se, porque suas consequências se derramam para fora do lar, abafando 

lutas. Mas não apenas. A leitura, talvez, fugaz e rasa debruçada sobre essas realidades – carentes 

de reivindicações e possíveis punições – pode gerar em nós um abrupto e severo 

inconformismo, fazendo-nos isto indagar: por que a punição dos agressores é fadada ao 

descaso? Contudo, o distanciamento de um cenário violento não é simples, porque a mulher se 

vê sob um desamparo generalizado, acentuado em razão de uma precarização feminina 

legitimada pela sociedade capitalista e pela impositiva instituição heterossexual, peça 

fundamental desse grande sistema (FALQUET, 2017). Aqui, os efeitos conjugados das relações 

sociais de sexo e classe começam a desenhar-se com contornos ainda mais nítidos e que 

alcançam o desigual mundo do trabalho.  

Vejamos o que dizem Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019, p. 57): 

 

Como o capitalismo atribui o trabalho reprodutivo sobretudo às mulheres, ele 

restringe nossa capacidade de participar de forma plena, como iguais, no mundo do 

“trabalho produtivo”, com o resultado de que a maioria de nós acaba em empregos 

sem futuro que não pagam o suficiente para sustentar uma família. Isso repercute na 

vida privada, nos colocando em situação desvantajosa, já que nossa menor capacidade 

de sair de relacionamentos nos tira o poder nesse âmbito. O primeiro beneficiário de 

todo esse arranjo é, sem dúvida, o capital. No entanto, seu impacto é nos tornar 

duplamente sujeitas à violação – primeiro, nas mãos de parentes próximos e nas 

relações pessoais; segundo, nas mãos de agentes e promotores do capital.  

  

Recordemos que homens e mulheres formam “dois grupos sociais que estão engajados 

em uma relação social específica: as relações sociais de sexo. Estas [...] têm uma base material, 

no caso o trabalho, e se exprimem através da divisão social do trabalho entre os sexos”, cuja 

intencionalidade é a extração do trabalho feminino gratuito e desvalorizado71 (FALQUET, 

2013; KERGOAT, 2003, p. 1). No sistema capitalista, o trabalho feminino de reprodução 

 
71 Falquet (2008, p. 130) prescreve as três formas contínuas de trabalho considerado feminino ou desvalorizado: 

“o trabalho de manutenção (doméstica e/ou comunitária), o trabalho sexual e o trabalho de produção/cuidado dos 

filhos”.  
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social72 ou produção de pessoas é relegado a uma posição subalterna, porque tem ínfima (ou 

nenhuma) significância e valor remuneratório igual a zero, embora seja ele de singular 

importância para a obtenção de lucro. Dito de outra forma, o modo de produção no capitalismo 

decidiu, por um lado, remunerar a produção nas fábricas, considerando-a econômica e, portanto, 

passível de valor remuneratório com dinheiro, e, por outro, sentimentalizar e feminizar a 

produção de pessoas, acomodando-a em âmbito familiar, nominando-a de “cuidado” – 

contrariamente a trabalho –, porque realizada por amor (ARRUZZA; BHATTACHARYA; 

FRASER, 2019). Essa disparidade (ou domesticidade feminina), no mundo do trabalho, afeta a 

busca das mulheres por condições de vida mais justas ou menos precárias, impulsiona as 

relações sociais e conflituosas de sexo e de classe e encontra, na violência contra a mulher, um 

espaço para sua mantença.  

Como bem evidenciaram Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019), as esferas privada e 

pública vêm alimentando-se mutuamente a fim de sobrestar lutas em benefício das mulheres. E 

o alicerce pelo qual isso é reproduzido se acha no trabalho (na maioria das vezes) feminino 

gratuito e desvalorizado (a base material de opressão), não recompensado na sociedade 

capitalista, e nas assimétricas relações sociais de sexo que o mobiliza, imobilizando e 

precarizando as mulheres. Outrossim, amparando essa dessemelhança, que, de forma mais ou 

menos violenta, subalterniza a mulher, está o modo homogeneizado de constituição da família 

heterossexual73: dela e do homem, numa mesma composição familiar, e de uma vital divisão 

sexual do trabalho, a (grande e vigilante) opressão capitalista precisa para que gere lucro. Em 

face disso, a violência contra a mulher ganha força, pressiona a inatividade feminina e reforça 

as relações sociais conflitantes e opressoras.  

Há, decerto, uma combinatória de opressões. Certas mulheres, conforme tenho 

procurado mostrar, veem-se sob um dificultoso afastamento da violência sofrida, mantendo-se 

imóveis, porque dependentes dos homens e como peças indispensáveis a uma sociedade 

 
72 Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019, p. 143) explicam que o trabalho de reprodução social “abrange atividades 

que sustentam seres humanos como seres humanos corporificados que precisam não apenas comer e dormir, mas 

também criar suas crianças e manter suas comunidades, tudo isso enquanto perseguem esperanças de futuro” (grifo 

das autoras).  
73 Antigamente, recordam Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019), nas famílias pré-capitalistas, o poder familiar de 

seus líderes era redutível ao homem mais idoso, que comandava a existência de todas as pessoas que dele 

dependiam. Contemporaneamente, os homens, líderes de famílias menores, depararam-se com um direito um 

pouco mais mitigado de dominar e instituíram uma nova forma de violência contra a mulher. Na prática, “o que 

no passado era abertamente político se tornou ‘privado’: mais informal e ‘psicológico’, menos ‘racional’ e 

controlado. Muitas vezes, estimulados pelo abuso do álcool ou por períodos de empobrecimento, a violência 

presente nas relações sociais de sexo dilata-se, disseminando-se mais insistentemente contra a mulher. Nesses 

períodos, os homens constatam que suas mulheres, esposas, namoradas, irmãs ou filhas estão fora de si ou são 

desaforadas, e que as liberdades sexuais e, em especial aqui, as lesbianidades constituem uma grande desordem” 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 55, grifo das autoras). 
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capitalista que relega a uma posição de inferioridade o trabalho feminino (sexo e classe 

misturam-se, incrementam-se). Nesse avolumado arranjo, que monitora a vida de pessoas, as 

relações de sexo e a divisão sexual do trabalho engendrada dão continuidade às relações sociais 

de classe (e raça, conforme demonstrarei) ou são por elas continuadas ou reforçadas. E isso 

significa que, em todas essas relações sociais, as opressões, cada uma com a sua marca, 

edificam-se, impactam-se, reverberam-se. É assim que as relações sociais se reproduzem 

reciprocamente. Na realidade, “não se trata somente de constatar que as mulheres são margem 

de manobra sonhada pelo sistema, amortecendo a crise por meio de seu sobretrabalho mal-

pago”, mas de apreender a forma como as relações sociais, também de classe e raça, são 

movimentadas e estruturadas para engendrar a divisão social do trabalho (FALQUET, 2008, p. 

128).  

  Compreendamos, então, esse imbricamento ou os efeitos conjugados da variabilidade 

das relações sociais com a teorização proposta por Kergoat (2010) e Falquet (2013) concernente 

ao trabalho care (o cuidado prestado às pessoas). Trata-se de um trabalho, em grande medida, 

feminino que, concomitantemente, opõe ou heterogeneíza a classe das mulheres, porque, de um 

lado, estão as mulheres cujos privilégios de raça e classe as incentivam ao incremento de um 

maior poderio econômico (através da continuidade dos estudos, por exemplo) e, de outro, estão 

as mulheres imigrantes, do Sul global, já empobrecidas e não brancas, cuja falta de certos 

privilégios as acomoda numa posição mais precária. Também, esse tipo de trabalho impulsiona 

o constante progresso das relações sociais de sexo, uma vez que silencia o fato de o cuidado 

dado às pessoas ser um trabalho feminino e irrisoriamente recompensado nas sociedades 

capitalistas. Ademais, reforça a racialização e a naturalização de um certo tipo de trabalho, que 

é subalterno, e o direciona naturalmente até, por exemplo, as domésticas (e amas de leite) 

negras.  

As relações sociais de sexo, então, incrementam a racialização e a precarização 

econômica das mulheres, acomodando-as num trabalho desvalorizado; as relações de classe 

apoiam-se na raça de algumas mulheres e de sua força de trabalho, fortalecendo-se e 

empobrecendo-as; as relações sociais de raça, por sua vez, naturalizam as mulheres que são 

subalternizadas e irrisoriamente remuneradas nesse trabalho. As opressões, dessa maneira, se 

coproduzem e se reforçam.  

 Do que procede, as mulheres, as vítimas de violência dos lares de Géssica e Sofia, 

podem imobilizar-se em face das agressões vividas, porque tais vidas transitam por um palpável 

e duradouro empobrecimento. Assim, o ponto central de toda essa reflexão não é trazer 

respostas prontas para enfrentar cotidianos de vida tão tocados e impactados pela multiplicidade 
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de relações sociais opressivas, mas sim mobilizar reflexões ante a realidades concretas, que 

visualizem o nó feito entre os tantos efeitos imbricados das relações sociais de sexo, classe e 

raça (KERGOAT, 2010).  

Gostaria de incrementar esse nó ofertado pelo imbricamento das relações sociais com 

esta narrativa de Sofia:  

 

Sofia – Teve uma vez que a gente foi a uma lanhouse jogar eu, meu irmão e minha 

irmã também foi pra mexer no Facebook dela na época e a gente tava na lanhouse e 

acabou o meu tempo, sabe? Acabou o meu tempo lá na lanhouse e eu não tinha mais 

dinheiro pra pagar, não tinha dinheiro pra colocar de crédito. Como eu sempre fui 

meio cara de pau, extrovertida, assim, simpática, inocente, também, sem maldade, 

sempre tive uma facilidade enorme de falar com as pessoas, de não ter vergonha de 

nada, nunca tive vergonha de muita coisa, né? Nunca não. Hoje em dia é diferente. 

Mas quando eu era mais nova, certo? Então, o que que acontece [...]. Quando eu me 

mudei para o São Jorge, eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos, por aí, não me 

lembro muito, mas é por aí mesmo, eu saí da lanhouse e fui numa loja de máquina. 

Fui num carinha que tinha lá, entendeu? Nem conhecia e perguntei se ele tinha 2 reais 

para me dar, porque eu queria jogar na lanhouse e meu dinheiro tinha acabado. Aí 

ele ficou brincando comigo, com pena [...] e me deu o dinheiro e eu fui. Fiquei toda 

boba. Fui pra lanhouse, joguei...O que que acontece... Eu comecei a ir nesse cara 

todos os dias, entendeu? Pra pedir dinheiro pra comprar coisa pro lanche, entende? 

Pra levar lanche pra escola, mas era tipo pouco dinheiro, 2, 5 reais, entendeu? No 

máximo! E eu comecei a ir lá, entendeu? Eu inventava a maior mentira, às vezes, pra 

poder ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, pra ganhar dinheiro pra comprar besteira, 

pra comprar doce, pra essas coisas, porque minha mãe não tinha como dar pra todo 

mundo, entendeu? Eram 4 filhos. Então, eu queria de alguma forma, ganhar meu 

dinheiro sozinha, entendeu? Se outra pessoa me desse, eu não teria que pedir nada 

pra minha mãe, porque eu sempre, eu nunca gostei de pedir as coisas, sabe? Na minha 

mãe, no meu pai, eu sempre tive mais vontade de dar pra eles do que eu pedir, sabe? 

Então, tipo, a maioria das vezes quando eu queria trabalhar era pensando em ajudar 

minha mãe, entendeu? Dentro de casa, e pra comprar as minhas coisas. Foi passando, 

eu fui lá pedindo dinheiro, ele foi me dando, me dando, ele [...] era bem velho, sabe? 

E parecia ser uma pessoa muito boa, me tratava muito bem e eu nunca tive pai. Meu 

pai sempre foi viciado em droga, nunca foi muito presente, entendeu, na nossa vida? 

Nunca foi presente pra falar a verdade. Nunca me deu nada. Até a pensão quem 

pagava era a minha avó pra ele. Até hoje a mesma merda. Continua a mesma pessoa. 

O que que acontece... Esse cara, sem eu perceber, já tava com maldade comigo, 

entendeu? Eu ia lá, ele me dava o dinheiro e tava tudo certo. Só que teve um dia que 

eu fui e ele pediu algo em troca. Pediu pra eu dar um beijo nele. Ele [falou]: te dou só 

se você me dá um beijo. Se eu não me engano, eu tinha pedido um pouco mais, 10 

reais pra comprar alguma coisa que eu tava precisando muito. Ele falou assim, só se 

você me dá um beijo. Eu olhando pra cara dele tipo muito séria, preocupada, né? 

Porque ele já era uma pessoa bem mais velha do que eu. Eu falei: tá bom, no rosto, 

né? Ele falou: não, na boca. Aí eu falei: na boca não, eu dou um beijo no rosto. Aí ele 

falou: tá bom, então, deixa eu te dar um beijo no rosto. Aí eu falei: tá bom. Nisso que 

ele foi dá um beijo no meu rosto, cara, eu me lembro que ele me mordeu o meu rosto 

todo, entendeu? Babo o meu rosto todo, enfim, né? De uma forma que um pedófilo faz 
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com uma criança, entendeu? Porque pra mim é um pedófilo, entendeu? Ele foi mordeu 

meu rosto todo, deu um mordidão no meu rosto. Eu saí limpando o rosto, entendeu? 
 

Me prometi que eu nunca mais ia voltar lá, porque eu senti muito constrangida com 

aquilo, né? Isso nunca tinha acontecido antes, a não ser aquela outra vez. Eu me 

lembrei daquilo tudo e eu fui embora, me prometendo que eu nunca mais iria voltar 

lá. Só que não foi o que aconteceu. Por que? Porque era minha única fonte de 

dinheiro, vamos colocar assim. Pra eu conseguir alguma coisa, pra eu conseguir 

comprar minha própria roupa, meu próprio tênis, entendeu? Porque, foi o que eu te 

falei, eu botava na minha cabeça que eu tinha que ser mais bonita, entendeu? E eu 

sempre achei que, tipo, bens materiais, que iam me deixar mais bonita, sabe? Roupa, 

sapatos. Essas coisas assim minha mãe não podia me dar, nem meu pai [...] Eles 

preferiam comprar roupas pra eles, entendeu? 
 

O que que acontece, Vanessa, eu continuei indo lá. Ele começou a pegar intimidade 

comigo, entendeu? Eu caí na isca dele, na rede. Eu era dependente praticamente 

daquilo, entendeu? Poxa, pra você ter noção, cara, eu [...]. Eu continuei indo lá 

naquele cara e ele começou a querer abusar mais de mim e eu fui deixando, deixando, 

fui deixando, entendeu? Aos poucos, sem perceber, ele fazia uma coisa diferente, que 

eu não suportava. Só que eu não ficava com raiva dele. Eu não tinha raiva dele. Eu 

tinha raiva de mim, entende? [...] O meu corpo era pra isso. Eu só servia pra isso. Eu 

tava ganhando algo em troca, então, era como se fosse um trabalho pra mim. Como 

eu arrumava trabalho e ninguém sabia da minha vida, às vezes eu chegava estressada 

em casa, ignorante, as pessoas não me entendiam, falavam que eu era encrenqueira 

(no caso, a minha família, né, os meus irmãos?), que eu arrumava briga à toa, 

entende? Porque eu fiquei, fui ficando muito ranzinza, sabe? Fui mudado minha 

personalidade totalmente. 
 

Então às vezes eu saía e voltava com dinheiro, minha mãe perguntava e eu não falava, 

entendeu? Eu falava que eu achava, que tinha achado na rua, que alguém me deu, 

entendeu? Inventava alguma coisa. Eu lembro que teve uma vez que tava faltando 

coisa pra dentro de casa, comida, essas coisas, sabe, básico? Não tinha quase nada 

dentro do armário e eu fiquei muito puta com aquilo, fiquei muito revoltada. Aí eu fui 

nesse mesmo homem e pedi nele pra comprar uma cesta básica pra mim. Ele pediu 

pra eu fazer a lista. Eu fiz a lista pra ele. Comprei, levei na casa da minha mãe. Falei 

que a gente tinha ganhado no sorteio que esse homem mesmo tinha feito. Inventei 

muita mentira, sabe? O que que acontece... Minha mãe ficou muito feliz. Eu fiquei 

muito feliz por tá fazendo algo por ela, por tá ajudando. Só que tudo tinha um 

sacrifício e ela não sabia o que era, sabe? Ninguém nunca imaginava, sabe, o que que 

eu fazia pra conseguir tudo, pra ter aquelas coisas. Ela não sabia o que que eu ia ter 

que fazer, sabe, depois. O que que eu ia ter que pagar pra poder levar aquela cesta 

básica pra casa. Ela achou realmente que havia sido um sorteio. 
 

Observemos o empobrecimento de Sofia e sua família, que é revelado em algumas 

destas falas: “eram 4 filhos [e] eu queria de alguma forma, ganhar meu dinheiro sozinha”; “não 

tinha quase nada dentro do armário”; “a maioria das vezes quando eu queria trabalhar era 

pensando em ajudar minha mãe”. Esses trechos se afiguram bastante valiosos para que 
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enfrentemos a materialidade74 das opressões contra a mulher e sua coprodução pelas relações 

sociais a fim de que transformações sociais mais profundas possam efetivar-se.  

Sofia, sem privilégios de classe e imersa numa precariedade econômica, conta-nos que 

a forma como intencionou escapar desse empobrecimento foi a sua submissão à coação sexual 

e violenta masculina. Ela, então, intercambia a sua sexualidade, como alude Paola Tabet (2014), 

em troca de melhores condições de vida. No entanto, a narrativa de tal jovem mostra, 

visivelmente, que a saída de uma relação social opressora não significa absolutamente o 

desmanche das opressões (plurais e simultâneas). Nessa história, as relações sociais de classe 

(e o ínfimo acesso a outros recursos que possam oportunizar melhores condições de vida) 

tonificam as relações sociais de sexo: ela é depende (financeiramente) do homem. Ele a 

apropria, coagindo-a sexualmente. E, assim, as relações sociais de sexo exaltam-se em face 

dessa permuta econômico-sexual heterossexual, onde o poder masculino sobre Sofia avança e 

se solidifica. As relações sociais são contínuas, elas comunicam-se entre si, embrenham-se e 

coproduzem, cada uma com o seu traço, opressões, explorações.  

“A vida tem sido bem complicada”, expõe, por sua vez, Alessandra. Expulsa de casa 

ao assumir sua identidade lésbica, ela releva que tal ocorrência interrompeu sua trajetória 

escolar; fato que desenha, por si só, um caminho de precariedades em sua existência, onde as 

relações de sexo e a base material de sua opressão, a divisão sexual e desigual do trabalho, 

acentuam-se ainda mais e, por fim, exacerbam as relações sociais de classe. Ademais, se 

vivenciamos todas nós, mulheres lésbicas, o regime heterossexual, é evidente que as suas 

impositivas prescrições sobre nós recairiam e desta maneira se deu: a lesbianidade, considerada, 

ainda, uma desordem, precisou afastar-se do lar heterossexual. As relações sociais de sexo e 

classe acentuam-se. Uma vez mais, a violência contra a mulher (considero que o afastamento 

de seu próprio lar de uma jovem lésbica em idade escolar se institui, sim, como um ato violento, 

que perpetua, no tempo e na constituição humana, suas consequências) vê-se no cruzamento 

das relações sociais opressoras.  

 

Alessandra – O que automaticamente acabou atrapalhando os meus estudos também, 

porque automaticamente eu comecei a trabalhar, porque se eu não trabalhasse, eu 

não poderia morar com a minha madrinha, por conta da minha orientação sexual, 

então, meu horário de trabalho era de 7 as 17, então eu só poderia estudar se fosse a 

noite e, ao longo do tempo, depois, quando eu fui morar sozinha, isso foi logo depois, 

foi coisa de menos de 1 ano depois eu fui morar sozinha, e morando sozinha eu já não 

consegui estudar a noite por causa das obrigações de casa, né?  

 
74 É ilusório ou enganoso enfocar o “gênero” – onde o olhar sobre o trabalho é desviado – enquanto se conservar 

a exploração e apropriação material da classe das mulheres pelos homens, porque é justamente essa condição 

degradante que edifica a binaridade e hierarquização das classes de sexo e não o contrário (MATHIEU, 2014).  
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Fora de sua casa, então, ela diz que precisou “aprender muita coisa sozinha e viver 

bastante sozinha”. Além de ter sido obrigada a deixar a escola, ela lida com outra circunstância 

que também conduz a sua vida à precarização: a dificuldade de conseguir um emprego em 

virtude de sua identidade lésbica. Diz Smith (2000) que o significado de se assumir lésbica em 

sociedades comandadas pelo regime heterossexual é imergir na luta contra as opressões reais 

das quais são vítimas essas mulheres. Não se trata, unicamente, de experenciar a lesbianidade 

em âmbito privado, mas, acima de tudo, vivenciá-la de modo que os danos materiais decorrentes 

de tal subjetividade sejam enfrentados.  

 

Alessandra – Eu já fui rejeitada em alguns trabalhos por conta da minha aparência, 

mas acredito que nada me afetou diretamente. [...] Eu percebia essas olhadas de cima-

baixo e algumas perguntas sobre orientação sexual e, se geralmente, eu me vestia 

daquela forma mesmo. E dava pra relacionar uma coisa a outra. [...] Acho que as 

vezes [a minha aparência] causa confusão, se é um homem ou uma mulher. E algumas 

pessoas veem a homossexualidade como indecisão, confusão... Acho que na primeira 

impressão não irão confiar no meu trabalho. 

 

Se a lésbica não se disfarça, ela defronta-se com a discriminação e violência na rua e 

nos afazeres inerentes ao seu cotidiano, tal como na procura por uma casa para alugar ou, como 

no caso de Alessandra, na procura por um trabalho (RICH, 2010). Muitas lésbicas que se 

encontram numa relação trabalhista são persuadidas a permanecerem camufladas ou “dentro do 

armário”, apagando, nocivamente, a sua subjetividade, diz Rich (2010). Refugiar-se “no 

semelhante – assimilação para aquelas que, assim, o conseguem – é a mais passiva e debilitante 

das respostas à repressão política, à insegurança econômica” e, acrescento, à luta por dignidade 

(RICH, 2010, p. 20).  

Imersa na tarefa de tecer reflexões imbricacionistas e, sobremaneira, materialistas, 

gostaria de sublinhar mais uma história vivida e incitar algumas reflexões ainda possíveis e 

necessárias:  

 

Géssica – A Carla é um pouco mais morena do que eu e em certos lugares que já fomos 

juntas, ela já sofreu mais do que eu, pela forma como olhavam pra ela, o jeito de 

falarem, entre outras coisas, como não querer ficar perto dela ou encostar nela. [...] 

Ela foi trabalhar e [...] um rapaz, um cliente lá no mercado tratou ela com muito 

preconceito pela cor dela e pela sexualidade, falando: nossa, além de ser negra feia, 

ainda namora com uma mulher. E falou outros tipos de besteira pra ela. Aí eu só sei 

que ela chegou lá na minha mãe [...], eu fui falar com ela e ela chorava [...]. Isso não 

aconteceu uma só vez não, aconteceu várias vezes no mercado onde que ela trabalha. 

[Já aconteceu] dela tá no caixa e os outros fazer isso com ela. Hoje ela não trabalha 

mais no caixa não, trabalha como repositora nas sessões. Mas muitas vezes as pessoas 

falam essas coisas. Já aconteceu no trabalho dela de ela ser a única a caixa do 
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momento e ter pessoas de chegar e falar assim: ah, não tem outra pessoa que possa 

me atender não? Eu não vou passar com ela de jeito nenhum por causa da cor dela. 

Também já aconteceu deles mandarem as meninas limpar os negócios e quando ia 

limpar eles falavam assim: ah, você tem que fazer trabalho de preto. Não gostava de 

como foi feito e falava que tinha que fazer trabalho de preto [...]. Já aconteceu também 

de a gente ir na loja juntas comprar roupa e a pessoa que ia atender olhar pra gente 

meio estranho e às vezes tipo dá pra reparar o preconceito na pessoa. Não fala direito 

com ela, não trata ela bem direito. E comigo é diferente, porque tipo assim eu não sou 

tão preta e nem sou branca, sou meio morena [...]. Mas eu me considero uma pessoa 

negra mesmo assim. Minha família é negra e tal [...]. 
 

Quando eu era mais nova eu chorava [...] porque eu falava que queria ser branca, 

que eu não aceitava ser preta por causa do preconceito da vida aqui, das coisas que 

eu sofria. Eu não aceitava ser dessa cor. Eu cismava que queria ser branca, eu tinha 

que ser branca, que eu era branca. Até que depois de grande não. Depois de grande, 

eu comecei a, sei lá, me amar do jeito que eu sou, e pegar uma paixão pela minha cor 

e não ligar mais pra esses comentários. Às vezes, tem gente que não faz nem de 

propósito. Tipo, o pai dessa minha amiga Bianca, às vezes, ele nem faz de propósito, 

mas ele fica falando que eles são minha família branca, que eu sou a filha preta dele.  
 

Géssica “queria ser branca” ante o racismo sofrido. Lélia Gonzalez (2020) esclarece 

sobre a “ideologia do branqueamento”, cuja intencionalidade é disseminar a ideia hierarquizada 

de que a cultura ocidental branca é a única verdadeira e universal. Assim, impõe-se a 

homogeneização dos povos perante uma narrativa que, sob falsas verdades, abraça a totalidade 

dos seres humanos. Géssica, em face do racismo que nela própria se internaliza, porque lhe foi 

impositivamente ensinado, quer “limpar o [seu] sangue”, a sua embaraçosa e inferiorizada cor; 

o mito da proeminência branca corrobora, então, a partir da narrativa elucidada, a sua 

efetividade e “os efeitos de desintegração violenta de fragmentação da identidade étnica por ele 

produzidos” (GONZALEZ, 2020, p. 73). 

Nesse contínuo imbricamento das relações sociais que procuro realizar, lidar com o 

racismo – que é “a crença na superioridade inerente a uma raça sobre todas as outras e, portanto, 

o direito à dominância” – e com todas as outras formas de cegueira humana, como o classismo 

ou o heterossexismo, vem sendo uma dura empreitada, cujo enfoque é também o 

desmantelamento do que Lorde denomina “norma mítica” (LORDE, 2019, p. 200-201). Nessa 

norma, acha-se o homem “branco, magro [...], jovem, heterossexual, cristão e financeiramente 

estável”, e alguns subterfúgios, imergidos no próprio movimento das mulheres (LORDE, 2019, 

p. 202).  

Acredita-se em uma aparente “homogeneidade de experiência coberta pela palavra 

‘sororidade’ que, de fato, não existe” (LORDE, 2019, p. 203). Tem-se aí a armadilha da qual 

precisamos esquivar-nos. Isso porque as diferenciações estruturadas entre as mulheres existem, 

persistem e têm um nexo entre realidades concretas e, sobretudo, insertas em um mundo 
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capitalista, cujas relações sociais afetam de forma distinta todas elas. Por isso, invisibilizar o 

privilégio da branquitude, as diferenças de raça e as consequências disso na vida de algumas 

mulheres é um prenúncio do esvaziamento do poder coletivo das mulheres (LORDE, 2019). É, 

ainda, criar um espaço onde as disparidades entre as mulheres sejam mais um incremento para 

as relações sociais de sexo, classe e raça e suas impositivas (e pouco enfrentadas) desigualdades 

no trabalho.  

Tomemos como exemplo de tal dualidade dentro da classe das mulheres a condição 

degradante da mulher negra no Brasil, cuja vida permanece atrelada às opressões plurais e 

concomitantes, que são oriundas da divisão racial e sexual do trabalho. Referida mulher, diz 

Gonzalez (2020), é quem carece dos direitos mais basilares trabalhistas e ocupa subempregos 

com remunerações irrisórias. É preciso que tenhamos consciência, também, de que, em 

território brasileiro, a maioria das empregadas domésticas é formada por mulheres negras75 e a 

maioria de suas empregadoras é branca; tem havido progresso no mundo do trabalho (mas) para 

determinadas mulheres, diz Falquet (apud CISNE; GURGEL, 2014). As relações sociais 

sentenciadoras de subalternidade atravessam, em demasia, a vida de mulheres negras e definem 

a lógica do empobrecimento.  

 

Se para as mulheres brancas das classes médias, um ponto importante para autonomia 

é sua inserção no trabalho remunerado, demandando políticas de ativação; para as 

mulheres negras das classes mais pobres, a participação no mundo do trabalho é, em 

geral, precoce, precarizada e as inscreve, de partida, em patamares desvantajosos. As 

demandas são, por conseguinte, diferenciadas (MARCONDES et al., 2013, p. 110).  

 

A referida norma mítica (ou, prefiro dizer, normatização imposta à grandeza humana) 

atravessa, na realidade, as relações sociais que, conflituosas por natureza, assolam experiências 

multifacetadas de certos grupos sociais, hierarquizando-os com base em diferenciações 

humanas. Se soubéssemos ou se nos fosse ensinado que essas diferenças, na verdade, 

enriquecem-nos, por serem, em sua gênese, simplesmente humanas, talvez opressores e 

oprimidos tivessem seus posicionamentos revisitados e desconstruídos. Mas a “história 

ocidental europeia” vem ensinando-nos a lidar com as diferenciações (ou categorizações) 

 
75 Segundo o Dossiê Mulheres Negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil, publicado 

em 2013, “além do acesso ao mercado de trabalho, a desigualdade se reflete na ocupação de posições de menor 

prestígio e remuneração. As mulheres negras estão sobrerrepresentadas no trabalho doméstico – são 57,6% dos 

trabalhadores nesta posição – e têm a menor presença em posições mais protegidas, como o emprego com carteira 

assinada. Importa destacar que, embora na administração pública sua participação seja maior que a dos homens 

brancos, a sua presença, neste setor, se concentra nos serviços sociais – educação e saúde – e na esfera municipal, 

posições, em geral, com menor remuneração (Ipea, 2012). Mulheres negras mais uma vez estão 

sobrerrepresentadas nos serviços sociais de forma geral, incluindo as funções doméstica, de saúde e de educação, 

que reforçam a função do cuidado e os papéis de mulheres e de negras. Além disso, cerca de 13% das mulheres 

negras consideradas como ocupadas exercem atividades para o próprio consumo ou sem remuneração” 

(MARCONDES et al., 2013, p. 122).  
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humanas de modo muito basilar: “dominante/subordinado, bom/mau, em cima/embaixo, 

superior/inferior” (LORDE, 2019, p. 199).  

Ademais, num mundo onde o sinônimo de bom é lucro, haverá (sempre) um grupo 

social que, ao experimentar opressões sistêmicas e legitimadas, pode sentir-se prescindível ao 

campo social e enxergar-se como o “inferior desumanizado” (porque é justamente assim que, 

em grande medida, a sociedade o posiciona). Referido grupo, diz Lorde (2019, p. 199), “é 

formado por pessoas negras e do Terceiro Mundo, pela classe trabalhadora, pelos idosos e pelas 

mulheres”.  

Sob esse prisma, é interessante a teorização proposta por María Lugones (2014, p. 

935), que tem refletido muito acerca do “sistema moderno colonial de gênero” e suas 

hierarquizações dicotômicas, fundamentadas sobretudo em lógicas categoriais, com o desígnio 

de aprofundar as opressões conexas às mulheres subalternizadas. Ela explica que a 

categorização utilizada sobre as pessoas colonizadas desenhou a marca civilizatória: homens e 

mulheres eram os povos civilizados e humanos; fêmeas e machos, as pessoas escravizadas e 

não humanas. Portanto, a colonialidade76 do gênero vem determinando continuamente a 

concepção de humanidade ou desumanidade e de subalternidade dos povos. Trata-se o gênero, 

então, de uma categoria moderna e colonial. Esse sistema, afirma a autora, “é não só 

hierárquica, mas racialmente diferenciado, e a diferenciação racial nega humanidade e, 

portanto, gênero às colonizadas (LUGONES, 2014, p. 942). Por isso, é preciso descolonizar o 

gênero, e isso deve instituir-se como uma prática, que apenas pode tornar-se realmente 

exequível a partir de uma crítica imbricada “de gênero racializada, colonial e capitalista 

heterossexualizada visando uma transformação vivida do social” (LUGONES, 2014, p. 940). 

As diferenciações subalternizadas – mulher, negra, lésbica, integrante de uma classe 

trabalhadora mal remunerada e, portanto, empobrecida – presentes na realidade concreta de 

Géssica e de sua namorada instituem-se como produtos dos múltiplos sistemas opressores que, 

unidos, constituem a “episteme moderna colonial” (CURIEL, 2020, p. 254). Nesse enlace, há, 

obviamente, nas violências sofridas, a variabilidade de relações sociais, suas reproduções, 

coproduções e reforçamentos.  

A namorada de Géssica ouviu que é ela própria quem deve realizar “trabalho de preto”, 

trabalho mal remunerado. Nesse ponto, a violência racista, impregnada na fala, incrementa as 

 
76 Lugones (2014, p. 939) diz que a sua intencionalidade ao utilizar o termo “colonialidade” é a de “nomear não 

somente uma classificação de povos em termos de colonialidade de poder e de gênero, mas também o processo de 

redução ativa das pessoas, a desumanização que as torna aptas para a classificação, o processo de sujeitificação e 

a investida de tornar o/a colonizado/a menos que seres humanos. Isso contrasta fortemente com o processo de 

conversão que constitui a missão de cristianização”.  
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relações sociais de classe e sexo em razão da naturalização da negritude e da feminização da 

pobreza; as relações sociais de classe autorizam, então, a precarização de Géssica e progridem; 

as relações de sexo dão continuidade e força às relações de classe na medida em que impõem a 

desvalorização do trabalho feminino, e acentuam, obviamente, a compulsoriedade 

heterossexual diante de uma (afronta) lésbica. São essas relações sociais distintas, incessantes 

e abundantes que pairam sobre determinadas mulheres e potencializam, diante de tantas 

opressões e explorações virulentas, silenciamentos, inativando a busca delas por melhores 

condições de vida. E a violência contra a mulher, sob diferenciadas maneiras, encontra-se no 

cerne desses entrecruzamentos.  

Nessa leitura feita de algumas realidades concretas, deparei-me principalmente com 

este fato: a saída de conjunturas marcadas por opressões e explorações materiais não é simples 

tampouco atrelada à observância de eixos independentes que diferenciam nós, mulheres. A fuga 

de uma subalternidade tão enraizada, porque naturalizada, atravessa e se esparrama por dentro 

das relações sociais grupais, antagônicas e tensionais. É no interior dessa variabilidade de 

relações sociais materialistas, históricas e dinâmicas que se pode ter um olhar mais atento e 

bem avantajado sobre a vida de mulheres que carecem de certos privilégios e do porquê de estas 

debilidades encontrarem, na violência contra a mulher, um porto seguro para se reforçarem e 

coproduzirem opressões.   
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6 PALAVRAS FINAIS OU NECESSARIAMENTE INTRODUTÓRIAS PARA 

OUTROS DIÁLOGOS?  

 

Chegar ao fim deste escrito – cujo objetivo foi o de conhecer, por meio de narrativas 

(auto)biográficas, as experiências e os acontecimentos que permearam a vida de jovens lésbicas 

e bissexuais, discentes da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, constituindo suas 

subjetividades, e quais sentidos conferem ao vivido – suscitou em mim um desejo de 

continuidade. Continuar, aqui, significa aprofundar, avolumar o estudo e as problematizações 

feitas, porque, sobretudo, as realidades lésbicas, bissexuais descobertas e visitadas mostram 

faces, em demasia, marcadas por atos humanos virulentos. E são esses atos, ainda tão rotineiros 

na vida das mulheres, que permanecem carentes de enfrentamentos mais atenciosos à 

variabilidade de diferenças que compõe o ser humano.  

Nesse desejo de continuidade, junto a Lorde (2019, p. 66), “passei a acreditar, com 

uma convicção cada vez maior que o que me é mais importante deve ser dito, verbalizado e 

compartilhado, mesmo que eu corra o risco de ser magoada ou incompreendida”. As tantas 

omissões arrebatadoras que permearam por tanto tempo a minha história, também lésbica, 

perderam, com a escrita desta tese de doutorado, o sentido, a força impiedosa que antes 

detinham. As falas de si, minha e de Sofia, Ana, Géssica, Amanda e Alessandra, ocuparam o 

lugar de um silêncio nocivo, de um silêncio que quer nos resguardar de julgamentos e 

violências, de um silêncio que furta, de maneira desumana, a nossa subjetividade, a nossa 

sexualidade. Assim é que cada uma de nós transformou o silêncio, ou o medo da fala, da 

linguagem, neste escrito.  

A leitura feita das realidades apreendidas apoiou-se nos conceitos de 

consubstancialidade e coextensividade das relações sociais. Como bem lembra Kergoat (2010, 

p. 100, “não implica que tudo está vinculado a tudo, implica apenas uma forma de leitura da 

realidade social”; além disso, não é necessário que realizemos “um tour de todas as relações 

sociais envolvidas, uma a uma, mas [é preciso que enxerguemos] os entrecruzamentos e as 

interpenetrações que formam um ‘nó’ no seio de uma individualidade ou um grupo” (grifo da 

autora). Imbuída de tal tarefa, intencionei desatar o(s) nó(s) entre grupos sociais antagônicos, 

atravessados, sobretudo aqui, pela instituição heterossexual77 (inserida nas relações sociais de 

sexo), que é extremamente operante na vida das mulheres.  

 
77 Falquet (2008, p. 133-134) explica que “o sistema da heterossexualidade, fortemente estruturado pelas leis e 

políticas do Estado nacional, organiza a circulação de pessoas de acordo com o sexo, a classe e a ‘raça’, o mesmo 
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De minhas leituras engendradas, então, emergiram três questões importantes que 

predominaram nas falas das jovens participantes: (1) o poderio da instituição heterossexual e 

suas teias de atuação imersas nas relações sociais de sexo; (2) o fundamentalismo religioso: um 

combustível potente para a mantença das relações sociais opressoras; e, ainda, (3) a violência 

contra a mulher no cruzamento das relações sociais de sexo, classe e raça.  

Vale retomar, de um modo geral, que, ao debruçar-me sobre as narrativas das jovens, 

vislumbrei, certamente, as experiências e os acontecimentos contados, vivências e, sobretudo, 

sobrevivências, cheias de uma busca calorosa por silenciamentos de si, que têm, inclusive, a 

faculdade (imaginária) de curar. Por muitos anos, experienciei silenciar-me a fim de curar-me, 

corrigir-me. Essa cura de si, acreditada e concretizada sob diferentes ações e omissões, é 

almejada ainda. Nos enlaces das falas de si postas aqui, a tão sonhada cura e o retorno à 

normalidade ou, permito-me escrever, à heteronormalidade permearam as histórias dessas 

mulheres, permearam a minha também, permearam a nossa. Trilhar um caminho sem volta de 

vivências lésbicas – sem o regresso ao que as sociedades vêm edificando há tempos como 

normal, legítimo e moral – muito nos embaraça, porque é o medo inerente a esses passos. E tal 

sentimento, no fim de tudo, espera proteger-nos das imanentes violências contra o que somos, 

sentimos ou contra o que, simplesmente, escolhemos viver.  

Repito e friso: escolhemos. Se o livre arbítrio78 ainda é uma possibilidade para todos 

os integrantes deste território nacional, por que a sua execução por pessoas gays, trans ou 

lésbicas torna-se inaceitável, ilegítima ou indigna de materialização? A (falsa) natureza, sempre 

tão difundida para justificar a inferioridade feminina, alocando a mulher em um poço de 

sujeições, precisa validar também as relações entre pessoas do mesmo sexo, revestindo-as de 

um permissivo acidente natural? Na igreja frequentada por Géssica, uma das autoras das 

narrativas de si, é incabível tal escolha. Para uma das pastoras dessa igreja – conta Géssica –, 

uma mulher é lésbica porque “não teve carinho ou atenção em casa que precisava, então, 

preenche o seu vazio com mulheres, ou porque foi abusada sexualmente, ou porque teve uma 

decepção com um homem. Ele não soube [satisfazê-la]”.  

 
ocorre com a possibilidade de acesso ao mercado do trabalho remunerado, à aliança, à filiação, à legitimação e à 

posse das crianças e, enfim, à herança. Estado nacional e sistema heterossexual são estreitamente unidos para 

regulamentar a circulação das pessoas, de seus descendentes e sua capacidade de contrato são pilares do acesso ao 

trabalho assalariado – sem mencionar a propriedade”. 
78 De acordo com o art. 5º, caput, da Constituição da República de 1988, “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. O art. 3º, incisos I e IV, preceituam 

que “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” são “objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil” (BRASIL, 1988, p. 1).  
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O retorno, por vezes, violento e regulatório à heterossexualidade – imposto por tantas 

instituições sociais, como a família e a religião, e, pior, por instituições públicas – revela-se o 

caminho legítimo e moral para as mulheres e faz de todas elas uma peça insubstituível em um 

ordenamento cuja supremacia é masculina. Nas relações sociais de sexo (e sexualidade) 

apreendidas, é fácil perceber um quadro preocupante, segundo o qual viemos aceitando a força 

mais ou menos violenta dos homens lançada sobre nós, mulheres, dispersada no âmbito dos 

lares e público; acostumamo-nos, por incontáveis vezes, à inata inferioridade feminina posta, 

há tempos, em nossas mentes e marcada nos nossos corpos; sob esse ordenamento (quase) 

infalível da natureza, que justifica a mantença das desigualdades dos sexos, calamo-nos em 

infindáveis momentos; inviabilizamos e invisibilizamos (obrigatoriamente) a nossa luta.  

As relações sociais de sexo e sexualidade, cujos grupos distintos permanecem a todo 

momento sob tensão e conflito, entretanto, não agem sozinhas para a mantença e o incremento 

de atos violentos, de opressões e explorações contra, em grande parte, as mulheres. Vimos, por 

intermédio dos acontecimentos e das situações narradas, o quanto condições debilitadas e 

instáveis de vidas femininas são acometidas por uma variabilidade de opressões e explorações, 

lideradas, também, por marcadores sociais – que igualmente subalternizam – de classe e raça. 

Tenho em meus pensamentos, incrementados pelos tantos diálogos feitos e pelas realidades 

conhecidas, o fato de que presenciamos na concretude dos cotidianos uma espécie de bola de 

neve, onde uma avalanche de opressões e explorações avolumam-se, agigantam-se na medida 

em que as diferenças humanas dicotomizadas acomodam quem são os opressores e os 

oprimidos.  

Nesse nó tempestuoso das relações sociais opressoras, a heterossexualidade como 

instituição atua como liame na, também, coprodução das opressões contra as mulheres – porém 

não de todas. As mulheres do Sul global, as mulheres imigrantes, as racializadas e as mais 

empobrecidas, potencialmente, amargam a materialidade de processos opressores, pactuada 

com a divisão sexual, de classe, racista e capitalista do trabalho. A feminização do trabalho de 

reprodução social ou do trabalho care, embasada na divisão sexual do trabalho, impulsiona a 

precarização econômica delas e é fomentada pelas diferenças de raça, classe ou sexualidade. E 

diante desse imbricamento de relações sociais, a classe das mulheres precisa ser compreendida 

a todo instante como heterogênea. A necessidade de unir mulheres na luta, no embate por 

melhores condições de vida não pode ser confundida com uma homogeneidade cega, que obsta 

a visualização das diferenças e especificidades imersas em cotidianidades concretas.  

Penso, finalmente, que, por vivermos em estruturas definidas pela instituição 

heterossexual, pela domesticidade feminina, pela desumanização de tantas mulheres pobres, 
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negras e lésbicas, a luta é e precisa ser volumosa. É preciso que desafixemos os nossos olhares 

apenas nas relações sociais entre o homem e a mulher. É preciso ir muito além. É preciso que 

enxerguemos a historicidade e o dinamismo de tal relacionamento e que, então, enfrentemos 

processos materiais e palpáveis de opressão, de exploração, que, verdadeiramente, impedem a 

luta das mulheres. É preciso, ademais, que enfrentemos a heterossexualidade – ainda tão 

ingênua diante de muitos olhares – e tudo o que tal regime embasa. É preciso que 

compreendamos que o empobrecimento das mulheres se dá, em grande parte, porque as 

estruturas sociais, também definidas pelo lucro, subvalorizam o trabalho feminino de cuidado, 

tornando-o pouco ou nada remunerado. É preciso que entendamos que as relações sociais de 

sexo e classe caminham, sim, juntas, incrementando uma à outra com seu traço distintivo, e que 

a raça incrementa as relações de classe; dessa forma, as mulheres negras conhecem mais de 

perto a precarização de suas vidas quando comparadas às mulheres brancas. É preciso atentar 

para o fato de que as mulheres do Sul global têm particularidades que, em grande parte, não se 

harmonizam com as mulheres do Norte global.  

É preciso, por último e em suma, que tenhamos o cuidado permanente de 

heterogeneizar os seres humanos e a concretude de sua vida, porque, de fato, sem tal ação, 

novos horizontes ficarão invisíveis aos nossos olhos e, portanto, impassíveis de serem 

alcançados.  
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