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Aqui, Urquiza Maria Borges coloca em 
discussão o teatro brasileiro do século XlX, 
que privilegiava a propagação de ideias que 
possibilitariam o progresso e a modernização 
do país, passando pelo comportamento 
feminino e o casamento.
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Neste artigo, o teatro espanhol é mostrado 
desde os seus inícios, passando pelas 
primitivas companhias como a  Cangarilla e as 
Farândolas, as artes cenográficas na Igreja, a 
presença de mulheres como atrizes, o grande 
teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina, 
Alarcon, La Barca, até chegar a Garcia Lorca, 
sempre acompanhando as grandes rebeliões 
que sacudiam o país, marcando também as 
artes, conforme aponta José Luís Sanches 
Neto.

 Marcelo José Ribeiro Vieira,  neste artigo, 
trata da obra de Paulo Leminski, considerando, 
principalmente, a questão da busca constante 
do poeta pela reflexão e resultados desta, ou 
seja, mudar ou reafirmar as trilhas percorridas 
por sua própria arte.
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Hamlet tornou-se uma obra prima por ser 
universalmente significativo, um indivíduo que 
parece real, marcado pela realidade de seu 
tempo, afirma José Renato de Lima e Silva, ao 
descrever e comentar, aqui, a importante obra 
de Shakespeare, escrita nos inícios do século 
XVll, e que até hoje fascina multidões.
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Educação públ ica em tempos de 
globalização neoliberal. Comentários 
sobre o livro de João Cardoso Palma Filho, 
publicado pela Editora Porto de Ideias, em 
2018, com a colaboração de Maria Leila 
Alves e Marília Claret Geraes Duran.

Neste artigo, Tereza Maria de Paula Cavalari 
Telles estabelece comparações entre “Sabiá”, 
de Jobim e Chico Buarque com “Canção de 
Exilío”,de Gonçalves Dias,além de comparar 
“Até o fim”, de Chico Buarque com “Poema de 
Sete Faces”, de Carlos Drummond de Andrade.
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O cômico-sério, de que fala Bakhtin, pode ser 
encontrado na obra de Juó Bananére, que, 
numa linguagem em que misturava português 
e italiano, realizava críticas demolidoras 
das elites, desnudava a sociedade em seus 
desmandos e dessacralizava poesias,contos e 
fábulas consagrados, de modo bem humorado, 
descrevendo a cidade de São Paulo dos inícios 
do século XX, como demonstra Zenaide Bassi 
Ribeiro Soares.

O binário hétero/homossexual poderá ser 
desconstruído a partir de considerações sobre 
a bissexualidade, que é fluida, envolvendo 
grande diversidade sexual. A delicada e 
complexa trama deste importante tema é 
tecida por Oscar Guilherme Lopes.

SUMÁRIO



 3 TEMA

TEMA
Publicação vinculada ao Centro de Estudos de Letras, Artes e História - Celarth
Edição de Maio/Agosto de 2019

Letras, Artes e História - Nº 95. Ano 34. Volume XXXIV.

CENTRO DE ESTUDOS DE LETRAS, ARTES E HISTÓRIA
Rua Barão de Itapetininga, 50, 5º andar, 502 - 01042-902 - São Paulo  

www.celarth.com.br
Email: revistatema@celarth.com.br

Editor Responsável:
Zenaide Bassi Ribeiro Soares - MTb 8607.

Editor Associado:
Pedro Bassi Gabrilli Feres Soares

Conselho Editorial:

Prof. Dr. Alcides Ribeiro Soares (UNESP), Profa. Dra. Alessandra Moreira Lima (UCR), 
Prof. Dr. Antonio Carlos Mazzeo (PUC-SP), Prof. Dr. Armando Farias (USL), Profa. Dra. 
Ana Lúcia Cavani (UENF), Profa. Dra. Cássia Ortolan (Fatema/Celarth), Profa. Dra. 
Conceição Viúde Fernandes (Faculdade Drummond), Profa. Dra. Guaraciaba Michelleti 
(USP), Profa. Ma. Helena Mello de Carvalho (FAMOSP), Prof. Dr. João Cardoso Palma 
Filho (UNESP-SP), Profa. Dra. Maria Célia Nunes (Celarth), Profa. Dra. Maria Emília 
Miranda de Toledo (Celarth), Profa. Ma. Maria Emília G. Miranda de Barros (UAM), 
Profa. Dra. Maria Lúcia Pimentel Góes (USP), Profa. Dra. Marina Escobar de Kinjô 
(UNIP), Prof. Dr. Mauro Cherobin (UNESP), Profa. Dra. Meire Mathias (UEM), Prof. Dr. 
Moacir Barbosa de Lima (UnG), Prof. Dr. Paulo Ribeiro da Cunha (UNESP-Marilia), Prof. 
Dr. Pedro Scuro Neto (Universidade de Leeds), Profa. Roberta Nechar Gorni (U.C.), 
Prof. Me. Roberto B. R. Soares (UNINOVE), Profa. Dra. Rosa Maria Valente Fernandes 
(Universidade Católica de Santos), Profa. Dra. Urquiza Maria Borges (UNESP), Profa. 
Dra. Zenaide Bassi Ribeiro Soares (Celarth).

Capa:
Rafael Bassi

Ilustrações:
André Santos, Joanes Lessa, Mariana Bassi e Paulo Alexandre.

Língua Inglesa:

Carla Cristina Pasquale e Magali Fialho Linge

Editoração Eletrônica:
Giovanna Bassi, Lúcia Maria Teixeira, Rafael Bassi e Roberto de Camargo Damiano

Web Designer:
    Tiago Malveira



        TEMA       4

TEMA Letras, Artes e História
   

R.TEMA P. 140Maio/Agosto, 2019nº 95S.Paulo

ISSN 2446 5046



        TEMA       5

Apresentação
Nesta edição, estaremos pondo em discussão o 

teatro de Shakespeare (Hamlet) e o contexto histórico 
de sua produção; o teatro espanhol nas suas origens, 
seu formato nos séculos XVl e XVll, abordando seu 
processo de desenvolvimento e inovações introduzidas, 
sem esquecer das revoltas que marcaram a Espanha, 
interferindo em seus processos culturais, até o século 
XX, com a emergência do teatro de Garcia Lorca. No 
Brasil, o teatro será visto a partir do comportamento 
feminino e as expectativas da sociedade do século XlX 
em relação ao amor e ao casamento.

A obra de Paulo Leminski, com toda a riqueza 
inovadora que ultrapassa o Concretismo e sua 
valorização da pesquisa, será considerada nesta  
edição. A visão da cidade de São Paulo e dos imigrantes 
do início do século XX será recuperada com Juó 
Bananére, que criou uma linguagem nova para suas 
paródias, poesias e sátiras.

Avançando no terreno poético, estaremos 
apresentando a intertextualidade de Chico Buarque 
que compara “Até o fi m”, com  “Poema de Sete Faces” 
de Carlos Drummond de Andrade, e, juntamente com 
Jobim, compara “Sabiá” com “Canção do Exílio” de 
Gonçalves Dias.

E há mais: uma avaliação do Educação Pública 
do país, nestes tempos de globalização neoliberal. 
Além disso, há um questionamento sobre a fl uidez da 
bissexualidade, cuja cuidadosa análise permite que 
seja repensada a diversidade sexual.

Boa leitura!
Zenaide Bassi Ribeiro Soares

Diretora Responsável.
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José Renato de Lima e Silva

HAMLET, DE SHAKESPEARE, HERÓI EM 
TEMPOS DE MUDANÇAS

HAMLET, OF SHAKESPEARE, HERO IN 
TIMES OF CHANGES

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
Hamlet. Shakespeare. Teatro. Ressentimentos.

O artigo discute a obra “HAMLET” de 
Shakespeare, produzida num momento 
em que a Europa passava por mudanças 
políticas, econômicas e sociais e surgia 
um novo homem autônomo, empreendedor 
e competitivo, movendo-se num universo 
novo e desconhecido, marcado por 
incertezas, esperanças e ressentimentos.

The article discusses Shakespeare’s 
“Hamlet”,produced at a time when Europe 
underwent political and social changes,and 
a new autonomous man emerged, moving 
in a new and unknown universe, marked by 
uncertantes, hopes and resentments.

Hamlet. Shakespeare. Theater. Resentments.

Autor e Texto
Author - Text
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Foi com Shakespeare que, na Europa do final da era 
elisabetana, surgiu um novo tipo de criação literária 
onde iria pontificar o herói, que se afirmaria num 

novo gênero, o romance. Hamlet é um herói, que surge numa 
das mais importantes peças desse consagrado autor.

Era uma época de mudanças políticas, econômicas e 
sociais que sacudiam a Europa gerando novos padrões 
de costumes, e que levam Hamlet a confessar a seu amigo 
Horácio algo nunca visto antes, ou seja que as pessoas 
situadas nas camadas inferiores da sociedade estavam se 
desenvolvendo bastante, a ponto de que “o dedão do pé do 
camponês está chegando perto do calcanhar do nobre”. 

O novo homem que surgia na  Europa era autônomo, 
empreendedor e competitivo, movimentando-se num universo 

José Renato de Lima e Silva*

HAMLET, DE SHAKESPEARE, HERÓI EM 
TEMPOS DE MUDANÇAS

HAMLET, OF SHAKESPEARE, HERO IN TIMES OF CHANGES

*Mestre pela UENF, Doutor pela USP. Pesquisador.

“Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do
que as que são imaginadas pela nossa vã filosofia”
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novo e desconhecido, marcado por incertezas, esperanças e 
ressentimentos que se misturavam de modo caótico.

A Peça e Seu Herói
A tragédia “Hamlet” conta a história do jovem príncipe 

da Dinamarca que tenta vingar a morte de seu pai, também 
chamado Hamlet, que fora assassinado por seu irmão 
Cláudio, que havia cometido o crime para usurpar o trono, 
casando-se com a rainha viúva.

Trata-se de uma obra densa e longa, que aborda questões 
éticas, loucura real e loucura simulada, traições, vinganças, 
ódios ilimitados, assassinatos e equívocos na hora de matar. 

Hamlet só descobre que seu tio é o assassino quando 
seu pai aparece sob a forma de fantasma para dizer-lhe que 
havia sido vítima de um assassinato. Até esse momento, 
Hamlet andava muito triste, afundado em seu luto, além de 
sentir-se amargurado por ver sua mãe, Gertrudes, casar-se 
com Cláudio apenas um mês após ficar viúva.

Até ali, Hamlet havia ouvido os conselhos de Cláudio e 
Gertrudes para não ir para Witemberg e sua recomendação 
para não sofrer tanto nem em insistir em usar roupa de luto 
: “Não prossigas assim de olhos caídos/a procurar teu pai 
na poeira”.

Embora não acreditasse nas declarações de afeto de 
Cláudio, e estivesse entristecido com o casamento de sua 
mãe, tudo indicava que o jovem príncipe se manteria calmo 
diante da tragédia que o havia prostrado. Quando, porém, 
o fantasma de seu pai lhe conta que havia sido vítima de 
assassinato, Hamlet resolve agir.

 Estava pronto para realizar a vingança, mas, apesar 
dessa  disposição, algumas dúvidas turvavam-lhe  o espírito. 
Acredita que o fantasma de seu pai não mente, e se diz que 
foi assassinado isto é a mais pura verdade. Diante, porém, 
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desse pensamento, uma dúvida se levanta: “Será que aquele 
é mesmo o espírito de meu pai? O espírito que vi pode ser o 
Demônio, que tem o poder de assumir as formas que quiser”.

A indecisão paralisa o jovem, que apresenta suas 
reflexões através de monólogos. Indaga-se se não age porque 
é covarde. Ou se apenas se vale de seu temperamento manso 
para evitar fazer as coisas desagradáveis que precisa fazer.

Numa cena do terceiro ato, no monólogo que começa com 
a famosa indagação “ser ou não ser” ele formula o dilema 
com que se defronta :resignar-se ou revoltar-se :

“O que é mais nobre, suportar na consciência 
os golpes e os dardos de um destino cruel, 
ou empunhar armas contra um oceano de 
desgraças e, opondo-se a elas, dar-lhes um 
fim ?”

Decide falar com a mãe, estabelecendo uma conversa 
mesclada de ódio, dor e revolta, apesar de momentos 
antes haver recomendado ao seu coração que não se 
desgovernasse, perdendo o necessário equilíbrio, conforme 
registra o Ato lll,cena ll :

“Que a alma de Nero entre neste peito humano
  Que eu seja cruel mas não desnaturado
  Minhas palavras serão punhais lançados sobre ela
  Mas meu punhal não sairá do coldre”

Procura cometer um assassinato simbólico, deixando que 
a crueldade se instale de modo ilimitado, ferino, dilacerante. 
Como pôde aquela mulher apaixonar-se pelo cunhado, 
transformando o leito do casal em um “chiqueiro asqueroso 
e podre”. Ataca a mãe chamando-a de prostituída, uma velha 
que recebe beijos infectos e põe em dúvida a existência de 
amor entre ela e o marido, insinuando que a mãe está louca:

“Você não pode chamar isso de amor. Na sua 
idade, o sangue fica ralo, é humilde, não é 
exigente, obedece ao discernimento”.
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Aplaca qualquer possibilidade de culpa, tornando claro 
para si mesmo que é para ser bom que precisa ser cruel.

Tenta matar Cláudio, sentindo-se moralmente obrigado a  
vingar-se. Suspeitando que o rei estivesse sob um cortinado, 
ouvindo a fala tensa que mantinha com Gertrude, Hamlet 
saca de seu florete e fere mortalmente um homem, que não 
é o rei, mas seu camareiro-mor, Polônio.

Após a morte, Cláudio pergunta ao príncipe onde está 
Polônio e o jovem responde : “Na ceia”. Diante do espanto 
do tio, explica : “Não na ceia em que ele come, mas naquela 
em que é comido”.

Em seguida, Hamlet formula um discurso sobre a função 
dos vermes, que promovem a circulação da matéria de que 
são compostos os seres vivos, de maneira que uma parte 
do corpo de um rei pode vir a ser incorporada ao corpo de 
um mendigo.

O caráter aterrador de um assassinato pesa sobre o 
jovem, de modo inevitável. Aturdido, Hamlet simula loucura. 

Cláudio aproveita a oportunidade e fingindo que o protege, 
manda-o para a Inglaterra, e numa carta sigilosa ordena que o 
matem. Ao descobrir a armadilha, Hamlet escreve uma carta 
falsa e encaminha Guildenstern e Rosenkramz, os espiões 
do rei, para que sejam executados.

Cláudio tomava cuidado para não ser identificado como 
autor da morte do pai de Hamlet porque sabia que o príncipe 
amava a plebe e era por ela muito amado. Não que daí pudesse 
resultar algum tipo de acordo político, coisa completamente 
inviável, mas ao nível de uma certa incômoda afinidade. Esse 
tipo de simpatia incomodava Cláudio a ponto de o levar a 
dizer em certo ponto da peça, em tom de ódio mesclado com 
desprezo que o sobrinho era amado pela multidão “ignara”.
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Hamlet fica conhecendo o jovem Fortinbras, rei da  
Noruega, e ficam amigos. No final da peça, o jovem norueguês 
voltará à cena. 

Ao voltar à Dinamarca, nova situação dolorosa aguarda 
Hamlet. Sua amada Ofélia enlouquece e se suicida! Ela era 
filha de Polônio, o homem que ele havia matado com seu 
florete, por engano. A situação se complica quando o irmão 
de Ofélia, Laerte, é convencido por Cláudio que Hamlet havia  
matado Polônio.

Os dois partem para um duelo. Para ter certeza de que 
Hamlet não terá escapatória, o rei usurpador e assassino 
coloca veneno no florete de Laerte e no vinho posto à mesa.

Gertrudes se aproxima da mesa e toma o vinho. No duelo, 
Laerte fere Hamlet, mas as armas caem, os dois as apanham 
no chão, mas trocadas. Percebendo que os dois vão morrer, 
e vendo Gertrudes morta no chão, Laerte denuncia Cláudio. 
Mas, Hamlet consegue vingar a morte de seu pai, atingindo 
Cláudio com o florete e desse modo morre, sentindo que 
havia cumprido a sua missão.

Antes, porém de morrer, ouve sons marciais e fica 
sabendo por Horácio que é Fortimbras que se aproxima.

O jovem príncipe da Noruega e seu exército entram, 
acompanhados de embaixadores para anunciar ao rei Cláudio 
que suas supostas ordens para executar Guildenstern e 
Rosencrantz haviam sido cumpridas, mas descobrem que o 
trono está vago.

Hamlet, agonizante, antes da chegada de  seu 
amigo,príncipe da Noruega, fala com Horácio, lamentando-
se :

“Morro, Horácio, o veneno me domina já quase todo o 
espírito .....”
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Aproveita o pouquíssimo tempo de vida que ainda 
tem,para alegrar-se com a vinda de Fortimbras e ao mesmo 
tempo recomendar o que deve ser a ele contado e o que não 
deve ser falado. 

Para reinar sobre a Dinamarca diz que “profetizo que há 
de ser escolhido Fortimbras, meu voto moribundo é também 
dele”. E encerra:

“Conte mais ou menos o que ora aconteceu. 
O resto é silêncio”.

Ao encontrar Hamlet morto, Fortimbras se entristece, 
mas ordena que quatro militares carregue o corpo para o 
leito. E lamenta :”Se o trono alcançasse seria um grande rei”. 
Aproveita para ordenar honras, músicas militares e salvas 
bélicas”.

A Origem da Peça e a Época
Shakespeare escreveu esta peça nos inícios do século 

XVll, entre 1601 e 1602, segundo vários registros, e embora 
sendo uma figura de ficção, Hamlet tornou-se obra prima por 
ser universalmente significativo, um indivíduo que parece 
real, marcado pela realidade de seu tempo. 

 A Europa estava vivendo um processo de transformação. 
O feudalismo acabava de passar e novos sistemas moviam 
os países europeus, onde a nova ordem que se instalava 
propunha mais liberdade para ações individuais, com o 
crescimento e expansão dos mercados.

Nos diferentes países, Inglaterra, França, Espanha, Itália, 
a situação vivenciada era parecida, com o abalo sofrido 
pela Igreja, o crescimento do comércio, a laicização dos 
divertimentos, a forte emergência dos núcleos de comércio 
que viriam a ensejar o surgimento e ascensão da burguesia.

Por isso, não causa estranheza que muitas obras de 
Shakespeare tenham sido ambientadas fora dos limites 



        TEMA       13

ingleses, nem que a genialidade de seu talento tenha 
conseguido captar o que havia de universal no novo homem 
que surgia, como expressão de uma nova era.

 Era o homem autônomo, empreendedor e competitivo 
que despontava, começando a iniciar sua caminhada 
num universo novo e desconhecido, por isso marcado de 
incertezas, receios, esperanças e ressentimentos, que se 
misturavam de forma caótica.

Quando Shakespeare escreveu esta peça, a rainha da 
Inglaterra, Elizabeth l, havia acabado de morrer tendo sido 
sucedida pelo rei James l da Inglaterra e lV da Escócia. 
Essa sucessão marcava, de forma discreta, o final da 
era elisabetana, e a imersão nos novos tempos que se 
estruturavam na Europa.

Com Shakespeare, emergia um novo tipo de criação 
literária, onde iria pontificar o “herói”, que se firmaria num 
novo gênero, o romance.

Hamlet não é por temperamento um rebelde, mas uma 
pessoa que se insurge contra uma situação que lhe parece 
ter-se tornado insuportável para homens que se considerem 
livres, conforme o espírito desse novo tempo. A indecisão, 
própria de um período de incertezas acentuadas, leva a 
lentidões nos seus modos de ação, visto que, com estranha 
lucidez, distingue a complexidade que agora envolve a 
realidade, onde se acumulam novas experiências. 

Crenças, valores, normas, expectativas se alteram e viver 
perde a antiga simplicidade. Daí a capacidade de síntese 
com que o jovem resume toda a complexidade numa frase 
que ficou muito famosa e até hoje é muito repetida, em todo 
o mundo :

“Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, 
do que as que são imaginadas pela nossa vã 
filosofia”.
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Essa constatação derivou de outras constatações feitas 
pelo jovem príncipe, quando em companhia de Horácio 
esteve no cemitério, junto ao túmulo de Ofélia. Ali, admira-se 
com o senso de humor dos coveiros que lhe dizem que são 
melhores engenheiros e arquitetos que aqueles que vivem na 
Dinamarca ou em outros países, porque constroem moradas 
para durarem até o dia do juízo final. 

Tons de humor marcam a peça, apesar de se tratar de uma 
tragédia, o que aumenta sua riqueza tanto como espetáculo 
como em relação ao seu valor estético.

Mais uma vez isto ocorre no cemitério, junto ao túmulo 
de Ofélia.

Lá, sem saberem com quem estão falando, os coveiros 
fazem referências à loucura e contam que o príncipe Hamlet 
foi mandado para a Inglaterra porque havia enlouquecido, 
e mesmo que não se curasse, ali estaria melhor do que na 
Dinamarca, porque naquele país os homens eram tão malucos 
quanto ele.

Não era, portanto, sem razão que Hamlet confessou a 
Horácio que há um bom tempo observava que as pessoas 
situadas nas camadas inferiores da sociedade estavam se 
desenvolvendo bastante, a ponto de que “o dedão do pé do 
camponês está chegando perto do calcanhar do nobre e já 
começa a esfolá-lo”.

                        Pontos de Vista Sobre a Peça

Considerada uma das mais importantes obras 
dramatúrgicas produzidas na cultura ocidental, Hamlet 
acumula legiões de comentários sob os mais diferentes 
ângulos. 

A presença do fantasma na peça é extensa. Trata-se de 
um verdadeiro personagem e a presença forte do ausente 
marca profundamente as ações de Hamlet, ora impulsionando 
ora retardando suas tomadas de decisão. Essa constante 
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presença do ausente teria sido um meio utilizado por 
Shakespeare para retratar o tumultuoso conflito dramático 
e psicológico  em que o jovem príncipe se debate.

A presença ambígua de um ateu e um religioso no espírito 
de Hamlet é outro ponto que costuma ser ressaltado. A 
indefinição está no solilóquio “ser ou não ser”, onde Hamlet 
faz referências a “terror de alguma coisa após a morte”, que 
por sua vez é definida por ele como “o país não descoberto, 
de cujos confins jamais voltou nenhum viajante”. Isto gera 
uma indagação :”Acredita ou não em fantasmas?” Ilusão e 
realidade se misturam para acentuar a atmosfera estranha e 
assustadora da peça.

Alguns consideram que o rancor de Hamlet é motivado 
pelos ciúmes que ele sente da mãe. A relação incestuosa 
remeteria ao mito de Édipo, a que Shakespeare teria recorrido 
para compor o personagem. Assim, em resumo, Gertrudes 
estaria apaixonada por seu tio, Cláudio, e em conluio com 
ele matou o marido, casou-se com o cunhado rapidamente, 
e juntos assumiram o trono. 

Outro ponto lembrado, tem sido o fato de que Shakespeare 
escreveu esta peça poucos anos após a morte de seu filho, 
Hamlet, de onze anos de idade. Nesse caso, a ausência como 
a mais elevada forma de presença, teria marcado o autor que 
transformaria o menino real desaparecido no jovem príncipe 
da ficção.

É normal que toda obra grandiosa encante os leitores/
espectadores, que promovem incontáveis releituras dela,  o 
que é muito estimulante e saudável.



        TEMA       16

José Luís Sanches Neto

O TEATRO NA ESPANHA A PARTIR DO 
SÉCULO DE OURO

THE THEATER IN SPAIN FROM THE GOLD CENTURY

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
Teatro Espanhol. Século de Ouro. Tipos de teatro.

O artigo aborda o Teatro espanhol, de modo 
particular, a partir da época de Cervantes, 
Lope da Vega e Francisco de Quevedo. A 
trajetoria histórica é descrita passando 
pela Igreja, o Teatro Feminino, as revoltas 
espanholas, até chegar a Garcia Lorca.

This article approaches the Spanich 
Theater, in particular, from the time of 
Cervantes, Lope da Vega and Francisco 
Quevedo. The historical trajectory is 
realized passing by the Church, Feminine 
Theater, the great Spanich revolts until 
arriving at the theater of Garcia Lorca.

Spanich Theater. Century of Gold. Types of 
Theater.
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Os séculos XVl e XVll têm sido chamados de séculos 
de ouro da literatura espanhola, sendo os últimos 
trinta anos do século XVl considerados os mais 

brilhantes em decorrência da  qualidade e quantidade de 
personagens que se desenvolveram nos diferentes campos 
artísticos. Foi, também, a época de Miguel Cervantes, Lope 
da Vega e Francisco Gómez de Quevedo. 

No teatro, Lope da Vega pontificou pela originalidade e 
capacidade de inovações, criando novo estilo poético, em que 
o texto teatral era composto em verso; promoveu a ruptura 
com as unidades clássicas de tempo e lugar; a ruptura da 
unidade de ação; apresentou a divisão da obra cênica em três 
atos; promoveu a mistura do trágico com o cômico.

José Luís Sanches Neto*

O TEATRO NA ESPANHA A PARTIR DO 
SÉCULO DE OURO

THE THEATER IN SPAIN FROM THE GOLD CENTURY

*Mestre e doutor em Comunicação. Epecialista em Teatro. Atuou nas Faculdades Teresa Martin, junto á 
Diretoria de Pesquisa e Extensão, em atividades comunitárias relacionadas com Cinema e Teatro. É assessor 
junto á SEC-SP.

Para conhecer a alma do
Teatro Espanhol é preciso atravessar
a História. São passagens magníficas
que avançam por questões estéticas

e grandes revoltas políticas e sociais. 
A riqueza dessa história sobe aos palcos,

aqui, em seus diferentes momentos.
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Recriou mitos e lendas espanholas, escreveu comédias 
alegóricas inspiradas na mitologia oriental, comédias de 
costumes, peças inspiradas em novelas de cavalaria, além 
de obras sacramentais, vidas de santos e outras obras de 
caráter religioso.

Entre suas centenas de obras,constam : “El cabalero de 
Olmedo”; “El mejor alcade,el Rey”; “El acero de Madrid”; 
“Las bizarrias de Belisa;”La hermosa fea”; “Los locos de 
Valencia”; “El marqués de Mantua”; “Porfiar hasta morir”.

Fez escola e teve como seguidores Tirso de Molina, Don 
Juan Ruiz de Alarcon, Pedro Calderón de La Barca, entre 
outros autores.

Tirso de Molina é tido como o criador da personagem 
D. Juan, o sedutor espanhol que se popularizou no mundo 
inteiro, inspirando, ainda, grandes autores da França e 
Inglaterra. Entre seus principais trabalhos consta “O burilador 
de Sevilha e o convidado de pedra”,escrita em 1616 e onde  
pela primeira vez aparece o personagem “Don Juan”.  Entre 
suas comédias, são muito conhecidas no Brasil “Don Gil 
de las calzas verdes”, “La firmeza em la hermosura e “Los 
bacones de Madrid”.

Juan Ruiz de Alarcon escreveu  a comédia “A dama 
suspeitosa”, obra clássica do teatro barroco hispano-
americano. O autor trata o mundo como um local hostil 
e enganoso, que valoriza as aparências e despreza as 
virtudes, daí o caráter moralizante de sua obra. Escreveu 
ainda “A amizade punida”;”As paredes ouvem” e “Os seios 
privilegiados”.

Alarcón era muito apreciado tanto por Lope da Vega, 
como por Quevedo, cuja vasta produção envolvia obras 
filosóficas, políticas, satírico-morais, poesias. 

La Barca escreveu “O grande teatro do mundo”,obra que 
apresenta uma explicação alegórica do lugar do homem no 
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mundo, conforme a doutrina da Igreja Católica e há na peça 
um autor: Deus. 

“O médico de su honra” e “El Príncipe Constante” são 
outras obras dramatúrgicas que escreveu. 

Teatro Mambembe na Espanha
Nessa época, a Espanha vivia um momento de grande 

paixão pelo teatro, sendo que ganhava grande expressão 
ao longo de seu território o teatro mambembe, onde atores 
e atrizes percorriam de carroças os vilarejos apresentando 
ao ar livre o seu trabalho. Esse tipo de teatro se estendeu ao 
longo do tempo, tendo dele participado, nos inícios do século 
XX, escritores notáveis como Garcia Lorca.

Esse teatro primitivo apresentava atores que trabalhavam 
sozinhos ou em dupla.

Companhias formadas por quatro homens recebiam 
o nome de Cangarilla, e nelas as mulheres não atuavam, 
sendo as personagens femininas representadas por homens. 
Constavam no repertório regular desse tipo de companhia 
dois autos e quatro entremezes, ou seja, comédias curtas. 

Havia outro tipo de companhia chamada Garnacha, que 
reunia seis homens, uma prima-donna e um rapaz jovem 
destinado ao papel de ingênuo. Esse tipo de companhia 
funcionava como um circo itinerante, que ficava parado num 
determinado local durante uma semana, e tinha seu repertório 
integrado por quatro peças, três autos e três entremezes.

Havia ainda outras companhias, como as chamadas 
Bogigangas e as conhecidas como Farândolas. 

Toda essa estruturação não chega a surpreender quando 
se pensa sobre Lope da Vega, que, entre seus trabalhos, 
publicou um tipo de manual que tratava de teatro, ensinando 
sobre gêneros, estilos  e como montar espetáculos.
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Origens: O  Teatro nas Igrejas
O teatro espanhol iniciou suas atividades dentro das 

igrejas, apresentando cerimônias e textos litúrgicos, tendo 
cônegos e diáconos como os primeiros atores. Aos poucos, 
porém, elementos profanos como frases e atos satíricos 
foram sendo introduzidos nas representações, e essas 
mudanças acabaram provocando a proibição dos espetáculos 
dentro dos templos.

As peças, a partir daí, passaram a ser encenadas na parte 
de fora dos templos, além de serem exibidas nos palácios 
reais e nos mosteiros. Os dramas religiosos continuaram 
sendo cultivados sob a forma de Autos Sacramentais, sem, 
porém, eliminar a incorporação de elementos estranhos à 
Igreja, que dessa forma ganharam nova configuração, em 
que o sagrado e o profano se mesclavam.

Na época, temas profanos ganharam forte expressão, 
como ocorreu com as églogas pastoris, que eram pequenos 
poemas campestres, idílios de pastores em zonas rurais de 
beleza paradisíaca, temas pastoris do período natalino; ou  
farsas cômicas, peças alegóricas e até textos que imitavam 
o teatro italiano.

O teatro da Itália exerceu influência não apenas na 
Espanha, mas também na França e na Inglaterra, tendo 
contribuído de modo significativo para a formação teatral 
nesses países, sendo comuns as encenações de comédias de 
cavalaria, onde ocorriam grandes confusões de personagens 
no escuro, que levavam as plateias às gargalhadas.

À medida em que o teatro se desenvolvia na Espanha, 
ganhando popularidade, foi abandonando os palácios 
aristocráticos e os mosteiros, para apresentações em praças 
públicas, até a construção dos “corrales”, que, no início, 
eram locais sem teto, mas fechados lateralmente. Essas salas 
teatrais, depois denominadas Corrales de Comedias tinham 
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como gestores “hermandades”, grupos que precederam os 
empresários do teatro moderno.  

Surgiram num momento em que o teatro começa a 
aparecer como um negócio promissor, visto que aumentava 
dia a dia o número de autores e obras, além de crescente 
público, ávido por assistir aos espetáculos.   

Presença Feminina no Teatro
A presença de mulheres como atrizes ocorreu na Espanha 

desde o século XVl, o que veio a acontecer na Alemanha 
somente a partir do século XVlll. Já na Inglaterra, a permissão 
para atuarem como atrizes ocorreu após a Restauração, 
quando a monarquia inglesa foi reinstituída em 1660.

Esse veto às mulheres como atrizes vinha de longe, da 
Grécia antiga, quando os atores usavam máscaras e todos 
os papéis, inclusive os femininos, eram desempenhados por 
homens. 

Na Espanha, porém,  a presença feminina nos palcos 
estendia-se também aos espetáculos de companhias 
mambembes, como aqui já vimos, inclusive na Companhia 
Garnacha onde estava a ela destinado o papel de prima-dona.

No teatro grego antigo, Eurípedes fala sobre as mulheres 
livres dos ditirambos, as que seguiam Baco, o deus do 
vinho, em todas as suas caminhadas. Levavam junto de 
si um cajado, com uma haste enfeitada com hera, folhas 
de parra e cachos de uva. Vestidas com roupas de linho, 
a cintura cingida por uma serpente, seguidas por sátiros e 
faunos, essas bacantes eram poéticas mulheres livres, que 
exercitavam a sua liberdade, procurando seduzir e atrair para 
a vida lasciva outras mulheres.

No teatro espanhol moderno, Garcia Lorca construiu 
uma galeria de mulheres que chamam a atenção pela 
força e coragem com que enfrentam as adversidades, 
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questionam a moral da época e a submissão imposta pela 
sociedade. Integram essa galeria peças como Doña Rosita,la 
soltera;Mariana Pineda; Yerma; La zapatera prodigiosa. 

O teatro é a parte mais politizada de sua obra. Lorca 
queria negar o teatro de sua época, quando ricas companhias 
teatrais apresentavam peças que divertiam a plateia, sem 
promover reflexões. 

Sentia que a renovação teatral era necessária e procurava 
fazer isso com La Barraca, grupo de teatro mambembe que 
dirigia e tinha como propósito levar os clássicos teatrais a 
todos os cantos, contribuir para que a plateia aprendesse a 
realizar leituras críticas do mundo a partir do contato com 
expressões artísticas. 

Ao  longo  de  cinco  anos,  Lorca  viajou com seu  grupo 
pelos vilarejos mais distantes, conhecendo de perto as 
diversas regiões com suas diferentes realidades, observando  
descontentamentos que se avolumavam, prenunciando 
rebeliões

Uma Palavra Sobre 
Rebeliões na Espanha

Adriana Holstein,em um de seus textos, lembra que a 
Espanha era um país complexo, dividido  por  marcantes 
diferenças    econômicas  e  sociais.  Para  exemplificar,  cita 
diferenças regionais e começa por lembrar  que  a  região  da  
Catalunha  era  mais  rica com  áreas  verdes  de  pastagem,  
gado,  indústrias  têxteis, além de fábricas de ferro e aço, no 
País Basco, e explorações de minas na região das Astúrias, 
não faltando ainda a riqueza histórica de Santander com as 
cavernas de Altamira. 

 O sul, até meados do século XX apresentava uma 
Economia  mal  explorada,  em  que  predominavam  grandes  
latifundiários ao  lado  de  camponeses  sem  terras.  No  
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centro  também  havia  pobreza,  com  as  terras  distribuídas  
em pequenas  propriedades,  pouco  rentáveis,  ao  lado    de  
grandes propriedades sub aproveitadas.

Desde o final do século XlX, havia grande inquietação 
política  na Espanha e o século XX chegou sacudido por 
sucessivas rebeliões populares, que foram duramente 
reprimidas, como ocorreu em 1909,  com  a  “Semana  trágica  
de  Barcelona”, quando no período compreendido entre  26  de  
julho  a  2  de  agosto  daquele  ano,  ocorreram  sangrentas 
batalhas nas ruas de Barcelona e cidades vizinhas, contra 
um decreto do governo central que exigia o envio de tropas 
de reservistas para combates no Marrocos. 

O monarca era Alfonso Xlll, e o primeiro ministro  
chamava-se Antonio  Maura, que logo se tornou muito 
impopular por ter   assinado  o  ato  que  determinava  o  envio  
de  reservistas  para reforçarem as tropas espanholas que se 
encontravam no Marrocos. Maura era do Partido Conservador, 
que se instalara no poder desde 1907.

  A batalha que então se travou foi extremamente  
sangrenta. As tropas do governo atiravam contra os   
trabalhadores,  que  haviam  enchido  as  ruas  de  barricadas.  

A luta, que teve inicio com uma greve  geral, envolveu  
Barcelona e cidades vizinhas, como Sabadell, Terrassa,  
Mataró, Badalona e outras, registrando centenas de mortos, 
o dobro de feridos, muitos fuzilamentos exemplares   
promovidos pelo governo, que derrotou os revoltosos com 
forças  vindas  de  Valência,  Burgos,  Zaragoza  e  Pamplona.  

Na região, várias dezenas de igrejas, colégios e conventos 
religiosos foram incendiados.

 Em 1917, houve grandes greves no sistema de transportes 
de Valência que geraram muita  confusão  e,  em  1019,  uma  
greve geral paralisou  Barcelona por 44 dias.
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Em  1923,  um  golpe  militar  colocou  no  poder  Primo  
de  Rivera, que iniciou uma ditadura que se estendeu até 1930, 
quando  foi  substituída  em  14  de  abril  daquele  ano,  pela  
Segunda  República  Espanhola,  eleita  pelo  povo,  que  logo  
promoveu  alguma  abertura  política,  valorizou  a  laicização  
do ensino, promovendo a separação entre Estado e Igreja, 
tentou   resolver   problemas   sociais, mas, apesar   de algum 
empenho, a situação econômica permanecia a mesma.

A pobreza aumentava, o  desemprego na Galícia  e  em  
Andaluzia  continuavam  elevados,  e  as  agitações populares 
não paravam de ocorrer.

Aproveitando a abertura promovida pela Segunda 
República Espanhola, alguns setores conservadores 
formaram a  CEDA  -  Confederação  Espanhola  de  Direitas 
Autônomas, com a intenção de derrotar o bloco republicano 
e  ganhar as eleições em 1933.

Fora  da  Espanha,  o  fascismo  e  o  nazismo  cresciam,  
espalhando-se  por  toda  a  Europa.  Mussolini  governava  a  
Itália e, em 1933, Hitler se tornava o chanceler da República 
de  Weimar,  na  Alemanha.

Dentro  da  Espanha,  em  1933,  a  CEDA, reunindo forças  
de  direita,  ganhou  as  eleições, dando  início  ao  que  se  
chamou  “biênio  negro”,  período  também conhecido como  
“Biênio  Radical  Cedista” ,  uma  época  de  horror e violência, 
marcado por autoritarismo exacerbado, perseguições  
políticas,  adoção  de  política  contra  direitos trabalhistas, 
incluindo-se a anulação de leis que protegiam os salários 
dos trabalhadores, trazendo  grande  retrocesso  ao  setor, ao 
mesmo tempo que  promovia uma política de   reaproximação 
com   a  Igreja Católica, restabelecendo  e  aumentando  o  
valor  das  subvenções ao clero, e promovendo a volta do 
ensino religioso a todas as escolas da Espanha.

   Nesse   período,   estabeleceu-se   a   Falange,   grupo   
político de ideologia fascista, que logo passou a buscar o 
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poder, promovendo toda sorte de atrocidades, como invadir 
universidades,  atirar  em  estudantes,  caçar  comunistas,  
socialistas   e   democratas,   promover   sublevações   em   
determinadas guarnições do exército.

Em   pouco   tempo,   dissolveu-se   qualquer   resquício   
de  ordem,  disseminando-se  grande  confusão  em  todo  o  
país. Alegando estado de guerra, todas as noites ocorriam 
fuzilamentos,  aparecendo  nas  manhãs  seguintes,  corpos  
de mortos estendidos pelas ruas, espalhando insegurança 
e terror. De 1936 a 1939, ocorreu a Guerra Civil Espanhola, 
que  terminou  a  implantação  de  pesada  ditadura  fascista,  
comandada pelo general Franco.         

                      Perseguição a Lorca  

Nesse  quadro  conturbado,  estavam  as  obras  de  Lorca,  
artista admirado na França,  Estados Unidos, Cuba,  Argentina, 
mas que despertava grande ódio da direita espanhola.

Lorca  falava  de  sua  sociedade  e  de  sua  época,  com  
obras de grande densidade artística. Não fazia panfletos, 
escrevia  obras  que  calavam  fundo  na  consciência  de  seu  
público, por isso diziam que sua caneta era mais perigosa 
que uma arma de fogo.

Nas suas peças de teatro mostrava que as forças da  
moral,  dos  costumes, da  religião,  sobrepujam  o  indivíduo,  
silenciam seus desejos, determinam  seus  destinos,  recaindo  
sobre as mulheres a opressão multiplicada. 

 Deu  voz  a  Mariana  Pineda,  uma mulher  que  existiu  
de  verdade,  amava  a  república e  a  liberdade. A Mariana 
real havia vivido em Granada, onde, em 1831, foi presa em 
sua casa, quando, segundo acusações, estaria bordando uma 
bandeira com símbolos republicanos. Acusada de  ter  agido  
contra  o  soberano espanhol, foi assassinada publicamente 
em Granada.
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A peça  A zapatera prodigiosa é uma farsa. Trata de uma 
mulher jovem casada por conveniência com um homem mais 
velho e ciumento. Retrata com humor e ironia a sociedade 
da época, o casamento e os preconceitos. Nessa peça, 
misturam-se a tragédia e o cômico, a partir da designação 
dada pelo autor ao espetáculo de “farsa violenta”.  

Lorca gostava de escrever tragédias, onde não faltavam  
romarias  dionísicas  e  principalmente  o  coro,  que  lembrava  
o  teatro  grego, com  a  música  enchendo  o  espetáculo de 
beleza.

Em sua peça Yerma, uma mulher que desejava ser mãe, 
é clara a tensão entre sociedade e indivíduo, e onde o autor  
mostra que   o  papel  a  ser  desempenhado  pela mulher  está  
desenhado  desde  o  seu  nascimento,  e  qualquer tentativa 
de  modificá-lo pode descambar em terríveis tragédias.

Yerma vivia em Andaluzia, é uma mulher jovem, casada 
e fiel, como mandavam os costumes espanhóis e a Igreja 
Católica.  Só  que  ela  não  consegue  engravidar  e  se  recusa  
a ser infiel ao marido. O tempo vai passando e a moça se 
desespera cada vez mais com  a  sua  situação,  recorrendo  
até  a  ajuda  de uma feiticeira.  

O marido não se preocupa com filhos. Trabalha muito 
cuidando   dos   vinhedos,   apenas   se   preocupa   com   as   
contínuas saídas da mulher, porque teme o que a vizinhança 
possa falar. 

As cunhadas de Yerma, irmãs de seu marido são solteiras, 
não têm filhos, nem se preocupam com esse assunto – e 
essa frieza  incomoda  Yerma,  que,  de  vez  em  quando,  
se  lembra de um sonho, com Vitor, que caminhava com um 
menino no colo, que olhava fixamente para ela. Sente que se 
tivesse se casado com ele, certamente seria mãe.

Recorre  a  uma  procissão  pagã,  de  que  participam  
mulheres que não tinham filhos, e viam ali uma esperança. 
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Uma velha amoral anima Yerma a essa procura,  e  ela  logo  
percebe que as  as  graças  alcançadas  pelas  mulheres  que  
engravidavam não  eram  dádivas  divinas,  mas  decorriam 
de  encontros  sexuais  com   homens  férteis. 

Na   procissão, com   coro  e  rituais  dionísicos,  homens  
apalpam os seios e os corpos das mulheres, cheios de 
desejos. 

O coro segue cantando, anunciando milagres, mas  Yerma 
não quer saber de nenhum homem. A vieja, amoral,  oferece 
a ela seu filho, atlético, bonito, ela se irrita, não quer saber 
de adultério.

Não trai o marido, nunca, menos  por  ele  e  mais  por  si  
mesma. Quem a impede são as teias invisíveis que a amarram 
à sua cultura, aos costumes  e à moral do local onde vive. Ali 
predomina a crença de que a mulher nasce para ser mãe e o 
marido é o meio de que ela se vale para cumprir sua missão 
reprodutora. O casamento, como ensinava a Igreja Católica, 
não passava de um instrumento de procriação. Não havia 
nele prazer.

Yerma nunca buscou o prazer. Conta que se casou  com o 
homem escolhido por seu pai e ficou muito alegre acreditando  
que iria ser mãe,  mas  o  tempo  foi  passando,  e ela, perdendo 
a alegria foi se tornando cada vez mais amarga.

As mulheres já sabem que ela é apenas terra fértil na qual 
não caiu  nenhuma  semente,  mas quando, na beira  do  rio,  
as lavadeiras  cantam  a  música  da  “casada  seca”,  ela ouve 
a canção,  um  poema  de  grande  beleza, que  a  atinge  como 
arma pontuda, fazendo-a  sentir-se  dilacerada  pelo  coro. 

 Fica  triste,  machucada e chega a se sentir de fato muito  
seca, a sentir que já não é mais uma mulher.

   As   lavadeiras   são   inocentes,   cantam,   trabalham,   
cuidam de seus filhos, porque ter filhos parece a elas uma 
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coisa natural, não haveria por isso nenhuma tragédia. Mas 
Yerma sente, no peito apertado, uma asfixia que prenuncia 
tragédias,  que tanto o  coro  das  lavadeiras  como  o  coro  
da  romaria parecem confirmar.

 Sem filhos, sente que perde a condição feminina. Torna-
se cada vez mais seca. Vê a água que  enche  de  vida  o  
campo,  mas  sente  que  não  tem  vida, a secura escorraça 
o que lhe resta de vida. 

Compara a vida dos homens e a vida das mulheres, 
anotando diferenças. Os homens têm o gado, os vinhedos, 
as árvores, as longas conversas .As mulheres têm os filhos, e 
as que não tem filhos não têm função no mundo, são inúteis.  

Ela não consegue se resignar. Não consegue aceitar a 
sua inutilidade.

Seu desespero cresce.    Perde-se    em    sensações    
asfixiantes:  sente  sede  e  não  tem  água,  quer  subir  aos 
montes,  mas  não  tem  pés,  quer  bordar,  mas  não  encontra  
os fios.  Está perdida.        

O marido não se importa com seu sofrimento, não quer 
saber de filhos. Diz que sem filhos há menos gastos, sobra 
mais dinheiro, mas ela não quer ser terreno seco, quer ver a 
semente crescer na terra úmida, florescer.

O marido apenas não quer saber de sua honra manchada, 
ela sabe que a manutenção dessa honra depende dela e nem 
se preocupa, porque outras são as amarras que a impedem 
de dar um passo em falso.

  A  idéia  de  ser  mãe  vira  forte  obsessão.  A  procissão  
pagã  caminha,  com  seu  coro.  O  marido  está  ao  lado  de  
Yerma, quer abraçá-la, ela não deixa. Haviam bebido vinho, 
o marido tenta acariciá-la, e ela, o agarra, apertando  a sua 
garganta, até que ele caia morto .
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Viúva,  ela  se  sente  livre.  Honra  limpa  sem  nunca  ter  
praticado adultério, sem estar mais presa a um casamento 
frustrado, seco.

                         A Morte de Lorca

Embora  não  pertencesse  a  nenhum  partido  político,  
Lorca, por suas manifestações, sua conduta e suas obras era 
considerado socialista. Foi fuzilado pela ditadura espanhola 
em 19 de agosto de 1936, quando tinha apenas 38 anos de 
idade. A ditadura se manteve no poder de 1936 até 1976. O 
corpo de Lorca nunca foi encontrado.

A questão da morte de Lorca foi tabu, durante todos os 
longos anos da ditadura franquista. Intelectuais  de diversos 
países que cobravam respostas, nunca foram atendidos.

 A ditadura procurou  jogar uma manta de silêncio sobre 
o caso, para que o nome de Lorca caísse no esquecimento. 

Esse esforço foi completamente inútil, porque a 
admiração pela obra do grande poeta e dramaturgo espanhol 
cresceu no mundo inteiro.

Hoje são milhões de vozes, em todo o mundo, que não 
silenciam, que querem saber tudo o que aconteceu naquela 
trágica noite de 1936, quando Lorca foi fuzilado.
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MULHER, AMOR E CASAMENTO 
NO TEATRO BRASILEIRO DO SÉCULO XIX

WOMAN, LOVE AND WEDDING IN THE BRAZILIAN THEATER OF THE XIX CENTURY

Estudantes e bacharéis da Faculdade de Direito de 
São Paulo, especialmente nos meados do século 
XIX, que tinham pretensões literárias, serviram-se 

do teatro para a transmissão de suas ideias de “reforma” 
ou “regeneração” da sociedade brasileira, de acordo com 
os preceitos das Luzes ou do que chamavam também as 
“novas idéias”.

Entre 1845 e 1868, constituiu-se na Faculdade de Direito 
de São Paulo o primeiro grupo literário efetivo da cidade. Este 
grupo nutria-se de uma sociabilidade específi ca, “defi nida 
por determinados tipos de comportamento, determinada 
consciência corporativa, e, finalmente, uma expressão 
intelectual própria”. Seus componentes consideravam a 
palavra escrita ou falada como capaz de produzir mudanças 
na sociedade brasileira, e atribuíam-se a obrigação de 
usála para a propagação das idéias que condicionavam o 
*Doutora pela ECA-USP. Professora da UNESP – Universidade Estadual Paulista.

O teatro podia apresentar modelos 
exemplares de comportamento.
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progresso e a modernização do país. Alguns pensavam que 
o teatro fosse um veículo educador por excelência, pois 
poderia estimular os espectadores a procurarem identificação 
com os personagens centrais, modelos exemplares de 
comportamento.

Todavia, para atingir o seu objetivo de entretenimento 
educativo, o teatro teria que ser “natural”, simples como a 
vida cotidiana das pessoas, caso contrário, como poderia 
convencê-las? No “jogo de cena”, os personagens deveriam 
mover-se, falar e ‘pensar como “se fossem indivíduos tomados 
ao acaso em qualquer sala”. Vivendo e não representando. “E 
como a vida tem seus momentos fúteis e insípidos, a comédia, 
a imagem da vida, deve ter suas cenas frias e calmas”. O 
teatro “novo” ou “naturalista”, que os autores em questão 
diziam estar fazendo, limitou-se, muito frequentemente, às 
suas impressões de uma parte da sociedade urbana do Rio de 
Janeiro, acrescidas de pinceladas inspiradas nos costumes 
franceses.

Décio de Almeida Prado acentuou, em relação a José de 
Alencar, o mais produtivo dos dramaturgos, que são o objeto 
deste trabalho:

“O Ponto de partida de Alencar é a Europa. É 
de lá que ele recebe a inspiração primeira; os 
instrumentos de trabalho, a forma e parte do 
conteúdo teatral. Mas o ponto de chegada é o 
Brasil. O demônio familiar é na verdade uma 
longa reflexão sobre a sociedade brasileira, 
com o fim de eliminar-lhe as contradições, 
de unificá-la socialmente e moralmente”.
Machado de Assis constatava, em 1879:

“A atual geração quaisquer que sejam os seus 
talentos não pode esquivar-se às condições 
do meio; afirmar-se-á pela inspiração pessoal, 
pela caracterização do produto, mas o 
influxo externo é que determina a direção 
do movimento; não há por ora, no nosso 
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ambiente, a força necessária à invenção de 
doutrinas novas”.

Inspirando-se nas “novas doutrinas”, que tanto 
demonstram respeitar, os autores, que tinham em comum a 
auto-imagem de “vanguardeiros das luzes”, centralizam as 
suas preocupações principalmente na liberdade amorosa, 
pregada pelos iluministas, na estabilidade do casamento, só 
possível com amor , e na função da mulher como guardiã do 
lar e regeneradora da sociedade, como queriam J.J. Rousseau 
e Auguste Comte .

As peças escolhidas para o presente trabalho são aquelas 
em que a presença feminina, na condição de “amorosa”, é 
mais forte. A ação destas peças passa-se no Rio de Janeiro, 
principalmente, e seus personagens pertencem aos grupos 
mais ricos e intermediários da sociedade; os homens são 
capitalistas, profissionais liberais, especuladores, janotas 
desempregados, funcionários públicos e aproveitadores; as 
mulheres são jovens a espera do casamento, donas de casa 
jovens ou matronas e algumas agregadas. Seus autores são: 
Carlos Ferreira (1829-1877); José de Alencar (1829-1877); 
José Felizardo Jr. (1843-1894); Ubaldino do Amaral Fontoura.

Amor Sob Medida
O amor ideal, na concepção dos autores, é sem arroubos, 

sem carícias manifestadas, próprio para se expandir na 
convencionalmente tranquila sala de uma família burguesa. 
Realizável só através do casamento - que é idealmente 
previsto nas peças que terminam, quase todas, quando os 
personagens centrais ficam noivos -, este amor não tem 
sexualidade no espaço da ação dramática.

Eduardo, o herói-raisonneur  de O demônio familiar, de 
José de Alencar, diz à sua mãe, D. Maria - que se preocupa 
com o fato de Eduardo ter chamado para “o interior da família 
um homem que faz a corte” a irmã, sem procurar saber “as 
suas intenções” -, que o amor para “ser calmo e puro” exige 
a proximidade dos que se amam:



        TEMA       36

“(...) O coração que ama de longe, que 
concentra o seu amor por não poder exprimilo, 
que vive separado pela distância, irrita-se 
com os obstáculos, e procura vencê-los 
para aproximar-se. Nessa luta de paixão 
cega todos os meios são bons: o afeto puro 
muitas vezes degenera em desejo insensato 
e recorre a ardis de que um homem calmo se 
envergonharia” (Ato III, cena VIII).

O que transforma o amor “bom”, o amor como deve ser, 
em explosão de instintos são a oposição e a distância, que 
investem os objetos desconhecidos de um brilho ofuscante 
e falso:

“Numa entrevista alta noite, um desses 
nossos elegantes do Rio de Janeiro pode 
parecer-se com um herói de romance aos 
olhos de uma menina inexperiente; numa 
sala, conversando, são, quando muito, moços 
espirituosos ou frívolos” (Ato III, cena VIII) 

Eduardo vincula claramente o amor “puro” à 
domesticidade, aos saraus familiares, à casa, ao espaço 
apropriado para o seu desenvolvimento, casa “sagrada 
como um templo, porque realmente é o templo da felicidade 
doméstica”, onde sentimentos impuros introduziriam “a 
imoralidade” inadmissível .

Como porta-voz do autor, Eduardo tem as qualidades que 
são essenciais ao protagonista moralizador: é inteligente, tem 
formação universitária, prega a liberdade de escolha amorosa 
e faz, sobre as situações que enfrenta, ponderações que 
demonstram sua preocupação em ser crítico e racional . O 
atento crítico das mazelas sociais e o pregador da excelência 
da ordem, estruturada na ponderação, na tranquilidade e paz 
familiar, é uma constante no teatro realista que, segundo 
Alencar, tem como fundador Alexandre Dumas Filho, em 
quem ele buscou inspiração. “O mito romântico do rebelde 
fora cedia lugar à preocupação com a família, com a moral, 
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com a integração do indivíduo nos quadros estáveis da 
sociedade”.

A virtude da mulher, seu recato, a simplicidade no trajar, 
a modéstia, a capacidade de amar e obedecer o pai, irmão ou 
marido ideais são condições essenciais para a manutenção 
da paz doméstica. A idealidade masculina implica na adesão 
“às novas idéias” e na responsabilidade de proteger a 
tranquilidade de todas as famílias, respeitando “em todas as 
mulheres a inocência de sua irmã, a honra de sua esposa e 
a virtude de sua mãe.” (Ato II, cena VI).

Carlotinha, uma das personagens femininas centrais de 
O demônio familiar, representa, juntamente com Henriqueta, 
vizinha, amiga e namorada de Eduardo, o ideal de moça para o 
casamento. Elas receberam uma educação “moderna”, “para 
a sala”, como diz D. Maria, mãe de Eduardo e Carlotinha: 
sabem francês, italiano, desenho, música (Ato III, cena II), 
tocam piano, conversam com espírito nos saraus familiares, 
recebendo, a primeira, elogios entusiasmados do afrancesado 
Azevedo, que os faz a Eduardo:

“Participo-te, meu caro, que tens uma irmã 
encantadora. Estou realmente fascinado. A 
sua conversa é uma gerbe de graça; uma 
fusée de ditos espirituosos.” (Ato II, cena IX).

A modéstia é realçada quando Carlotinha demonstra 
um certo desprezo pelas camélias, que se tornaram “uma 
condecoração para a mulher elegante”. Ela diz a Azevedo 
que uma mulher não precisa de outro distinto além de suas 
maneiras e de sua graça natural. Henriqueta concorda com 
ela, pois:

“Não é o enfeite que faz a mulher, é a mulher 
que faz o enfeite, que lhe dá a expressão e o 
reflexo de sua beleza” (Idem).

O símbolo da modéstia e simplicidade é a violeta, flor 
predileta de Carlotinha, que, para cultivá-la, disputa com a 
mãe o espaço das hortaliças. Disputa que é resolvida pela 
mediação de Eduardo, que, feliz por ter uma mãe “que só vive 
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para seus filhos” e uma irmã como Carlotinha, promete que 
mandará fazer uma cerca dividindo o quintal entre as duas 
(Ato II, cena II).

A “flor modesta que se oculta na sombra e que perfuma 
com a sua pureza a velhice de uma mãe, e os íntimos gozos 
da vida doméstica” (Ato III, cena V), não tem “o costume de 
sonhar acordada”, o que “é bom para as naturezas poéticas” 
(Ato II, cena VIII). Apesar de não viver na ação dramática 
toda a dimensão do cotidiano, exige-se dela senso do que é 
“realidade” e sensibilidade para saber se o homem que lhe 
interessa e digno dela (Ato III, cena VI).

A liberdade de escolha amorosa, o direito à felicidade 
através do casamento por amor, pregações dos iluministas 
não poderiam estar ausentes nos autores analisados, tão 
empenhados que eram na absorção das “doutrinas novas” .

Em L’éducation des filles, Voltaire falava às jovens: “Vós 
só saís da prisão para   serdes prometida a um desconhecido 
que vem espiar pela grade; seja ele quem for, vós o 
considerais como um libertador, e, fosse ele um macaco, vós  
consideraríeis demasiado feliz: a ele vos entregais sem amor. 
É um negócio que se faz sem a vossa participação e do qual 
as duas partes logo depois se   arrependem”. 

Maria Graham, em 1821, notou que até então “o verdadeiro 
amor” não tinha “autorização para correr livremente”. E 
concluía:

“Na verdade, talvez não tenha havido até 
agora refinamento bastante para florescer o 
delicado e metafísico amor da Europa, que, 
por ser mais racional e mais nobre que todos 
os outros, e menos facilmente desviado para 
outros canais”.

O jornalismo feminino, que, nos meados do século 
XIX, reivindicava melhor educação e emancipação para as 
mulheres, criticava com veemência “a tirania dos pais” que 
impunham noivos “sem consultar a afeição de suas filhas”, 
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sacrificando assim uma “existência inteira a um capricho da 
autoridade paterna.”.

Possivelmente, rapazes e moças, apesar do empenho 
literário dos dramaturgos e jornalistas femininas, 
continuassem a obedecer os seus pais. Álvares de Azevedo, 
em 1848, em carta à sua mãe, mostrava-se impaciente, pois 
teria que esperar dezesseis anos pela noiva que já lhe fora 
destinada.

Conta-se que Carolina foi prometida ao Conselheiro 
Zacarias logo após o seu nascimento e com ele se casou, 
parece que sem reclamar, aos 13 anos de idade, em 1853 .

Os autores vão um pouco além da pregação do direito 
à escolha amorosa e encorajam, ainda que timidamente, a 
rebeldia em assuntos de amor.

Henriqueta, que, como já se viu, gostava de Eduardo, 
fica muito infeliz quando o pai, o Sr. Vasconcelos, impõe-lhe 
como noivo Azevedo, seu credor. Ao mesmo tempo que deixa 
transparecer a sua infelicidade, demonstra estar intimamente 
em conflito, por sentir certa animosidade contra o pai. É o que 
se percebe depois que o namorado lhe diz que irá “confessar 
tudo” ao pai dela, que, certamente, “não sacrificará sua filha 
a uma palavra dada”:

“Henriqueta - E se recusar?
Eduardo - Então respeitaremos a sua vontade.
Henriqueta - Sim, ele é pai, mas... 
Eduardo - Mas o amor é soberano; não é isso 
Henriqueta?
Henriqueta - E não se vende!
Eduardo - Que dizes? Compreendo! 
Henriqueta - Não, Eduardo, não compreenda, 
não procure compreender! Foi uma idéia 
louca que me passou pelo espírito; nao sei 
nada! Uma filha pode acusar seu pai?” (Ato 
III, cena XVII).

Eduardo procura acalmar a inquietude de Henriqueta e 
ela lhe diz que lutará “um mês inteiro” contra a decisão do 
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pai, mas que lutará só; “ a mulher é sempre fraca, sobretudo 
quando se exige dela um sacrifício!”. Eduardo promete-lhe, 
então, que lutarão juntos.

Na peça O soldado brasileiro, Frederico, um médico 
pobre, modesto, adepto das Luzes e porta-voz dos autores, 
critica o seu amigo Oliveira, pai e tio das protagonistas Elisa 
e Adelaide, por colocar a ambição acima da felicidade das 
jovens. E, se o século em que estão é o das “novas idéias 
regeneradoras”, é também o século em que “o mágico poder 
do ouro” purifica “de todos os pecados, inclusive dos que não 
são originais, e faz do mais requintado velhaco um cidadão 
probo e virtuoso” (Ato I, cena IV). Frederico indigna-se com 
a recusa fria de Oliveira, em aceitar os pretendentes Souza 
e Egídio de sua filha e sobrinha:

“Es um homem do século, bem se vê. O que 
determina tal recusa não é a baixa ascendência 
de Souza, nem o obscuro nascimento de 
Egídio, não há negá-lo; é a miserável ambição, 
é a agiotagem do casamento, animada por 
nossos puríssimos costumes” (Ato I, cena IV).

Diz ainda:

“Que a autoridade paterna tem limites, não 
invade os direitos do coração. O pai que 
intenta sacrificar os filhos a um capricho é um 
verdugo, e o filho pode desobedecê-lo e criar 
embaraços à sua vontade. Oliveira - perigosas 
idéias são essas! ... princípios subversivos de 
família” (Ato III, cena VI).

Oliveira preocupa-se também com a vulnerabilidade 
da mulher que, se cometesse algum erro consequente de 
um casamento sem amor, ficaria desprotegida, social e 
legalmente:

“E se amanhã forem infelizes essas meninas, 
se abandonadas por maridos devassos, se 
se deixarem cair no abismo da perdição, as 
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mulheres honestas fugirão do seu contato, 
mas ninguém condenará o pai negociante, 
nem o marido imprudente” (Ato I, cena IV).

Em Lúcia,  Eugênia, 18 anos, recém-saída de um colégio 
de freiras, apaixona-se por Alberto, filho natural do Conde, 
seu tutor. Este, influenciado por Lúcia, sua esposa, não 
reconhece o filho e quer obrigar a pupila a casar-se com 
Leopoldo, amante de Lúcia e que forma com ela  par de vilões 
da peça. Os dois pretendem apossar-se do dote de Eugênia, 
após o casamento, e fugirem para longe.

Eugênia, até então dócil e tímida, enfrenta o tio que se 
nega a receber Alberto, chamando-o de “mau pai” (Ato II, cena 
XII). A Leopoldo diz que o casamento deles não se realizará, 
porque ela não o ama e sente-se “bastante forte para resistir” 
(Ato II, cena IV).

Sabendo que Alberto está muito doente, Eugênia mostra-
se ainda mais corajosa e, desafiando as convenções sociais, 
cobre-se com “um véu escuro” e vai à casa do namorado, 
sozinha. Ante a incredulidade de Alberto, quando ela fala do 
grande amor que sente por ele, procura convencê-lo contando 
os perigos pelos quais passou para chegar até ali e censura-
lhe, suavemente, por não reconhecer o “heroísmo imenso” 
do seu afeto, “tão corajoso, como paciente!”.

“E é quando tanto te amo, Alberto, quando 
esqueço todos os perigos, quando renego tudo 
por ti, que me dizes que sou falsa... traidora... 
indigna! Indigna eu?! Pois a resignação e a 
esperança não nos dão direito à recompensa 
e à felicidade?!” (Ato III, cena VI).

Em O crédito , Rodrigo, como convém ao herói porta 
voz das ideias do autor, enquanto pensa e discursa sobre a 
necessidade de estimular, em todos os brasileiros, o amor 
pelo trabalho, vai utilizando a sua palavra reformadora para 
modificar o comportamento de vários personagens, que 
se transformam de ociosos em trabalhadores, de fúteis em 
pessoas capazes de amor e altruísmo.
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A mulher é para Rodrigo uma “sensitiva moral, que traz 
o rubor às faces, que cerra as pálpebras e prende a palavra 
nos lábios”, por pudor (Ato II, cena VII); que não recebeu 
de Deus nem a força e nem a razão, pois o Criador não quis 
fazê-la igual ao homem. Em compensação, foi bafejada “pelo 
hálito divino”, e dotada de capacidade de compreender “por 
inspiração” o que os homens só compreendem pela “reflexão 
e pelo estudo” (Ato III, cena III). E é por isso que Rodrigo a 
considera “o verdadeiro apóstolo da civilização”:

“(...) Pois digo-te seriamente que para elevar o 
Brasil à altura do progresso moral e material 
da Europa, bastava-me a mulher” (Idem).

É o que diz Rodrigo a Hipólito, irmão de Julieta, a 
herdeira merecedora do amor do herói modernizador. Ante 
a incredulidade de Hipólito, explica como conseguiria que 
a mulher cumprisse o seu papel civilizador: faria uma lei, 
exigindo, como condição para casar, que a mulher soubesse 
ler:

“É quanto bastasse para que no fim de um ano 
não houvesse no Brasil uma mulher que não 
soubesse conjugar o verbo casar em todos 
os tempos”

A função civilizadora da mulher se faria através da 
“comunhão do matrimônio”, para onde ela deveria levar, 
“além do coração, um espírito cultivado”, fazendo descer às 
“ultimas classes” a civilização:

“(...) homem receberia desde o berço até o 
serão de trabalho, com o leite materno, e com 
as afeições domésticas, as lições de sua mãe 
ou de sua esposa”. (Idem) .

É do amor que a mulher deve retirar toda a força 
necessária ao cumprimento de suas obrigações. O “coração” 
é, na mulher, o centro de toda a sua vida:

“Julieta - (...) Nós as mulheres não nascemos 
para esses estudos; mas Deus nos deu a 
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inteligência do coração que compreende tudo 
que é nobre e grande. Quando ouvimos um 
bonito pensamento, é como se ouvíssemos 
uma bonita música; fica-nos de memória e às 
vezes repetimos sem querer” (Ato I, cena I).

Julieta demonstra, desde o início da peça, ser uma boa 
discípula de Rodrigo: faz discursos sobre a importância do 
trabalho e tenta convencer o irmão Hipólito da necessidade 
dos ricos também trabalharem, pois é ao trabalho “que devem 
a fortuna”. Aponta ao irmão o seu próprio exemplo:

“Pois olha, eu sou mulher e tenho mais direito 
do que você a essa vida ociosa e estéril.
Entretanto, furto todos os dias algumas 
horas às minhas distrações para dedicá-las a 
alguma ocupação qualquer: coso, bordo, não 
por divertimento, mas por uma obrigação que 
me imponho a mim mesma” (Ato III, cena I).

Vivendo um conflito entre o seu amor por Rodrigo e o 
noivado com Oliveira, imposto pelo pai, Julieta é sutilmente 
encorajada por Rodrigo a fazer a sua própria escolha, 
encontrando para isto força no amor:

“Rodrigo - Uma mulher só é fraca quando 
não tem um sentimento bastante forte que a 
proteja” (Ato V, cena VI).

Olímpia, outra personagem de O crédito, vive ociosamente, 
só para festas e roupas, cobrindo o marido, um funcionário 
público, de dívidas e “vergonhas”. Olímpia apaixona-se por 
Rodrigo e este compreende então a sua “regeneração”, 
fazendo-a ver o quanto estava prejudicando a própria família. 
Olímpia surge, no final da peça, carregando a sua caixa 
de costura enquanto visita as amigas Julieta e sua mãe D. 
Antônia, numa demonstração evidente de ter adquirido o 
hábito do trabalho. E diz a Rodrigo que não acha “feio uma 
senhora trabalhar para ganhar a decência de sua família” 
(Ato V, cena VII). Quando Rodrigo fala que ela deve procurar 
a felicidade não em um amor impossível, mas “nas feições 
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calmas e doces” da família, Olímpia responde, referindo-se 
a família:

“(...) Mas não é o que me deu forças para 
transformar a minha vida da maneira por que 
o fiz?” (Ato V, cena VII).

Nas peças de José de Alencar, o projeto de felicidade 
encaminha-se favoravelmente com a vitória da escolha 
amorosa, celebrada em noivados que se tornam possíveis 
graças à atuação de Eduardo e Rodrigo . O que não acontece 
em O soldado brasileiro e Lúcia, que terminam com a 
morte e a loucura das heroínas, fatos que funcionam como 
punições para o Sr. Oliveira, que queria obrigar a filha Elisa 
a um casamento por conveniência, e para o Sr. Conde, que, 
insensível às súplicas de Eugênia, foi o causador da morte 
de Alberto e da consequente loucura da moça.

Este amor, sem limites, insinuadamente carnal, só é 
vivido nas peças por mulheres que, não tendo recebido 
adequada “‘educação moral”, deixam-se levar pelos instintos, 
atitude proscrita pela ideologia dominante. Nesta, percebe-se 
a influência de séculos de repressão da sexualidade, pregada 
pela Igreja Católica que só permitia a relação sexual quando 
tinha por objetivo a procriação.

Em O marido da douda, o autor, Carlos Ferreira, defende 
a tese de que a falta “de educação moral” é responsável pelo 
comportamento anti-social da mulher, podendo levá-la à 
loucura, proveniente da nevrose. Esclarece que tomou como 
“elemento indispensável” para a criação da personagem 
Bárbara, a doida, “a corrupção de uma consciência de mulher, 
a aberração, a anomalia de costumes em consequência da 
falta absoluta de educação” .

A ação se desenvolve em torno do desatinado amor de 
Bárbara por Vítor, que, depois de usufruir plenamente do amor 
“da douda”, se diz apaixonado por Ângela, filha de Bárbara 
e Júlio, a jovem heroína portadora de todas as qualidades 
valorizadas na época. Vítor, para obrigar Ângela a aceitá-lo, 
ameaça entregar a Júlio uma carta “comprometedora” que 
recebera de Bárbara.
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Ângela, apesar de amar Eugênio, que também a ama, 
presta-se ao sacrifício e escreve a Vítor uma carta onde 
diz que aceita “a proposta porque se sente perdida” com a 
perspectiva da infelicidade do pai, se souber da traição de 
Bárbara (Ato III, cena IX).

Júlio, excessivamente ocupado com a política, não 
percebe o que se passa com a mulher, que diz amar e a quem 
faz todas as vontades. Vendo a casa como “um sagrado 
refúgio”, onde não fosse alcançado pelos “dissabores da vida 
pública”, irrita-se com a tempestade que cai sobre aquilo que 
deveria ser “um ninho de paz”, quando Bárbara, com ciúme da 
filha, vendo-a esconder um papel, obriga o marido a toma-lo. 
Júlio interpreta a carta da filha para Vítor como “confissão de 
um amor escuso” e recrimina a filha pela “infâmia” cometida 
(Ato III, cena IX).

O mal entendido é desfeito com a ajuda de Margarida, 
mãe de Júlio, que descobriu a trama ouvindo uma conversa 
entre Ângela e Vítor (Ato IV, cena X).

Descoberta, Bárbara age de forma excessiva, chora, grita 
o seu amor pelo marido, e atribui o seu comportamento “às 
diabólicas revoltas” do seu corpo, com o qual a sua alma nunca 
pactuou (Ato IV, cena XII). Faz um retrospecto de sua vida de 
órfã mimada, que não recebeu “a verdadeira educação”, fala 
da monotonia de sua vida de casada, na província, “onde a 
falta de expansão” aniquilava-a. Quanto ao marido, achava-o 
“frio, indiferente, cheio de razão e comedimento!”. Assim, 
sentindo o marido distante, deixou-se transtornar pela vida 
da corte e seduzir-se por “um conquistador infame”. Pede 
ao marido perdão e castigo:

“Castiguem a serpente! Falta-lhe até a 
coragem do suicídio!...” (Ato IV, cena XII).

Bárbara, apesar de sua loucura, provocada pela 
neurose, demonstra consciência de seu comportamento, da 
necessidade de ser punida, repetindo a tese do autor de que 
a indignidade moral, no caso dela, foi provocada pela falta 
de educação. O castigo é o internamento em um asilo para 
loucas, “onde vegetam infelizes como ela” (Ato IV, cena XII).
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Júlio, marido omisso, recebeu também sua quota de 
punição: terá como consolo, após a perda da mulher, a total 
dedicação à política.

Olímpia, uma das duas personagens femininas de Alencar 
que transgridem as regras de comportamento ideal, recebeu, 
como já foi visto, as punições de ter que trabalhar para ajudar 
no sustento da família e a privação do amor, tendo que se 
contentar com a amizade do homem por quem se apaixonou.

Carolina, a cortesã de As asas de um anjo, após uma vida 
de luxo exagerado, inteiramente ocupada com diversões, e de 
ter provocado o empobrecimento de um dos seus amantes, 
fica na indigência, da qual vai sair casando-se com Luís, o 
primo de quem gosta e que se tornara muito rico.

O casamento é feito sem o objetivo da consumação, 
apenas para dar um lar a filha de Carolina. À imposição de 
Luís, de manterem no casamento um amor “puro e santo”, 
Carolina responde:

“Carolina - Já não existe felicidade para mim!” 
(Epílogo, cena XI).

Em Expiação, Carolina é uma senhora respeitável, 
preocupada exclusivamente com o marido e a filha. Meneses, 
o jomalista-raisonneur que tanto a criticara, é agora seu 
amigo.

No pós-escrito à peça, Alencar explica que o sofrimento 
da personagem é necessário para que a Madalena arrependida 
possa remir a sua culpa. A abstinência sexual é parte do 
sofrimento de Carolina. Em confidências ao amigo, Carolina 
fala de sua paixão reprimida, de seu desejo pelo marido e da 
quebra do juramento:

“Meneses - Voto impossível!
Carolina - É verdade, impossível! A luta foi 
longa e  terrível  mas devíamos sucumbir 
afinal. Então começou o suplício de minha 
vida!
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Meneses - Não lhe compreendo.
Carolina - Não pode compreender. Imagine uma 
criatura devorada pela moléstia repugnante, 
que tenha a desgraça de amar e ser retribuída 
com igual paixão!...”
(Ato II, cena VII).

Identificando o seu desejo com “moléstia”, Carolina sofre 
o conflito entre a sexualidade e o desejo de espiritualidade, 
como Bárbara, que se dividia entre “as diabruras do corpo” 
e o amor puro que sentia por Júlio. É a única personagem 
feminina de Alencar a falar francamente sobre sexo.

A paixão, que se derramava por todo o seu ser, que a fazia 
perder a razão, que a flagelava até a agonia, “como a vítima 
que fustigaram até o sangue”, aquietou-se com o tempo, e 
Carolina, madura, tranquila, mãe de uma filha moça, prepara-
se, depois de muito sofrer, para viver o amor tranquilo e na 
medida certa.

Lúcia, a mulher que relaciona felicidade e liberdade e que 
projetara ir para a Europa com o amante Leopoldo, viver com 
liberdade a sua paixão, é assassinada pelo marido.

“A verdadeira obsessão com a qual a civilização burguesa 
insistia que a mulher era essencialmente um ser espiritual 
implicava que o homem não o era, e também que a óbvia 
atração entre os sexos não cabia “dentro do sistema de 
valores”.

Sentimentos apaixonados, ardor sexual, anseio de 
liberdade, desprezo pela vida doméstica, ou descaso. 
Na função de mãe, são características inerentes a estas 
personagens que se comportam de forma desatinada e que 
por isso não conseguem a felicidade, alcançável apenas por 
aquelas que se deixaram estar no comedido amor, adequado 
ao sarau familiar.
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ENTRE CAPRICHOS E RELAXOS: A POÉTICA DE PAULO LEMINSKI
BETWEEN WHIMS AND RELAXES: THE POETRY 

OF PAULO LEMINSKI

Logo de início, devo salientar que este texto acabou 
por constituir-se a partir do estudo de alguns 
ensaios críticos de Paulo Leminski (principalmente 

aqueles que discutem a poesia e o ato de criá-la), da leitura 
de alguns de seus poemas e da pesquisa feita sobre aquilo 
que dele falam vários de seus críticos. Vale destacar também 
que nossas análises e debates focalizarão três tópicos. 
São eles: a produção de Leminski sendo marcada por 
junções – dicotômicas ou não – de variadas linguagens e 
formas expressivas, principalmente as do campo erudito/
formal e as do popular/informal, o que grande parcela de 
seus leitores e de sua fortuna crítica chamam de rigores e 
relaxos leminskianos; a busca constante do referido autor 
* Graduado e pós-graduado em Letras pela UNESA, RJ, onde fez especialização em Literatura. 
Mestrando na UERJ. Professor, escritor e  ensaista.

Toda tentativa de mudança exige reflexão.
É preciso repensar a rota.
Pesar e medir o passado.

Formular planos.”
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por inovações e reformulações em seu próprio fazer artístico; 
e a sua permanente preocupação com vários aspectos da 
comunicação com o seu público.

Comecemos, então, por pensar a questão da busca 
constante de Leminski pela reflexão e pelo resultado desta: 
mudar ou reafirmar as trilhas percorridas por sua própria 
arte. O hábito de pensar e pensar-se/repensar-se – adquirido 
em suas origens como poeta (no universo concretista) e 
mantido até o fim de sua trajetória –possibilitou a Leminski 
não permanecer parado, estagnado em preceitos pétreos 
mas, sim, constantemente desbravador de novos rumos, 
adepto da inovação, de maneiras várias de se expressar, de 
se multifacetar, numa clara atitude de proteger seus trabalhos 
de quaisquer desgastes ou solidificações. 

Em seu livro, publicado postumamente, Ensaios e anseios 
crípticos, Paulo Leminski nos apresenta variadas afirmações 
acerca do seu pensar artístico que elucidam grande parte do 
seu estilo de escrita, de sua estética pessoal, tão repleta de 
reflexões, autocríticas, formulações e reformulações. Num 
dos textos que compõem essa sua obra, “Teses, tesões”, 
chega a dizer que “Toda tentativa de mudança exige reflexão. É preciso 
repensar a rota. Pesar e medir o passado. Formular planos.” (p.16, 2012) 
E dá como exemplo de poesia pensante a da geração do 
Modernismo brasileiro de 1922: “Até 22, os poetas brasileiros 
seguiam, sonâmbulos, os automatismos da tradição herdada, 
das escolas, dos modismos. (...) Em 22, a melhor poesia 
acorda do seu sonho, e começa a raciocinar.” (p.16, 2012) 

Neste mesmo ensaio, ele chega a declarar de forma muito 
clara essa sua quase “doentia” preocupação com a reflexão 
sobre o fazer poético e, lógico, com a sua própria poiésis: 
“Quando comecei a mostrar minha lírica em meados dos 
anos 1960, senti, braba, a necessidade de reflexão. Atrás de 
mim, tinha todo o exemplo da modernidade, de Mário aos 
concretos, tradição de poetas re-flexivos, re-poetas, digamos. 
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De alguma forma, senti que não havia mais lugar para o 
bardo ingênuo e “puro”: o bardo “puro” seria apenas a vítima 
passiva, o inocente útil de algum automatismo, desses que 
Pavlov explica... o mero continuador de uma rotina lírico-
hipnótica.” (p.18, 2012)

Leminski defende que o constante esforço empregado 
em estudos, pesquisas e reflexões é fundamental para todo 
poeta que, assim como ele, opte pelo contínuo movimento ao 
invés da estagnação, ou seja, o construir-se e reconstruir-se, 
que evitam tanto a sedimentação quanto o envelhecimento da 
obra artística. Não é à toa que fecha o mesmo ensaio, “Teses, 
tesões”, com a seguinte afirmação: “Me diverte pensar que, 
em vários momentos, estou brigando comigo mesmo.” (p.18, 
2012) Esse brigar consigo mesmo é nitidamente a inquietação 
do artista que não deseja prosseguir sendo o mesmo sempre. 
O hábito enrijece ou, segundo o próprio Leminski, nos 
automatiza: “(...) poetar, pra nós, virou um ato problemático. 
Algo a ser pensado, desautomatizado, algo a ser inventado, 
desde a base.” (p.18, 2012) 

Esse ímpeto artístico de não se sedimentar, de não vir 
a se tornar pedra parada numa zona de conforto nociva, 
já é demonstrado por Leminski na própria epígrafe que 
abre esse seu “Teses, tesões”: “Quem não reflete repete.” 
Porém, se por um lado havia sempre essa intenção de 
não se manter estagnado, por outro, o poeta curitibano 
apresentava-se permanentemente preocupado com as formas 
de comunicação adotadas por ele para atingir o seu alvo: 
o público, o seu interlocutor. Neste mesmo ensaio crítico - 
“Teses, tesões” - chega a confessar justamente isso: “duas 
obsessões me perseguem (que eu saiba): a fixação doentia 
na ideia de inovação e a (não menos doentia) angústia quanto 
à comunicação”. (p.18, 2012)

Quanto ao que diz respeito à inovação e à comunicação, 
estas duas juntas, é preciso atentarmos para um outro 
importante texto deste mesmo livro Ensaios e anseios 
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crípticos, chamado “Tudo, de novo”. Em um de seus habituais 
exercícios de repensar-se e reconstruir-se, Leminski, ao 
analisar a geração de poetas dos anos 70, procura relativizar 
essa tal, segundo ele mesmo, “fixação doentia na ideia 
de inovação”: “(...) tem que ser novo? Novidade é tudo? 
Ou há outros valores a considerar na produção desses 
indispensáveis bens supérfluos, que chamamos ‘obras de 
arte’?”. Aqui, Paulo Leminski mostra que é, sim, possível 
ir além do ideário concretista, que tinha como maiores 
sustentáculos: a busca incessante pelo novo, a extrema 
racionalização (e não os sentimentos/ sentimentalismos), os 
rigores da pesquisa e da técnica como guias da escrita e a 
obsessão por “poetas inventores”, extremamente criativos.

Uma das razões para Leminski promover a flexibilização e 
a ampliação de seus horizontes criativos foi o entendimento - 
a que ele chegou - da distância comunicativa entre a produção 
concretista e o público em geral. A partir dessa constatação, 
como podemos perceber através de seus ensaios e poemas, 
Leminski passou a forjar um tipo de poesia que não negasse 
as características formais, porém que não deixasse de 
dialogar com o grande público. Sem renegar suas raízes 
concretas, mas vendo-as além de seus prismas teóricos, em 
uma das muitas cartas que escreveu a Régis Bonvicino, o 
poeta de Curitiba chega a dizer que os concretistas estavam 
certos, mas que tinham que ser lidos de um modo relativo. 

Essas suas reflexões e o consequente alargamento 
desses seus horizontes artísticos abrem espaços para novas 
possibilidades de escrita. Por que não se utilizar de uma dicção 
mais coloquial, inspirada na comunicabilidade, no humor 
(principalmente, de tom oswaldiano), na desmistificação 
da “estética do profundo”, no espírito anárquico e na 
veia transgressora, características todas estas típicas da 
expressividade poética da geração dos anos 70? Porém, faz-
se importante ressaltar que essas influências setentistas na 
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obra de Leminski foram muito mais de cunho tropicalista do 
que da poética chamada de “marginal”; Leminski até dialoga 
com a poesia marginal, mas não aprova os desleixos estéticos 
e formais praticados por esse estilo poético dos 70.

Em outro texto deste seu Ensaios e anseios crípticos, 
chamado “O Boom da Poesia Fácil”, torna a refletir sobre essa 
produção dos anos 70 da poesia brasileira, a tal que opta pela 
“fácil” comunicação, explicitando o seu legado: “O alternativo 
poetar dos anos 1970 não queria nada. / Só queria ser. A 
palavra para isso era ‘curtição’, a pura fruição da experiência 
imediata, sem maiores pretensões.” Neste mesmo ensaio, 
afirma ainda que a poesia “alternativa” conseguiu atingir seu 
público, ela chegou “até o povo”, porque inovou no plano 
da distribuição, do consumo real do poema, e trouxe uma 
mensagem nova, perturbadora e desorganizada. Dessa forma, 
a produção dos anos 70, inconsequente e irresponsável, 
acabou trazendo de volta a dimensão lúdica à poesia. 

A partir daí, Leminski passa a trabalhar o conceito de 
poesia, não só como sinônimo de pesquisas e rigores, mas 
também como sendo prazer, fruição, verdadeiro “inutensílio” 
útil. No ensaio “Inutensílio”, desse seu mesmo livro Ensaios 
e anseios crípticos, vemos a abertura - que ele promove em 
seu pensar - para uma visão mais descompromissada, menos 
restrita e rigorosa do seu fazer artístico: “Coisas inúteis 
(ou ‘in-úteis’) são a própria finalidade da vida. / Vivemos 
num mundo contra a vida. A verdadeira vida. Que é feita de 
júbilo, liberdade e fulgor animal. / (...) A poesia é o princípio 
do prazer no uso da linguagem. E os poderes deste mundo 
não suportam o prazer.” Para o poeta curitibano, há, sim, 
lugar para a “liberdade”, a “alegria”, a “inutilidade” útil das 
coisas e da arte, a “fruição”, o “belo”, o “pulsar da vida”, 
o “prazer”, o “descomprometimento” e o “deixar-se ir sem 
saber ao certo aonde chegar”.
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Leminski, é bom frisar, embora prossiga até o fim de 
sua trajetória com raízes deixadas pela poesia concreta, 
enxerga nessa produção coloquial (e com temas ligados 
ao cotidiano) mais uma possibilidade a ser explorada em 
seu modus operandi poético, em sua máquina de mixagens 
de expressões e formas de se comunicar. Carlos Ávila, em 
seu artigo “Ler pelo não, além da letra”, um dos muitos que 
integram a coletânea de textos sobre o poeta curitibano, 
chamada A linha que nunca termina: pensando Paulo 
Leminski, corrobora com a visão de que, apesar de para 
sempre marcada por pressupostos concretistas, a escrita 
leminskiana foi para muito além dos horizontes concretos: 

“Em Muda, os poemas de Leminski 
já apontavam para uma nova direção, 
unindo o coloquial ao construtivo, 
retomando o verso (mas com um 
“recorte” diferente, inusitado para a 
época) em peças breves, alternando 
lirismo e agressividade (...) produziu 
assim uma verdadeira “descompressão” 
no rigor da linguagem herdada da poesia 
concreta.” (p.28, 2004)

Em seu artigo “Para ler Leminski”, publicado na revista 
Carta Fundamental, a professora Ana Mariza Filipouski, 
também nos mostra essas “mestiçagens” ocorridas no 
trabalho do poeta curitibano, deixando claras a inquietação 
e a constante mobilidade na escrita de Leminski: 

“Dos concretos herdou o gosto pela 
concisão e o forte apelo à imagem, a 
valorização da palavra enquanto signo 
e matéria-prima básica do poema; 
do modernismo, ou da contracultura, 
veio o resgate da comunicabilidade, o 
humor.”(p.23, 2013) 
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Esse trecho citado só vem a confirmar esta pluralidade 
de “vozes” leminskianas, todas mescladas, que assumem 
ora um tom sério, ora cômico, ora reflexivo e poético, ou até 
irônico e filosófico. Não é à toa que a maioria de seus leitores 
e críticos sempre se referem a ele como “o multifacetado 
Leminski”, aquele que é difícil de definir, de colocar rótulos. 
Seriam originários desse seu dom camaleônico o charme e a 
mágica que nos impedem de que o esqueçamos e que vejamos 
a sua obra como sempre instigante, atual e relevante?

Não foram, portanto, à toa os títulos dados a dois de 
seus livros mais famosos: Caprichos e Relaxos, de 1983 
e Distraídos, venceremos, de 1987. Fica claro, já pela 
observação desses títulos, essas variantes leminskianas. 
De um lado o pesquisador técnico e repleto de rigores e, do 
outro, o autor que se deixa levar pelo prazer de fruir também 
uma poesia sem grandes pretensões. Leminski, tal qual 
o equilibrista na corda bamba, vai representar bem esse 
ser que se divide entre faces diversas, que vão desde as 
experimentações artísticas até o estudo rigoroso da tradição 
literária, da cultura à contracultura, do popular ao erudito.

Porém, indo mais fundo nesta problemática, percebemos 
que no Catatau e em Agora é que são elas, Leminski 
demonstra que suas ideias e práticas - bipartidas entre 
rigores e desregramentos/ caprichos e relaxos - não eram 
frutos somente de seus anseios por uma comunicabilidade 
maior com o seu público, mas também que eram resultados 
de suas reflexões acerca dos necessários embates entre 
o cartesianismo – que só sonha, segundo Manoel de 
Barros, “em linha reta” – e o desregramento, o caos, tão 
característicos da nossa vida diária. Antônio Risério, crítico 
e amigo pessoal de Leminski, fala sobre isso em seu ensaio 
“Breves toques para Paulo Leminski”: “

Leminski se dedica obsessivamente a 
perturbar a obsessão racionalista. Este é o 



        TEMA       58

tema que o anima. O atrito entre, de um lado, 
a subjetividade, a incerteza, o antipositivismo 
e, de outro lado, a lógica impecável. Os 
imprevisíveis meandros do mundo e a nitidez 
da ciência exata. Leminski quer introduzir 
coisas corrosivas no corpo do pensamento 
lógico” (RISÉRIO, 2004, p. 370). 

O próprio Leminski coloca essa questão de uma outra 
forma em carta ao próprio Antonio Risério: “(...) qual não foi 
minha surpresa quando constatei a situação a que chamei 
POROROCA (quod vide) = a ponte arco-íris São Paulo-Bahia. 
Me interessa muito esse atrito entre visceralidade tropical 
e a geometria cartesiana. É muito provável que seja esse o 
PROBLEMA nacional (LEMINSKI apud VAZ, 2001, p.356). 

Esses embates lado racional versus irracionalidade, 
lógica versus intuição, rigor versus relaxo, farão com 
que a obra de Leminski passe a se permitir ser bastante 
multifacetada. Grande conhecedora da obra leminskiana, 
a própria filha do poeta curitibano, Estrela Ruiz, também 
destaca essa oscilação de possibilidades expressivas de seu 
pai no artigo “Um poeta cheio de caprichos”, que escreveu 
para a revista Carta Fundamental, em 2013: “Já no título do 
livro (“Caprichos e Relaxos”) ele declara o equilíbrio de sua 
obra entre o esmero tenso, a pesquisa intensa e o prazer 
de usufruir uma poesia sem pretensão. Ele representava 
muito essa relação entre os opostos, esses complementos 
contraditórios (ou não) que formam a personalidade de cada 
um. Seus poemas, e os rótulos que dão ao seu trabalho, 
sempre têm esses polos, do pop ao cult, caprichos e relaxos, 
a pressa e a preguiça. Mais uma vez múltiplo.” (p.27, 2013)

Ao fim de nosso debate, é preciso, portanto, que 
possamos compreender, no conjunto da obra de Paulo 
Leminski, a dimensão e a importância destas duas vertentes, 
destes dois eixos fundamentais, que marcam a sua formação 
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literária: o concretismo e a poesia dos anos 70. Nos trabalhos 
de Leminski, estas duas visões estéticas se fundem e ganham 
novos formatos, que fazem com que ele seja criador de um 
novo e único modo de se expressar na poesia brasileira da 
segunda metade do século XX.
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No começo do século XX, em São Paulo, Alexandre 
Ribeiro Marcondes criou um personagem ítalo-
caipira, Juó Bananére – João Bananeiro - e passou 

a escrever  textos com boa carga de crítica e humor, adotando 
esse pseudônimo.

Juó captou o espírito da época, publicando crônicas e 
poesias numa língua própria, em que misturava português e 
italiano – uma mistura que Otto Maria Carpeaux classificou 
de macarrônica, e Monteiro Lobato chamou de paulistaliano. 

Foram publicações que se estenderam entre os anos 
1910 e 1920, enquadrando-se numa linha pré-modernista, 
tendo o escritor Alcântara Machado classificado Juó como 
“o cronista mais popular da cidade”.

Alexandre começou a escrever no jornal O Estado de São 
Paulo e a partir de 1911 criou o Juó Bananéri, que se tornava, 
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ao mesmo tempo, personagem e autor, trabalhando no 
semanário humorístico “O Pirralho”, de Oswald de Andrade. 

Em 1915, como um Dante ítalo-brasileiro desterrado, 
publicou “La Divina Increnca” – livro que reunia vários de 
seus trabalhos publicados em jornais, e outros textos e que 
alcançou grande repercussão na época, além de inúmeras 
reedições.

Seu sucesso derivava da habilidade em realizar críticas 
demolidoras das elites de um modo bem humorado, em 
desnudar a sociedade em seus desmandos, e dessacralizar 
contos, poesias e fábulas consagradas, como obras de La 
Fontaine, Olavo Bilac, Gonçalves Dias, Raimundo Correa, 
Casimiro de Abreu, e outras grandes personalidades das 
letras e das artes.

Muito lido e comentado nas ruas, nos bares e barbearias 
logo tornou-se herói das camadas populares, dos que não 
tinham voz, e de modo particular, dos imigrantes italianos, 
vítimas de preconceitos e discriminações, continuamente 
achincalhados sob o epíteto de “Carcamano”.  

É de se ressaltar a destreza do autor em lidar com o 
dialeto ítalo-português que era falado em São Paulo e no 
interior do Estado onde passou a infância, tendo nascido 
em Pindamonhangaba, sem ascendência italiana, mas tendo 
mantido intenso convívio com esses imigrantes, que se 
constituíam em parcelas muito significativas da população 
paulista. 

Veio para a Capital, cursar engenharia na Escola 
Politécnica, no Bom Retiro e explorou bem sua habilidade 
em lidar com os dialetos caipiras mesclados da macarrônica 
linguagem dos italianos e dessa fusão de linguagem extrair o 
riso fácil, trabalhando com o cômico-sério, de que fala Bakhtin, 
considerando a variedade de vozes, o novo tratamento dado 
à realidade, baseando-se nela e atualizando-a.  
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O efeito cômico advinha do contraste entre aquela língua 
macarrônica,que imitava o sotaque dos imigrantes, e os 
assuntos sérios abordados, como por exemplo comentários 
sobre determinadas notícias publicadas nos jornais, ou 
o trato com fatos ou figuras políticas da época, como o 
Marechal Hermes da Fonseca, o presidente da República a 
quem chamava de Hermeze, ou ainda paródias de poemas 
famosos, ou apresentando traços caricaturais de pessoas 
de relevância social da época, como o professor Vampré, 
da Faculdade de Direito, que aparece na versão satírica do 
poema Minha Terra, de Gonçalves Dias, por seu costume de 
usar cartola, e onde ainda substitui o sabiá, que cantava nas 
palmeiras, por galinha d’angola:

Na migna terra tê parmeras
Dove ganta a galigna d’angola:

Na migna terra tê o Vap’relli
Chi só anda di gartolla

O conhecido poema de Gonçalves Dias, Minha Terra, 
apresenta características marcantes do Romantismo, como 
a dolorida saudade que o poeta sente de sua terra natal e 
o nacionalismo exacerbado e até ufanista ao descrevê-la, 
enquanto a paródia Migna Terra, de Juó, mostra o olhar do 
imigrante sobre a sua nova pátria, fazendo observações 
curiosas, entendendo que as aves que aqui gorjeiam, 
gorjeariam também em outros países, o que impediria?

 Migna terra tê parmeras
Che ganta inzima o sabiá

As aves che stó aqui,
Tembê tuttos sabi gorgeá.

Exalta os nossos céus estrelados, que têm milhões de 
estrelas, que a Inglaterra não tem – certamente uma alusão 
ao fog londrino que impedia uma clara visão do céu:
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A abobora celestia tambê,
Che tê la na mia terra,

Tê moltos millió distrella
Che non tê na Ingraterra

Sempre zombando do gosto literário da época, tentando 
demolir o Parnasianismo, parodiou um dos mais belos 
poemas dessa escola, construído com extremo rigor estético 
por Olavo Bilac, o soneto Via Láctea, conhecido como “Ouvir 
Estrêlas”, a que deu o título de “Uvi Strella”, onde promove 
uma ruptura com a leitura poética, a perfeição formal, o 
vocabulário raro, a descrição plástica e visual, para contar 
que é preciso estudar “astrolomia” para descobrir o que as 
estrelas falam:

Ouvir Estrelas

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 

E conversamos toda noite, enquanto 
A Via Láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir o sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: “Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizes, quando não estão contigo?” 

E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas
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UVI STRELLA

CHE scuitá strella, né meia strella!
Você stá maluco! e io ti diró intanto,

Chi p’ra iscuitalas montas veiz livanto,
i vô dá una spiada na gianella.

I passo as notte acunversáno c’oella,
Inguanto cha as otra lá d’un canto

St’o mi spiano. I o sol como um briglianto
Nasce. Ogliu p’ru çeu: _Cadê strella?!

Direis intó: _O’ migno inlustre amigo!
O chi é chi as strallas tidizia

Quano illas viéro acunversá contigo?

E io ti diró: _Studi p’ra intendela,
Pois só chi giá studô Astrolomia,
É capaiz de intendê istas strella.

Usando a linguagem das ruas, Juó Bananére ficava muito 
próximo do leitor, que se divertia com as críticas embutidas 
nos temas abordados que expunham com clareza o que se 
comentava às escondidas, ou simplesmente descreviam 
o cotidiano da cidade, com seu movimento diário, seus 
vendedores de frutas, namorados ou varredores de ruas:

Tu é o meu begliafore
- Um passarigno che avua

O amor a namurada
Do varredore da rua
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Ao refletir sobre as ruas, traz para suas páginas a 
fugacidade, o instantâneo, o transitório, o movimento, o 
crescimento da cidade, as transformações urbanas. A si 
próprio concedia o título de eterno “Gandidato à Gademia 
Baolista de Letras”.

Tecendo comentários sobre conduta humana, descreveu, 
na opinião do barbeiro-jornalista,  o que um homem precisa 
para ser perfeito, explicando:

“Na  migna pinió um uômo p’ra sê perfeito
precisa te cinco qualidadi: 

1. Non sê molhere;
2. Sê xique i inleganti;
3. Tê talentimo
4. Sabê p’ra burro
5. Afazê a barba nu migno salô 

As constantes referências de Juó Bananére  a seu “salón 
de barbieri”, ou ao “Buó Rittiro”, ou à “Bara Funda” as vezes 
são interrompidas para incluir a cidade em outras paragens, 
como na descrição que faz de Cristo na cruz, numa noite 
de tempestade, em que  nuvens cor de carvão corriam no 
céu como um bando de leitões, e uma lua grande como uma 
melancia, e branca como um bilhete de loteria, clareava a terra 
melhor do que gás e lampião,  e nessa noite havia um silêncio 
enorme do Brás até a Barra Funda e da Freguesia do Ó até o 
Belenzinho, não se ouvindo nenhum barulhinho, enquanto 
na cruz, Jesus expirava e os corvos embaixo espiavam. 

Num pequeno trecho do satírico poema não falta o 
humor de referir-se ao hábito do paulista de comprar bilhetes 
de loterias sonhando com um que seja premiado, nem a  
inusitada comparação de nuvens correndo no céu como 
um bando de leitões, nem a dessacralização da crucificação 
com a presença de urubus, que, embaixo da cruz, aguardam 
o desfecho.
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  “Notte di tempestá, Nuvuolas gor di garvô
  Corria pelo céu como um bando de leitô.

  A lua,redonda come uma melanzia
  I branga come um biglieto de loteria.
  Derramava na terra uma iluminaçó

  Migliore du gaiz i migliore du lampió.
  Du Braiz a Barafunda,do Ó ao Billezigno

  Non se iscuitava né um barulignho.
  Jesuis,prigado na cruiz stava spirano

  I os corvo imbaxo stava spiano. 

Um Jeito Diferente de Reescrever 
Casimiro de Abreu

A criança, ao brincar, cria um universo que possui uma 
lógica própria, que se sustenta através da invenção. Ao 
relembrar sua infância, Casimiro de Abreu, muito jovem, que 
pouco se havia distanciado dela, fantasiou aquele universo de 
brinquedo, concedendo-lhe uma vida concreta possibilitada 
pela linguagem.

  O seu poema “Meus oito anos” revela um jeito de ver 
o mundo do ponto de vista do olhar infantil – mas do olhar 
de uma criança saudável, criada com muita liberdade para 
brincar à vontade em grandes espaços arborizados e floridos, 
como era comum no Rio de Janeiro daquele tempo. 

O poema é marcado por intensa musicalidade, ritmo 
cantante e forma harmoniosa, descrevendo pomares e 
jardins, aves e riachos, praias e carinhos de seus familiares: 
“de minha mãe as carícias/e beijos de minha irmã”.

No quinto verso da terceira estrofe, porém, o eu lírico 
revela saudades do que havia tido no passado, “em vez das 
mágoas de agora” – referência a um momento de melancolia, 
que o leva a idealizar mais ainda a infância, onde se enxerga 
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como um pequeno indígena :”Livre filho das montanhas/eu 
ia bem satisfeito/pés descalços/braços nus/correndo pelas 
campinas/a roda das cachoeiras/atrás das asas ligeiras/das 
borboletas azuis”.

Juó Bananére avacalha o poema e o reescreve 
disponibilizando ao leitor o riso, a chacota, mostrando em 
lugar do comportado e romântico menino de oito anos - que 
“achava o céu sempre lindo/ adormecia sorrindo/e acordava 
a cantar”- um pequeno e intragável diabo, que puxava o rabo 
do gato,maltratava o cachorrinho,roubava frutas na quitanda 
e, na escola, nem tomava conhecimento das aulas, tudo dito 
com muito humor naquela mistura de português com italiano :

“Passava os dia i as notte
Brincando di scondi-scondi,

I atrepánno nus bondi
Bulino c’os conduttore”.
“Na scuóla io non ligava!

Nunga prestava tençó
Ne nunga sapia a liçó.
O professore, furioso,

C’ao vadiação ch’io faceva;
Mi dava discompustura;

Ma io era garadura
I non ligava p’ra elli”

A leitura dos dois poemas “Meus oito anos” e “Os meu 
otto anno” permitirão aos interessados uma adequada 
comparação, por isso serão apresentados a seguir :

MEUS OITO ANOS
CASIMIRO DE ABREU

Oh ! que saudades que eu tenho
Da aurora da minha vida,
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Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais !

Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais !

Como são belos os dias
Do despontar da existência !
– Respira a alma inocência

Como perfumes a flor;
O mar é – lago sereno,

O céu – um manto azulado,
O mundo – um sonho dourado,

A vida – um hino d’amor !

Que auroras, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,

Naquele ingênuo folgar !
O céu bordado d’estrelas,
A terra de aromas cheia,

As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar !

Oh ! dias de minha infância !
Oh ! meu céu de primavera !

Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã !

Em vez de mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
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De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã !

Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,

De camisa aberta ao peito,
– Pés descalços, braços nus –

Correndo pelas campinas
À roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis !

Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,

Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,

Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo,

E despertava a cantar !

Oh ! que saudades que eu tenho
Da aurora da minha vida

Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais !

– Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais !
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OS MEUS OTTO ANNO

O Chi sodades che io tegno
D’aquillo gustoso tempigno,
C’io stava o tempo intirigno
Brincando c’oas mulecada.
Che brutta insgugliambaçó,
Che troça, che bringadêra,

Imbaxo das bananêra,
Na sombra dus bambuzá.

Che sbornia, che pagodêra,
Che pandiga che arrelía,

a genti sempre afazia
No largo d’Abaxo o Piques.

Passava os dia i as notte
Brincando di scondi-scondi,

I atrepáno nus bondi,
Bulino c’os conduttore.

Deitava sempre di notte,
I alivantava cidigno.

uguali d’un passarigno,
Allegro i cuntento da vita.

Dibia un caffé ligêro,
Pigava a penna i o tintêro
Iva curréno p’ra scuóla.

Na scuóla io non ligava!
nunga prestava tençó,
Né nunga sapia a liçó.
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O professore, furioso,
C’oa vadiação ch’io faceva,

Mi dava discompostura;
Ma io era garadura

i non ligava p’ra elli.

Inveiz di afazê a liçó,
Passava a aula intirigna,
Fazéno i giogáno boligna

Ingoppa a gabeza dos ôtro.
O professore gridava,

Mi dava un puxó de oreglio,
I mi butava di gioeglio

inzima d’un grão di milio.

Di tardi xigava in gaza,
Comia come un danato,

Puxava u rabbo du gatto,
Giudiava du gaxorigno,
Dulia co’a guzignêra,

Brigava c’oa migna ermá;
I migna mái p’rá cabá,

Mi dava una brutta sova.

Na rua, na visinhança,
Io era mesmo un castigo!
Ninguê puteava commigo!

Bulia con chi passaga,
Quebrava tuttas vidraça,
I giunto co Bascualino
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Rubava nus bottechino,
A aranxia pera du Rio.

Viva amuntado nus muro,
Trepado nas larangiêra;
I sempre ista bringadéra

Cabava n’un brutto tombo.
Mas io éra incorrigive,

I logo nu otro dia,
Ricominciava a relia,
Gaia traveis di novo!

A migna gaza vivia
Xiingna di genti, assim!!...
Che iva dá parti di mim.

Sembrava c’un gabinetto
Di quexa i regramaçó.

Mei páio, pobre goitado,
Vivia atrapagliado

P’ra si liverá dos quexozo.

I assi di relia in relia,
Passê tutta infança migna,
A migna infança intirigna.
Che tempo mais gotuba,

Che brutta insgugliambaçó,
Che troça, che bringadêra,

Imbaxo das bananêra,
Na sombra dus bambuzá!
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A Importância da 
Preservação da Memória

De acordo com Edgar Morin, cada leitura, cada execução, 
cada escrita é um ato de regeneração e as obras vivem assim, 
de regeneração em regeneração. Algumas morrem por falta 
de apreço e por esquecimento, como acontece também aos 
deuses dos cultos abandonados.

Por isso, é importante não abandonar os cultos, para 
preservarmos os deuses. No Brasil, temos preciosidades 
que foram perdidas, porque os pequenos jornais do interior 
ficavam em caixas de papelão, nos porões das prefeituras, 
virando pó. Muitos foram roídos por ratos e levaram consigo 
textos, idéias, pensamentos, registros de costumes.

 Só muito recentemente começamos a tomar consciência 
da importância dos arquivos, da preservação da memória. 

A obra de Juó Bananére felizmente foi preservada e 
dela pudemos falar um, para recuperar um pouco a voz dos 
imigrantes e outras figuras populares que, anonimamente 
e com muito sacrifício, ajudaram a construir a história da 
cidade de São Paulo, num momento em que começava a se 
afirmar o seu processo de metropolização, o primeiro quartel 
do século XX.

 São essas vozes que, com sátira, ironia e humor, Bananéri 
representou. É o seu linguajar que ele registrou, no aspecto 
fonético com as formas sincréticas de consoantes (b, v)  e 
de vogais (a/u – ão/on), numa semântica estropiada, teceu 
paralelos cômicos entre nuvens correndo no céu e bandos 
de leitoas em movimento, e na sintaxe, as construções 
arrevezadas com que recriou a escrita.  

A partir da soma de duas línguas criou um novo sistema 
de linguagem, o paulistaliano, de onde emergem formas como 
indisgraziado, faceva, assuspirano, insgugliambá, galigna 
d’angola que divertem e provocam reflexões. 
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Escapar da opressiva realidade
por diferentes caminhos, podem formar textos

politicamente engajados, sem prejuízo estético.

Paródia significa canto paralelo, diálogo 
intertextual, escritura especular, ou simples 
retomada de um texto preexistente afirmado ao 

negar-se. (Tempo Brasileiro, 1980, p.1)

Investigando a criação literária do início do século XX, 
até os dias atuais, constata-se, na produção ocidental, a 
constante do experimentalismo, entendido como explicitação 
do impulso interno de auto-problematização da forma: a obra 
se constrói destruindo as próprias convenções e caminhos, 
revelando suas íntimas imposturas, na infinita exploração de 
vertentes, falas e sentidos.

Chico Buarque instaura, nos poemas que aqui serão 
analisados, a realidade de uma não-realidade: os textos se 
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constroem enquanto feixe de relações múltiplas, refletindo e 
questionando os outros textos, discursos e influências por 
eles incorporados, neles concretizados e ou reestruturados.

“Sabiá” e “Até o fim” questionam o modelo literário 
sobre o qual se estabelecem, da mesma maneira como este 
questiona o discurso ideológico da época, numa dinâmica em 
que se aceitam e se afastam, ao mesmo tempo, as verdades 
de um mundo em constante transformação.

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores.

Em  cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar sozinho, à noite 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 

Sem que disfrute os primores 
Que não encontro por cá; 

Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.  
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O Romantismo, movimento literário que acontece no 
Ocidente, no século XlX, desvela o conflito entre o homem e  
a  sociedade : o escritor protesta contra a despersonalização 
do indivíduo na sociedade industrial. O radicalismo de tais 
tensões propicia o surgimento de procedimentos literários 
como : nacionalismo, evasão, saudosismo, pessimismo, 
subjetivismo, entre outros.

“Canção do exílio” foi escrita no Romantismo, no 
Brasil, por Antônio Gonçalves Dias. O Romantismo 
brasileiro revestia-se de expressivo cunho nacionalista. 
A independência conquistada em 1822, reforçou a busca 
de elementos caracterizadores e diferenciadores de nossa 
nacionalidade. Por isso, o forte sentimento de fidelidade 
à pátria e às suas tradições e a criação de símbolos que 
pudessem ser incorporados à consciência nacional e 
passassem a representar o país. A opulência tropical da 
natureza brasileira constitui um dos símbolos românticos.

Antônio Gonçalves Dias, poeta do Romantismo brasileiro, 
mestiço, viajou, em 1838, para Coimbra, onde se matriculou 
no curso de Direito. Retornou ao Rio de Janeiro em 1846.

“Canção do exílio”, poema lírico escrito em 1843, desvela 
algumas das marcas do Romantismo, como: idealização 
da natureza, saudosismo, exaltação da pátria. O Eu lírico 
encontra-se distante do espaço da pátria, e é justamente 
este espaço que desencadeia as emoções do Eu. O Eu lírico 
emociona-se com a natureza tropical da pátria distante: 
palmeiras, sabiá, estrelas, flores. Há um “cá” e há um “lá”, 
o primeiro é desvalorizado pelo Eu, o segundo é o pretexto 
para o extravasamento dos sentimentos do Eu lírico.

“Sabiá”, canção, escrita em 1968, por Tom Jobim e Chico 
Buarque de Holanda, foi vaiada no Maracanãzinho, a 29 de 
setembro de 1968, na final da fase brasileira do lll Festival 
Internacional da Canção.
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“A mais sonora vaia já acontecida em toda 
a história dos festivais de música popular”, 
descreveu o repórter da “Folha de São Paulo” 
(Buarque,1989,p.79)

Chico Buarque estava em Veneza, quando “Sabiá,” 
interpretada por Cynara e Cybele, foi vaiada, mas chegou 
a tempo de participar da vitória da música, vencedora do 
festival. Houve críticas contundentes à essa música, por 
ser considerada desvinculada da realidade política vivida 
no  país, se comparada ao engajamento explícito da canção 
de Geraldo Vandré, “Pra não dizer que não falei das flores”, 
também conhecida como “Caminhando” e que ficou em 
segundo lugar no citado festival.

 Intertextualidade
Considerando-se que há intertextualidade entre “Canção 

do Exílio” e “Sabiá”, ou seja, o texto da primeira está incluído 
no texto da segunda, pode-se concluir que:

há um caráter duplo de escritura/leitura que 
afirma/negando a existência de um texto-
referência, ao refazê-lo, deformá-lo ou recriá-
lo. (Tempo Brasileiro, nº62,1980,p.5)

O texto-referência é “Canção do exílio”; alguns 
significados são negados, alguns são afirmados.

Tanto o Eu lírico de “Canção do exílio”, como o de 
“Sabiá” ocupam um espaço distante do espaço/pretexto 
para o desencadeamento da emoção. Ambos estão “cá”, 
ambos cantam o “lá”. O espaço exaltado, o “lá”, é um espaço 
tropical, é o Brasil.

O pessimismo, uma das marcas estilísticas do 
Romantismo, que está presente em “Canção do exílio,” 
também é encontrada em “Sabiá”. O Eu do Romantismo 
sonha com a pátria distante,mas não está tão certo da volta:
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“Não permita Deus que eu morra,
Sem que volte para lá;”

O Eu contemporâneo sonha com a pátria distante e está 
certo da volta:

“Vou voltar
Sei que ainda vou voltar”

Por outro lado, observando as expectativas do Eu em 
relação ao espaço sonhado, pode-se dizer que “Canção do 
exílio” é menos pessimista do que “Sabiá”:

“Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores”. 

O saudosismo, tema comum nos procedimentos literários 
do Romantismo, aparece, também, em “Sabiá”, embora com 
um sentimentalismo mais comedido.

Em “Canção do exílio” a pátria é referida, o Eu não se 
dirige a ela. Em “Sabiá”, há um interlocutor intratextual, um 
alguém, talvez a própria pátria, a quem o Eu se dirige:

“Fiz de tudo e nada
De te esquecer”

No Romantismo, os sentimentos são valorizados como 
forma de compensação das carências emocionais, sociais e 
econômicas dos leitores, abrindo-lhes a dimensão do sonho, 
onde essas carências seriam realizadas. A literatura tornou-
se, portanto, uma forma de escapar psicologicamente da 
opressiva realidade, através do sonho, da utopia, da volta 
ao que se perdera, no caso de “Canção do exílio”, a pátria.

O Romantismo foi importante também por seu caráter 
contestador e revolucionário. No período dos festivais, a 
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audácia e a anarquia que se associam à prática literária 
mais inovadora podem, inclusive, ser consideradas como 
resquícios do Romantismo, que se apresentava como uma 
prática inconformista e rebelde.

Resgatando, pelo processo paródico, um poema famoso 
do Romantismo, os autores de “Sabiá” podem estar incluindo 
novos significados em seu poema. Há uma intensa adesão 
à pátria, e há a mesma valorização dos fatores locais de 
identidade nacional.

Por volta de 1968, o Brasil passava por um momento 
histórico peculiar, em decorrência do golpe militar que 
derrubara João Goulart, dando início ao ciclo de presidentes 
militares que só se encerraria em 1985. Os intelectuais 
exigiam a volta das liberdades democráticas, os estudantes 
proclamavam greve geral, manifestações operárias eram 
organizadas. A censura se intensificava, apreendendo jornais, 
revistas, livros ,proibindo peças teatrais, filmes e músicas.

Nesse período, depois do Tropicalismo, as vanguardas 
pareciam já ter exaurido suas propostas fundamentais. 
A música popular brasileira, que, desde 1965, vinha 
interessando mais amplamente à juventude, passa a mostrar 
uma força insólita, através de dezenas de festivais de 
canções e de programas especiais de televisão. A música 
popular capitaliza a perplexidade do povo brasileiro diante do 
momento político e passa a cumprir um papel que a poesia 
literária jamais poderia realizar; ganha posição de textos bem 
elaborados e passíveis de serem esteticamente analisados 
em escolas e universidades.

Nesta perspectiva de análise, pode-se concluir que 
“Sabiá,” na medida em que incorpora o nacionalismo, a 
exaltação à pátria, de “Canção do exílio,” transforma-se 
em um texto politicamente mais engajado do que parece à 
primeira vista. A adesão à liberdade da pátria é tão intensa 
que o Eu lírico se sente como se estivesse em exílio, no 
momento em que é obrigado a aceitar as amarras da ditadura. 
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O Eu alega:
“Eu vou voltar

Sei que ainda vou voltar
Para o meu lugar
Foi lá e é ainda lá

Que eu hei de ouvir cantar
Uma sabiá”

Com tal proposta poética, o Eu lírico desvela saudades 
da pátria livre do passado e o desejo de se desvencilhar da 
pátria oprimida do presente. O “cá” e o “lá” não são espaços, 
são tempos. O Eu, como no Romantismo, deseja voltar ao 
passado, porque lá havia a liberdade perdida.

Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 

Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida 
 

As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres 

A tarde talvez fosse azul 
Não houvesse tantos desejos 

 
O bonde passa cheio de pernas 
Pernas brancas pretas amarelas 
Para que tanta perna, meu Deus, 

pergunta meu coração 
Porém meus olhos 

Não perguntam nada
 

O homem atrás do bigode 
É sério, simples e forte 

Quase não conversa 
Tem poucos, raros amigos 

O homem atrás dos óculos e do bigode 
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Meu Deus, por que me abandonaste 
Se sabias que eu não era Deus 

Se sabias que eu era fraco 
 

Mundo mundo vasto mundo 
Se eu me chamasse Raimundo 

Seria uma rima, não seria uma solução 
Mundo mundo vasto mundo 
Mais vasto é meu coração 

 
Eu não devia te dizer 

Mas essa lua 
Mas esse conhaque 

Botam a gente comovido como o diabo                                               
Drummond, 1930

A primeira estrofe do “Poema de sete faces” é vinculada 
ao  gênero  narrativo: o narrador relata, em tom humorístico, 
a maldição do anjo que teria presidido seu nascimento. 
Nas segunda, terceira e quarta estrofes, há a descrição de 
uma cena urbana e a focalização de uma personagem séria, 
interrompida por uma intervenção lírica, em discurso direto :

“Para que tanta perna, meu Deus, 
pergunta meu coração”.

Na quinta estrofe, irrompe o lirismo, com o questionamento, 
através de uma apóstrofe, que o Eu lírico faz a Deus a respeito 
de sua impotência:

“Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus

se sabias que eu era fraco.

Nas duas últimas estrofes, há a reflexão sobre a 
desarmonia que existe entre o tamanho do mundo e o do 
coração do Eu poético. Finalmente, dirige-se a um interlocutor 
intratextual, provavelmente a mulher amada, estabelece um 
colóquio irônico e humorístico, justificando a explosão lírica 
que manifestou sua emoção.
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Em “Até o fim”, o gênero é narrativo. O narrador/
personagem relata, em primeira pessoa, também de forma 
irônica e humorística, a maldição do anjo que se manifestara 
em seu nascimento. O relato ocorre através do tempo 
memorialista, cronológico e linear. 

Apresenta a seleção de fatos relevantes que se sucedem, 
cronologicamente, na vida do narrador: nascimento, infância, 
juventude. Os dados biográficos do narrador são marcados 
pelo fracasso, pelos desencontros, pela falta de alternativas, 
desvelados da segunda até a quinta estrofes. A primeira 
estrofe apresenta ao leitor a maldição; a última, fecha o ciclo 
do infortúnio.

A impotência, a impossibilidade de mudar a maldição, 
percorre todas as estrofes, mas há um fator novo, se 
compararmos com “O poema de sete faces”: o tema da 
persistência, reforçado pelo bordão, “Mas vou até o fim”, 
que aparece no título e em todas as estrofes.

A determinação de não se dobrar, as trapalhadas, o 
fracasso, o chiste, articulam os diferentes e distantes, entre 
si, períodos da vida do narrador.

Em ambos os poemas, há a utilização do gracejo, do 
chiste. Sobre a vocação drummoniana para o chiste, Davi 
Arrigucci Júnior escreve:  

“A capacidade de conjugar num mesmo 
poema múltiplas e heterogêneas esferas da 
realidade depende por certo da imaginação, 
entendida como faculdade plasmadora da 
arte, e se traduz materialmente num poder de 
articulação de que depende, por sua vez, em 
profundidade, a forma artística.

Nesse sentido, desde o começo Drummond dá 
demonstração de sua força imaginativa pelo 
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notável poder de articulação que demonstra, 
ou seja, pela capacidade artística de integrar 
a multiplicidade na unidade. A articulação, 
categoria estética central a toda a arte 
moderna, é uma chave para a compreensão 
de sua poética e tem precisamente no 
chiste uma primeira manifestação decisiva, 
(Arrigucci,2002,p.31)

Em “Poema de sete faces” e em “Até o fim” há um 
elemento retórico em comum: a irreverência modernista, a 
opção pelo prosaico, pela linguagem mesclada da dicção 
coloquial-irônica. Há um mundo complexo, uma realidade 
inadequada a ser representada em ambos os poemas : a 
impotência, já que o desajeitamento é consequência da força 
inexorável do destino, intermediado pela mão do anjo torto/
safado. O chiste seria o atalho de expressão:

“...provavelmente a manifestação desviante 
de um processo defensivo mais complexo 
destinado a proteger um prazer da censura, 
com economia de desgaste afetivo e 
constrangimento, conforme interpretação 
que Freud deu,ao estudar a relação do chiste 
com o inconsciente”. (Arrigucci, 2002)

Em ambos os poemas, há um recurso cômico que se 
casa ao espírito do chiste: o procedimento poético que 
remete à utilização da rima de forma inadequada. A rima só 
é considerada necessária se for além da mera concordância 
sonora e relacionar-se significativamente com outros 
componentes e a totalidade do poema, rimando de fato com o 
significado. A mesma falsa harmonia sonora entre “mundo” e 
“Raimundo” está em “festim” e “Quixeramobim”, “chinfrim”. 
A carga irônica, veiculada com esta rima arbitrária, tem a 
função de conseguir a adesão do leitor, que se envolve com o 
texto, não só por seu significado, mas, também, pela carga de 
apelos linguísticos, que tornam sua mensagem mais eficaz.
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mostram o potencial subversivo da bissexualidade, uma 
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Este artigo parte do pressuposto de que não há 
nenhuma verdade absoluta sobre o que é a 
bissexualidade e que as ideias e práticas a ela 

associadas são produzidas sócio-histórico-culturalmente 
no interior de sociedades concretas e estão intimamente 
relacionadas a estas sociedades como um todo.

Há uma distinção entre práticas bissexuais, ou seja, 
a prática de ter relações sexuais com pessoas de ambos 
os sexos, e a identidade bissexual, isto é, a categoria 
identitária assumida por certas pessoas e o sentimento 
de identifi cação construído e performado por elas. Essa 
distinção é útil para desconstruir as concepções atuais da 
bissexualidade, na medida em que o fato do sujeito bissexual 
e da identidade bissexual são invenções recentes e não 
concepções apropriadas para descrever como as relações 
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bissexuais eram concebidas e praticadas nas diferentes 
sociedades ao longo da História. O presente trabalho partilha 
as modernas concepções de que a(s) homossexualidade(s), 
e, por conseguinte, a(s) bissexualidade(s) devem ser objeto 
de estudos, não da Medicina ou da Psicologia, que, desde 
meados do século XIX, propuseram-se  a “explicar” a 
sexualidade, mas, sim, colocá-la no campo de estudos da 
cultura e da política em seu sentido mais amplo. Para Peter 
Fry, a ciência médica

[...] teve um papel político fundamental num 
nível mais sutil e profundo, pois ela é em 
grande parte responsável por noções que as 
classes médias urbanas têm a respeito da 
homossexualidade e da heterossexualidade 
como sendo dois campos “naturalmente” 
distintos. Ao falar da homossexualidade e da 
heterossexualidade, dos homossexuais e dos 
heterossexuais, a ciência médica fez com que 
se acredite que o mundo é de fato dividido 
entre uma categoria e outra. Esta maneira de 
ver as coisas combate outras maneiras de 
compreender a sexualidade humana [...] como 
simplesmente sexualidade. (FRY, 1985: 78)

O presente artigo pretende, assim, aplicar à área da(s) 
homossexualidade(s) e da(s) bissexualidade(s) algumas 
ideias já aceitas nas discussões sobre outras áreas do 
comportamento humano. Desde a década de 1930, com o 
progresso dos estudos antropológicos, e desde o surgimento 
do feminismo moderno, nos anos 1960, que a distinção entre 
sexo fisiológico e sexo social tem sido discutida cada vez 
mais, na medida em que os papéis sexuais de homens e 
mulheres são relativizados, ou seja, variam de acordo com 
a cultura de cada sociedade e da época estudada.

Hoje em dia, indivíduos que se identificam como bissexuais 
frequentemente sofrem preconceitos e discriminações da 



        TEMA       91

maioria das pessoas que se identificam como heterossexuais 
e de muitas que se identificam como homossexuais por não 
se enquadrarem dentro das categorias binárias normativas 
da sexualidade: heterossexual ou homossexual. Ao mesmo 
tempo, as identidades bissexuais (e outras identidades 
sexuais fluidas, como travestis, transexuais, intersexuais 
e assexuais) também são pouco aceitas pelos movimentos 
LGBT, apesar de serem, teoricamente, incluídas pela letra 
B na sigla e, portanto, supostamente representadas nos 
movimentos políticos.

Além disso, a bissexualidade é relativamente pouco 
estudada nos trabalhos acadêmico-universitários, sendo 
geralmente vinculada às identidades homossexuais (gays 
e lésbicas). 

Este artigo tem o objetivo de contribuir para aumentar a 
visibilidade das pessoas bissexuais e apontar estereótipos, 
preconceitos e discriminações dentro dos movimentos LGBT, 
demonstrando como se dão as construções identitárias 
performativo-discursivas dessas pessoas. 

Identidades e Sexualidades
Neste artigo abordar-se-á a teoria queer somente nos 

aspectos que dizem respeito ao foco deste trabalho, que é o 
estudo da(s) bissexualidade(s). O ponto de partida é o de duas 
ideias inter-relacionadas, segundo a visão da teoria queer 
(BUTLER, 2003): a de que as identidades não são expressões 
de alguma essência fixa interna, mas são dinâmicas e co-
construídas discursivo-performativamente na linguagem 
e nas interações, e a perspectiva de que as categorias da 
sexualidade –  heterossexualidade, homossexualidade, 
bissexualidade e outras – não são fatos naturais, mas são 
sócio-histórico-culturalmente construídas.

Conforme Butler (2003), as identidades de sexo/gênero 
não são expressões de alguma propriedade essencial do 
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corpo ou da mente; são constituídas no decorrer do tempo 
através daquilo que uma pessoa faz (performance) e diz 
repetidamente (discurso).

Assim, assumem uma aparência de naturalidade. Pode-
se dizer que sexo/gênero são performativos/discursivos: 
produzem aquilo que nomeiam. Porém, estas performances 
discursivas repetidas são limitadas dentro de um sistema 
de restrições sociais. Esse sistema é o paradigma 
heteronormativo, que exige que o sexo e o gênero de uma 
pessoa se alinhem (pessoa cis), e que essa pessoa sinta 
desejo sexual e afetividade por pessoas do sexo/gênero 
oposto e pela qual são marginalizadas as pessoas que não 
se enquadrem na norma. 

Porém, dentro dos movimentos LGBT frequentemente 
funciona outro sistema de restrições sociais: um paradigma 
homonormativo, que exige que as pessoas manifestem 
desejo sexual e afetividade por outras do mesmo sexo/gênero 
e marginaliza quem não se encaixa nesse perfil. Assim, o 
binário heterossexual/homossexual é reforçado, e as pessoas 
que se identificam como bissexuais são excluídas. 

Ao abordar como são construídas as identidades 
bissexuais, podem-se ver os preconceitos a elas relacionados 
e as estratégias para lidar com estereótipos e preconceitos 
a fim de combater a marginalização da bissexualidade e os 
problemas de discriminações.

A bissexualidade e outras categorias identitárias não só 
existem, como são histórica e culturalmente determinadas. 
Ou seja, essas categorias também são performativas, pois 
têm o poder de produzir o que nomeiam (BUTLER, 2003), 
e refletem determinadas épocas e culturas. Atualmente, 
as sexualidades são definidas com base no sexo/gênero 
do objeto de desejo – heterossexuais desejam o sexo/
gênero oposto, homossexuais desejam pessoas do mesmo 
sexo/gênero, e bissexuais (se/quando reconhecidos/as) 
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sentem desejo por ambos os sexos/gêneros. As categorias 
identitárias heterossexual e homossexual constituem os dois 
grandes eixos e, por causa da persistência desse binarismo, 
as pessoas que se identificam como bissexuais ou que não se 
encaixe em um dos lados da equação frequentemente sofrem 
discriminações. A desconstrução da oposição presumida 
entre homossexualidade e heterossexualidade é importante 
porque permite imaginar modos alternativos de pensar e 
viver. Todas as categorias de sexualidade que usamos hoje 
em dia são inadequadas porque as sexualidades abrangem 
tantas dimensões que não podem bem descritas em função 
do sexo/gênero do objeto sexual. 

Neste artigo, ao examinar como a bissexualidade 
desestabiliza e/ou reproduz a definição da sexualidade 
com base no sexo/gênero do objeto sexual se poderá 
ensejar propostas para desconstruir essa visão atual da 
sexualidade baseada no binarismo heterossexualidade/
homossexualidade. As construções identitárias bissexuais 
podem mudar as concepções da sexualidade e dar 
visibilidade a qualquer performance e/ou identificação (ou 
não identificação, sexualidade fluida) de sexualidade.

Existe bissexualidade?
A bissexualidade constitui o ponto de partida para 

desconstruir o binário heterossexual/homossexual excludente 
que opera na sociedade em geral e nos movimentos LGBT e 
construir outras formas de pensar a sexualidade para além 
dessa equação, abrindo espaço para a diversidade sexual.

Os trabalhos acadêmico-universitários sobre 
bissexualidade são em quantidade inferior se comparado 
ao número dos trabalhos que tratam de homossexualidade, 
t ransexual idade e travest i l idade.  Geralmente,  a 
bissexualidade é mencionada como parte de uma lista 
(gays, lésbicas, bissexuais, transexuais etc.) ou subordinada 
à homossexualidade (homens bissexuais seriam gays, 
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mulheres bissexuais seriam lésbicas), mas não examinada, 
questionada e problematizada profundamente.

De modo semelhante, a falta de estudos queer sobre 
a bissexualidade tem reforçado o binário heterossexual/
homossexual que a teoria queer supostamente pretende 
desestabilizar.

(...) ao ignorar o papel que a categoria 
da bissexualidade tem tido na formação 
da estrutura hetero/homossexual, o 
projeto da desconstrução queer não tem 
alcançado, em modos importantes, seus 
objetivos. (ANGELIDES, 2001: 126) 

Na medida em que estudos sobre bissexualidade têm 
se concentrado sobre as relações não monogâmicas, 
a pesquisa sobre bissexualidade tem aumentado os 
estereótipos (seriam pessoas promíscuas?) e preconceitos 
contra as pessoas que se identificam como bissexuais, 
que resultam na estigmatização e marginalização dessas 
pessoas suscitando preconceitos na sociedade em geral e 
mesmo dentro dos movimentos LGBT. Entretanto, os estudos 
sobre a marginalização de certas performances identitárias 
dentro dos movimentos LGBT geralmente se concentram 
sobre transgêneros (transexuais e travestis) e sobre grupos 
excluídos por preconceitos e discriminações de raça, etnia, 
classe social etc. 

Uma das propostas deste artigo é refletir sobre como 
desconstruir as noções atuais das sexualidades e mudar a 
situação estigmatizada e marginalizada dentro da chamada 
comunidade gay de pessoas que façam performances 
identitárias que não se encaixem nitidamente dentro das 
categorias identitárias dominantes. 

A(s) bissexualidade(s) como construções sócio-histórico-
culturais como toda e qualquer sexualidade, a bissexualidade 
– assim como a heterossexualidade, a homossexualidade, 
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a transexualidade, a intersexualidade – é uma construção 
sócio-histórico-cultural.

A bissexualidade como uma classificação da sexualidade 
e uma categoria identitária é uma invenção relativamente 
recente, apesar de as “práticas bissexuais” terem existido 
durante toda a História da humanidade. Este artigo procura 
contemplar as mudanças na visão da bissexualidade, 
e desconstruir e desnaturalizar a concepção atual da 
bissexualidade, além da noção da sexualidade definida com 
base no sexo/gênero do objeto de desejo, e também propor 
visões alternativas das sexualidades. 

Serão discutidos alguns fundamentos teóricos, tais como: 
a(s) teoria(s) queer, que busca(m) desconstruir, desnaturalizar 
e desestabilizar conceitos e binários normativizantes e 
marginalizantes, particularmente os de sexo, gênero e 
sexualidade, e as epistemologias bissexuais, que usam a 
bissexualidade como ponto de partida para desestabilizar 
o binário heterossexual/homossexual e para (re)pensar a 
diversidade da sexualidade humana. Na discussão da(s) 
teoria(s) queer, serão abordadas em particular as noções 
da performatividade e das performances identitárias de 
Butler ([1990], 2003), além da tentativa de conciliar a(s) 
teoria(s) queer, que evita(m) reforçar categorias rígidas de 
sexo, gênero e sexualidade, as epistemologias bissexuais, 
e a ação política LGBT, que tende a depender das políticas 
identitárias, mobilizando os/as ativistas através das suas 
identificações com certas categorias, para combater a 
bifobia (preconceitos e discriminações contra performances 
identitárias bissexuais) nos movimentos LGBT.

Em particular, será focalizado como as performances 
identitárias bissexuais são construídas como duradouras/
permanentes, o que isso implica e como a sexualidade é (ou 
não) definida com base no sexo/gênero do objeto do desejo.

Os preconceitos relacionados ao apagamento da 
bissexualidade (a negação completa da existência da 
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bissexualidade, a insistência em classificar os indivíduos ou 
como heterossexuais ou como homossexuais, e a ideia de 
que a bissexualidade é somente uma fase transitória), serão 
objeto de crítica particularmente através do questionamento 
da construção de performances identitárias como duradouras 
e estáveis, bem como os preconceitos relacionados à 
supersexualização das pessoas que se identificam como 
bissexuais (a suposta necessidade de relações poliamorosas 
com homens e mulheres para a satisfação sexual, a 
promiscuidade, a infidelidade inevitável e a necessidade 
do falo por parte das mulheres que se identificam como 
bissexuais), particularmente através da construção de suas 
performances identitárias bissexuais como monogâmicas 
ou seletivas – que não precisam se relacionar sempre com 
homens e mulheres. Será discutido o processo de assumir a 
identidade bissexual no movimento LGBT, particularmente o 
duplo padrão das pessoas que se identificam como bissexuais 
serem toleradas só se tiverem relações homossexuais, e como 
lidar com preconceitos e a homossexualidade presumida.

A homossexualidade e o sujeito homossexual são 
invenções do século XIX (FOUCAULT, 1988). A noção de 
bissexualidade foi desenvolvida e popularizada por Freud, 
que empregou o termo “bissexual”, nos seus Três ensaios 
sobre a teoria da sexualidade. Freud argumentou que a 
bissexualidade (feminilidade e masculinidade) psicológica 
fazia parte de uma “predisposição bissexual” inata que levava 
os indivíduos a se desenvolverem como heterossexuais ou 
homossexuais enquanto amadureciam (Freud,1995). 

Desde que me familiarizei com a noção de bissexualidade, 
passei a considerá-la como fator decisivo e penso que, 
sem leva-la em conta, dificilmente se poderá chegar a uma 
compreensão das manifestações sexuais efetivamente no 
homem e na mulher. (FREUD, 1995:.208)

A mudança na visão da bissexualidade como uma 
combinação de masculinidade e feminilidade psicológica 
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(cf. Freud) para uma combinação de heterossexualidade e 
homossexualidade aconteceu durante a década de 1970, 
sobretudo devido ao ativismo político gay e  à revisão do DSM 
(1) (que retirou a homossexualidade da lista de patologias 
sexuais, em 1973) causaram uma dissociação entre 
ideias sobre masculinidade e feminilidade e a preferência 
do/a parceiro/a sexual: começou-se a considerar que a 
preferência por homens ou mulheres era uma questão de 
heterossexualidade, homossexualidade ou bissexualidade, 
em vez de uma questão de masculinidade, feminilidade ou 
bissexualidade psicológica. Assim, a partir dos anos 1970, a 
terceira definição da bissexualidade como uma combinação 
ou unificação de heterossexualidade e homossexualidade se 
tornou a mais usada. 

A Bissexualidade e 
os Movimentos LGBT

A partir da segunda metade do século XIX a prática 
da sodomia entre duas pessoas do mesmo sexo começou 
a ser vista como uma expressão da sua psique e usada 
para definir e constituir o sujeito homossexual. A visão da 
bissexualidade como uma combinação de heterossexualidade 
e homossexualidade e como uma identidade sexual de certos 
sujeitos denominados bissexuais que é prevalente hoje em dia 
tem suas raízes nos anos 1970. O ativismo dos movimentos 
de liberação gay e a campanha para despatologizar a 
homossexualidade provocaram uma mudança na maneira 
de conceber a sexualidade. Essa mudança foi da concepção 
da sexualidade como uma preferência ligada a uma suposta 
masculinidade e/ou feminilidade psicológica para uma noção 
da sexualidade como uma preferência direcionada a homens 
ou a mulheres. A sexualidade passou a ser, então, uma questão 
de heterossexualidade, bissexualidade ou homossexualidade; 
essas sexualidades se tornaram categorias identitárias, e 
as pessoas identificando-se como (ou identificadas como) 
heterossexuais, bissexuais ou homossexuais se tornaram 
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certas classes de sujeitos. O processo da naturalização 
dessas categorias e desses sujeitos e o contraste entre a 
importância da sua desnaturalização/desconstrução e a sua 
utilidade para fins de ativismo político serão examinados 
posteriormente.

De um modo geral, a evolução do movimento LGBT 
seguiu um percurso parecido nos Estados Unidos e em 
outros países, inclusive no Brasil : a concentração sobre as 
questões relevantes para os homens identificando-se como 
gays (predominantemente brancos, cis, cristãos, de classe 
média), o afastamento das mulheres identificando-se como 
lésbicas, a exclusão das pessoas que se identificavam como 
bissexuais.

Atualmente, são estigmatizados não somente certos 
comportamentos sexuais e afetividades, mas, em particular, 
certas classes de sujeitos sexualizados que estão vinculados a 
essas práticas e afetividades: qualquer prática, sentimento ou 
sujeito considerado não heteronormativo, ou seja, que não se 
encaixe nas normas da heterossexualidade, particularmente 
os sujeitos classificados como homossexuais, bissexuais e/
ou transexuais ou transgêneros.

Porém, as pessoas que se identificam como bissexuais 
(e as pessoas que são identificadas como bissexuais por 
causa de suas práticas sexuais) muitas vezes são alvo de 
discriminações duplas. A pessoa bissexual, então, sofre um 
duplo preconceito: por parte da sociedade em geral e dos 
movimentos LGBT. Frequentemente, sofrem discriminações 
por parte de pessoas que se identificam como heterossexuais 
e pelas que se identificam como homossexuais, por não se 
enquadrarem dentro das categorias binárias normativas 
da sexualidade: ou heterossexual ou homossexual. Desta 
maneira, as pessoas que se identificam ou são identificadas 
como bissexuais frequentemente experimentam pressões 
para se normatizar vindo de ambos os lados do binário 
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heterossexual/homossexual. Apesar de a homossexualidade 
ser o lado marginalizado do binário heterossexual/
homossexual, ela tem sido consolidada como uma das duas 
opções de sexualidade construídas pela sociedade atual. 
A tendência da sociedade da nossa época de equiparar as 
práticas sexuais com a identidade sexual cria a necessidade 
de distinguir entre pessoas que se identificam como 
bissexuais – pessoas que decidiram assumir o rótulo de 
bissexual por razões pessoais ou políticas – e pessoas que 
são identificadas como bissexuais – pessoas rotuladas como 
bissexuais por outras pessoas por causa das suas práticas 
sexuais, embora não necessariamente queiram ser rotuladas 
como tal ou sintam uma afinidade com tal denominação.

Muitas das discriminações contra a bissexualidade 
e das pressões para as pessoas se encaixarem em um 
dos lados do binário heterossexual/homossexual vêm do 
fato de a bissexualidade perturbar essas “certezas” da 
heterossexualidade e homossexualidade. 

A situação no coito sustenta [...] relações de poder 
hierárquico, onde o ativo é supostamente superior ao passivo. 
A vigência deste sistema é combatida por outro modelo 
alternativo, conforme o qual os homens se classificar-se-ão 
em homossexuais ou heterossexuais, segundo sua escolha 
do objeto sexual, e já não mais em ativos e passivos pela sua 
performance na relação concreta. (PERLONGHER, 1987:214)

 O desconforto com aquilo que não é facilmente 
enquadrado no binário não provém simplesmente de 
um medo da ambiguidade, mas de um medo de perder 
a coesão dentro dos próprios movimentos LGBT. Essa 
coesão foi baseada originalmente na experiência comum 
da homossexualidade e, frequentemente, na rejeição dos 
modelos heterossexuais. Se a bissexualidade é concebida 
simplesmente como uma combinação de vários graus de 
heterossexualidade e homossexualidade, isso não somente 
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reforça o binário heterossexual/homossexual, como também 
reforça preconceitos: a visão da bissexualidade como nada 
mais do que uma fase transitória antes de uma pessoa 
se tornar heterossexual ou homossexual; ou então do (a) 
bissexual como uma pessoa homossexual não assumida; 
ou, ainda, como uma pessoa que não quer abrir mão dos 
privilégios da heterossexualidade; ou mesmo como uma 
pessoa patologicamente promíscua.  Quando a bissexualidade 
é considerada uma combinação da heterossexualidade e da 
homossexualidade, as pessoas que se identificam como 
bissexuais se tornam potenciais “ameaças heterossexuais”. 
Assim, a exclusão da “ameaça heterossexual” contribuirá 
para aumentar a identidade coletiva (homossexual) do grupo 
e a força política do movimento. Porém, uma pessoa que se 
identifica como bissexual e que está em uma relação com 
uma pessoa do mesmo sexo geralmente será acolhida em 
um grupo LGBT (embora pressionada a se identificar como 
homossexual), mas essa mesma pessoa em uma relação 
com uma pessoa do sexo oposto será discriminada. Tais 
discriminações e a pressão de se encaixar em um lado ou 
outro do binário são possibilitadas pela maneira na qual as 
identidades sexuais e os sujeitos sexualizados são definidos 
atualmente – pelo sexo/gênero do/a parceiro/a ou pelo objeto 
sexual desejado.

Paradigmas Sobre 
a Bissexualidade 

Podem-se reconhecer três paradigmas modernos para a 
compreensão da bissexualidade:

1º. Reconhecimento das distinções da orientação 
sexual dicotômica (heterossexualidade/homossexualidade) 
ou tricotômica (heterossexualidade-bissexualidade-
homossexualidade) – dominante na primeira metade do 
século XX e vinculado ao pensamento patologizante, em que 
a homossexualidade e a bissexualidade eram consideradas 
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doenças, e a heterossexualidade era tida como “normal” 
porque oferecia a possibilidade da reprodução. 

2º. A sexualidade concebida como um contínuo, mas que 
não vai além da noção de que o sexo biológico do objeto do 
desejo determina a orientação sexual do sujeito desejante 
– meados do século XX até inícios do século XXI. Segundo 
Kinsey (1972), os machos não se dividem em dois grupos 
distintos: os heterossexuais e os homossexuais: 

[...] É um princípio fundamental do sistema de classificação 
que raramente na Natureza se encontram categorias 
nitidamente separadas. Só a mente humana inventa as 
categorias e tenta abrigar os fatos em compartimentos 
separados. O mundo vivente representa uma continuidade em 
todos os seus aspectos. Quanto mais depressa aprendermos 
esta noção, aplicando-a ao comportamento sexual do homem, 
tanto mais depressa compreenderemos claramente o que é a 
realidade do sexo. (KINSEY, A. et alii, 1972) (grifo meu)

 3º. Questionamento da pressuposição básica de que a 
sexualidade seja determinada pelo sexo biológico do objeto 
do desejo. Essa visão rompe com o determinismo biológico, 
reconhecendo que uma pessoa pode estar atraída por outra 
por razões que vão além do sexo biológico, como a identidade 
de gênero e o papel social (sexual).

Enfim, nos dois primeiros paradigmas, pode-se ver um 
movimento para construir a bissexualidade e no terceiro um 
movimento para desconstruí-la. 

O fato de conceber a sexualidade através do sistema 
de sexo/gênero, apesar das possibilidades de tantas outras 
variações (práticas sexuais fetichizadas, por exemplo), 
tem o efeito de basear a identidade sexual no gênero do/a 
parceiro/a. Isso explica a confusão atual entre sexo e gênero. 
Também explica em parte a tendência de rotular as pessoas 
bissexuais como heterossexuais ou homossexuais, conforme 
o sexo/gênero do/a parceiro/a.
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Embora seja importante pensar em todas as variedades 
de desejo, é igualmente problemático conceber a sexualidade 
pensando unicamente no desejo. Para pensar a sexualidade, 
além do desejo podem-se considerar outros fatores, tais 
como a afetividade, o comportamento, as fantasias. É 
importante desconstruir e desnaturalizar as noções atuais 
da sexualidade baseada no sexo/gênero do objeto sexual, 
mas isso não significa defini-la como um conglomerado 
de fatores. Na verdade, não existe a possibilidade de uma 
explicação verdadeira ou correta da heterossexualidade, da 
homossexualidade, da bissexualidade. Foucault (1988), em 
vez de tentar definir ou explicar a sexualidade, tenta entender 
o que ela, como é concebida hoje, faz, e explorar o que poderia 
fazer se fosse concebida diferentemente.

Em relação à bissexualidade em particular, o problema 
não é se a bissexualidade é uma combinação ou unificação 
da heterossexualidade e da homossexualidade, um ponto 
intermediário, ou nenhum dos dois. O problema é que essas 
duas categorias (homo e hétero) tornaram-se os dois grandes 
eixos a partir dos anos 1970, e que por causa da insistência 
nesse binário, as pessoas que se identificam como bissexuais 
(e qualquer pessoa que não quer se encaixar em nenhum dos 
lados dos extremos) frequentemente sofrem preconceitos e 
discriminações. 

Teoria(s) Queer e 
Epistemologias Bissexuais

As identidades sexuais não são fixas e não são 
expressões de alguma essência interior, mas são dinâmicas e 
co-construídas no decorrer do tempo através de performances 
discursivas repetidas em interações situadas sócio-histórico-
culturalmente.

A Teoria Queer, que procura desconstruir, desnaturalizar e 
desestabilizar os binários de sexo, gênero e sexualidade, e as 
epistemologias bissexuais, que buscam usar a bissexualidade 
como ponto de partida para tais desestabilizações, são 
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particularmente relevantes para falar das performances 
identitárias bissexuais dentro dessa visão não essencialista. 
(LEWIS, 2012:49)

É importante considerar a etimologia de “queer”, palavra 
de origem inglesa, de difícil tradução para o português. 
No passado seu significado era “estranho”, “esquisito”, 
“excêntrico”, “anormal”, mas, com o decorrer do tempo, 
começou a ser usada como uma palavra depreciativa (“bicha”, 
“sapatão”) para falar das pessoas que faziam performances 
identitárias não heterossexuais. Mais tarde, foi reapropriada 
pelos movimentos LGBT para sublinhar que ser diferente da 
norma heterossexual não era anormal.

Posteriormente, a palavra queer vai nomear uma teoria 
surgida no início dos anos 1990, através do tráfico de 
ideias entre o trabalho acadêmico de teóricas como Judith 
Butler, influenciadas pelas obras de Michel Foucault, pelo 
pós-estruturalismo, pelo construcionismo foucaultiano, 
pela teoria feminista e pelos estudos LGBT, e o ativismo de 
movimentos políticos.

A partir dos anos 1990, queer começou a ser usado 
como uma palavra abrangente para facilitar a referência 
a toda performance identitária não heteronormativa, Mas, 
principalmente, se refere ao que não está alinhado com 
nenhuma categoria identitária em particular.

Resumindo, a teoria queer é um discurso contemporâneo, 
formado essencialmente pelo pensamento de mulheres 
intelectuais lésbicas, que propõe uma desconstrução dos 
elementos considerados definidores do feminino e do 
masculino – os pronomes definidos o/a, os/as, por exemplo – 
em virtude de suas consequências no cotidiano dos sujeitos. 
Questiona objetivamente um outro modo de se entender os 
gêneros, as identidades sexuais; busca demarcar dentro 
do discurso vigente a possibilidade de se pensar certas 
estratégias de repetição mantenedoras de um pensamento 
heterossexual (LOURO, 2004).
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A Teoria Queer e a  Performatividade 
do Gênero e do Sexo

No livro Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade, um texto canônico da teoria queer e do feminismo 
pós-moderno e pós-estrutural (chamado de “a terceira onda”), 
Judith Butler desenvolve a teoria da performatividade de 
gênero. Para ela, o gênero é uma construção sócio-histórico-
cultural e discursiva. Ela explica que “não há identidade de 
gênero por trás das expressões do gênero; essa identidade 
é performativamente constituída, pelas próprias ‘expressões’ 
tidas como seus resultados” (Butler, 2003:48); ou seja, 
o gênero não é uma propriedade essencial, inata ou pré-
discursiva das pessoas, é produzido (em parte) pelos atos 
de fala que o nomeiam. Butler sugere, então, a seguinte 
“definição” de gênero:

O gênero é a estilização repetida do 
corpo, um conjunto de atos repetidos 
no interior de uma estrutura reguladora 
altamente rígida, a qual se cristaliza no 
tempo para produzir a aparência de uma 
substância, de uma classe natural de ser. 
(BUTLER, 2003:59) 

Esta explicação frisa que o gênero não é a expressão de 
uma propriedade essencial do corpo, porém, frequentemente, 
é percebido como uma realidade natural, e que o gênero é 
constituído através do que uma pessoa faz e diz repetidamente 
dentro de um sistema de restrições sociais.

Embora muitas pessoas aceitem a visão de que o gênero é 
socialmente construído enquanto o sexo é um fato biológico, 
Butler mostra que o sexo também é uma construção sócio-
histórico-cultural, (re)produzido no discurso e nas repetições.  
Apesar de parte da população ter variações cromossômicas 
que não se encaixam nitidamente nas categorias de macho e 
fêmea, foi criado um sistema de classificação com somente 
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duas categorias: heterossexuais e homossexuais  Com o 
decorrer do tempo, este sistema inventado tem se tornado 
tão naturalizado que as “‘características físicas’ parecem 
simplesmente existir no lado obscuro da linguagem, não 
marcadas pelo sistema social” (BUTLER, 2003:166). .

Para Butler, como para Foucault (1988), o corpo não tem 
um sexo até o discurso lhe dar este significado, no contexto 
das relações de poder, do sistema social. A repetição deste 
discurso no decorrer do tempo criou a ideia de sexo como 
algo natural ou essencial (BUTLER, 2003).

O sexo, essa instância que parece dominar-nos, esse 
segredo que parece subjacente a tudo o que somos, esse 
ponto que nos fascina pelo poder que manifesta e pelo sentido 
que oculta, ao qual pedimos revelar o que somos e liberar-
nos o que nos define, o sexo nada mais é do que um ponto 
ideal tornado necessário pelo dispositivo de sexualidade e 
por seu funcionamento. (FOUCAULT, 1988:145)

O sexo também é uma construção histórico-sociocultural; 
portanto, não se pode considerar o gênero como a 
interpretação cultural do sexo biológico. “Se o gênero são 
os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, 
não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou 
daquela maneira” (BUTLER, 2003:24). Portanto, o gênero 
não é necessariamente vinculado ao sexo biológico (por 
exemplo: as pessoas que se identificam como transexuais 
ou transgêneros).

Se o sexo e o gênero são radicalmente distintos, não 
decorre daí que ser de um dado sexo seja tornar-se de um 
dado gênero. [...] Esta formulação radical da distinção sexo/
gênero sugere que os corpos sexuados podem dar ensejo 
a uma variedade de gêneros diferentes, e que, além disso, 
o gênero em si não está necessariamente restrito aos dois 
usuais. Se o sexo não limita o gênero, então talvez haja 
gêneros, maneiras de interpretar culturalmente o corpo 
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sexuado, que não são de forma alguma limitados pela 
aparente dualidade do sexo. (BUTLER, 2003:163)

Performatividade 
Para Butler, atos de fala ou elocuções performativas 

criam as realidades de sexo/gênero percebidas: “A linguagem 
é investida do poder de criar ‘o socialmente real’ por meio dos 
atos de locução dos sujeitos falantes” (BUTLER, 2003:167).  
Ou seja: a linguagem é performativa porque tem o poder 
de produzir aquilo que nomeia. Butler tem uma visão não 
essencialista dos significados das palavras, observando, 
assim, que “a significação não é um ato fundador, mas antes 
um processo regulado de repetição que tanto oculta quanto 
impõe suas regras, precisamente por meio da produção de 
efeitos substancializantes” (BUTLER, 2003:209).

A palavra em si não significa nada; o significado vem da 
matriz cultural na qual é inserida e como é usada e repetida. 
A performance de gênero, portanto, não é um ato ou evento 
singular; é uma produção ritualizada e repetida. Butler 
explica:

 O gênero não deve ser construído 
como uma identidade estável ou um 
locus do qual decorrem vários atos; em 
vez disso, o gênero é uma identidade 
tenuemente constituída no tempo, 
instituído num espaço externo por meio 
de uma repetição estilizada de atos. 
(BUTLER, 2003:200)

Portanto, para Butler, uma característica de todo tipo 
de comunicação, escrita ou falada, é a possibilidade de ser 
repetida e transmitida por uma pessoa e depois por outras. 
Assim, frisa o fato de o funcionamento do nosso sistema 
linguístico-cultural ser baseado nas repetições. Essa 
concepção é adotada por Butler, que explica que o gênero é 
uma cópia que não tem original:
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Como em outros dramas sociais rituais, a 
ação do gênero requer uma performance 
repetida. Essa repetição é a um só 
tempo reencenação e nova experiência 
de um conjunto de significados já 
estabelecidos socialmente; e também 
é a forma mundana e ritualizada de sua 
legitimação. (BUTLER, 2003:200)

 Matriz Cultural Heteronormativa 
e Sua Subversão 

Algumas críticas acusam Butler de ter representado o 
gênero como algo voluntarista, ou seja, algo que os indivíduos 
escolhem fazer conscientemente com toda liberdade. Tais 
críticas, que a Autora refuta, ignoram dois fatos importantes. 
Primeiro, pressupõem que exista um sujeito antes da ação; 
contudo, para Butler, os sujeitos não são pré-existentes, mas 
constituídos na performance. Enfatiza que a performatividade 
não é algo que o sujeito faz, mas é um processo através do 
qual o sujeito é constituído, e que o gênero não é algo que 
possa ser colocado ou removido à vontade. Segundo, para 
Butler a performance ritualizada e repetida de gênero não é 
completamente sem restrições: é constrangida por normas. 
Butler esclarece:

Embora existam corpos individuais 
que encenam essas significações 
estilizando-se em formas do gênero, 
essa “ação” é uma ação política. Essas 
ações têm dimensões temporais e 
coletivas, e seu caráter público não deixa 
de ter consequências; na verdade, a 
performance é realizada com o objetivo 
estratégico de manter o gênero em sua 
estrutura binária – um objetivo que não 
pode ser atribuído a um sujeito, devendo, 
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ao invés disso, ser compreendido como 
fundador e consolidador do sujeito. 
(BUTLER, 2003: 200)

Essas normas criam uma matriz heteronormativa dentro 
da qual o sexo biológico causa o gênero que, a seguir, causa 
o desejo. Essa matriz heteronormativa é um sistema de 
heterossexualidade compulsória. Para explicar a criação e 
proliferação da matriz cultural heteronormativa e seus efeitos 
repressivos, Butler oferece a seguinte caracterização do 
sistema:

A heterossexualização do desejo requer 
e institui a produção de oposições 
discriminadas e assimétricas entre 
“feminino” e “masculino”, em que estes 
são compreendidos como atributos 
expressivos de “macho” e de “fêmea”. A 
matriz cultural por intermédio da qual a 
identidade de gênero se torna inteligível 
exige que certos tipos de “identidade” 
não possam “existir” – isto é, aquelas 
em que o gênero não decorre do sexo 
e aquelas em que as práticas do desejo 
não “decorrem” nem do “sexo” nem do 
“gênero”. (BUTLER, 2003:38-39)

Assim, dentro da matriz cultural heteronormativa, existe 
a expectativa e a presunção de as pessoas terem um sexo 
biológico original que se alinha com o gênero (cis), e um 
desejo sexual e afetividade para as pessoas do sexo biológico 
e gênero opostos. As pessoas que se identificam em modos 
que não se encaixam nessas categorias e que não se alinham 
dessa maneira são reprimidas e marginalizadas. É importante 
lembrar que “ainda que essas normas reiterem sempre, de 
forma compulsória, a heterossexualidade, paradoxalmente, 
elas também dão espaço para a produção dos corpos que a 
elas não se ajustam” (LOURO, 2004: 44).
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É possível, então, sair dessa matriz e/ou mudá-la para 
que essas outras expressões de gênero, sexo e sexualidade 
não sejam marginalizadas, pois

Entrar nas práticas repetitivas desse 
terreno de significação não é uma 
escolha, pois o “eu” que poderia entrar 
está dentro delas desde sempre: não há 
possibilidade de ação ou realidade fora 
das práticas discursivas que dão a esses 
termos a inteligibilidade que eles têm. A 
tarefa não consiste em repetir ou não, 
mas em como repetir, ou, a rigor, repetir 
e por meio de uma proliferação radical do 
gênero, afastar as normas do gênero que 
facultam a própria repetição. (BUTLER, 
2003:213)

Não se pode escapar do sistema ou mudá-lo de repente. 
Qualquer mudança revolucionária de um significado não 
será inteligível para as outras pessoas dentro do sistema, e 
a mudança não funcionará. Pode-se (re)produzir elocuções 
subversivas, mas inteligíveis, dentro do sistema linguístico 
heteronormativo. Apesar da aparente contradição, usar 
a linguagem heteronormativa para mudar a linguagem 
heteronormativa é a única maneira de realizar mudanças 
no sistema. Não é possível a compreensão fora da matriz 
de inteligibilidade já estabelecida, tentando mudar de modo 
repentino o sistema linguístico.

Assim, a mudança (um significado alterado, a 
reapropriação de uma palavra, uma forma alternativa de uma 
elocução) deve ser inteligível dentro do sistema linguístico 
atual para ter a possibilidade de ser repetida e para mudar o 
sistema através de mais repetições da mesma. 

Ou seja: uma grande parte da inteligibilidade e 
comunicabilidade do atual sistema linguístico vem das 
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repetições de referências conhecidas. Se alguém, querendo 
provocar uma mudança, introduzir uma elocução nova 
não ligada a outras referências, essa elocução não será 
entendida e, portanto, não será repetida, eliminando a 
possibilidade de efetuar uma mudança duradoura. Butler 
considera modos de efetuar mudanças: “Se a repetição está 
fadada a persistir como mecanismo da reprodução cultural 
das identidades, daí emerge a questão crucial: que tipo de 
repetição subversiva poderia questionar a própria prática 
reguladora da identidade?” (BUTLER, 2003).

Para mudar a matriz heteronormativa a fim de que não 
marginalize certas performances identitárias, as mudanças 
têm que surgir do interior do sistema através de atos 
subversivos. E o poder de agente cabe aos indivíduos: “Toda 
significação ocorre na órbita da compulsão de repetição; a 
‘ação’, portanto, deve ser situada na possibilidade de uma 
variação dessa repetição” (BUTLER, 2003:209).  Assim, não 
se pode escapar do sistema, mas não se está completamente 
passivo dentro dele.

Daí, a necessidade de deslocar ou desestabilizar o 
sistema, não de neutralizá-lo ou derrubá-lo completamente. 
Não se pode passar diretamente a tal neutralização ou 
destruição do sistema, pois não haveria materiais – 
referências inteligíveis – para reconstruir outro. Por isso, é 
importante praticar inversões e deslocamentos dos materiais 
atualmente disponíveis. O objetivo de Butler se encontra 
entre a desconstrução e a destruição total do sistema: propõe 
realizar mudanças através de inversões e deslocamentos. 
Para a autora, então, “o foco normativo sobre as práticas 
lésbicas e gays deve recair sobre o deslocamento parodístico 
e subversivo do poder, ao invés da fantasia impossível de 
sua completa transcendência” (BUTLER, 2003:179).

Assim, não é possível, ou não é uma meta prática, a 
destruição total da matriz heteronormativa; Butler propõe 
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implementar mudanças gradativas através de repetições 
diferentes dentro do sistema. Os laços entre a matriz 
heteronormativa e a linguagem são indissolúveis: não é 
possível mudar de repente o sistema de gênero, como não é 
possível mudar de repente o significado de uma palavra – tem 
que ser feito através da repetição de uma mudança. Butler 
nos mostra o poder da linguagem na construção da realidade, 
particularmente em relação ao sexo, gênero e sexualidade. 

A Teoria Queer
Como visto, o pensamento de Butler forma as bases 

filosóficas da teoria queer, que hoje em dia pode ser 
descrita como um posicionamento contra a normalidade/
normatividade. Louro esclarece: 

Queer significa colocar-se contra a 
normalização – venha ela de onde vier. 
Seu alvo mais imediato de oposição 
é, certamente, a heteronormatividade 
compulsória da sociedade; mas não 
escapa de sua crítica a normalização e 
a estabilidade proposta pela política de 
identidade do movimento homossexual 
dominante. Queer representa claramente 
a diferença que não quer ser assimilada 
ou tolerada, e, portanto, sua forma 
de ação é muito mais transgressiva e 
perturbadora. (LOURO, 2004:38-39) 

Na opinião de muitos/as teóricos/as (vide Foucault) é 
mais produtivo falar de o que a teoria queer faz em vez de o 
que é. Esse posicionamento queer oferece uma estratégia 
para desconstruir as categorias, desnaturalizar o que é 
considerado normal, desestabilizar a heteronormatividade 
e abrir espaço para a aceitação de outras performances 
identitárias. 
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O pensamento de Butler foca em gênero, sexo e 
sexualidade e a matriz heteronormativa que legitima certas 
performances identitárias a eles relacionadas enquanto 
marginaliza outras. Atualmente, a maioria dos estudos 
feitos segundo a perspectiva da teoria queer se concentra 
ainda sobre esses temas. Porém, segundo Louro, como 
posicionamento contra qualquer forma de normalização e 
naturalização, a teoria queer pode ser aplicada a uma variedade 
infinita de construções sócio-histórico-culturais, incluindo a 
homonormatividade, a normatividade de raça, etnia, classe 
social e religião, a normatividade científico-acadêmica, a 
naturalização da violência, e outras. Interseccionalidades e 
políticas identitárias.

A teoria queer tem sido criticada por não estudar todas as 
relações e sobreposições entre tais construções, tratando-as 
como variáveis separadas e aditivas em vez de inseparáveis 
e interligadas, e por não considerar a materialidade do 
corpo, concentrando-se sobre corpos como efeitos ou 
produtos discursivos. Por isso, vários/as teóricos/as têm 
destacado a importância de abordagens queer vinculadas 
às interseccionalidades  (clivagens sociais de raça, gênero, 
classe, etc.). A interseccionalidade não estuda simplesmente 
certas variáveis que às vezes se cruzam; reconhece, 
por exemplo, que a sexualidade é sempre racializada (e 
influenciada por classe social) e a raça é sempre sexualizada 
(e influenciada por classe social). São configurações de 
subjetividade que se desenvolvem de modo totalmente 
interdependente. Essa afirmação serve para pensar a 
bissexualidade e o problema de problematizá-la como uma 
combinação de heterossexualidade e homossexualidade – 
identificar-se como bissexual é uma performance identitária 
em si, em vez da combinação de performances identitárias 
heterossexual e homossexual.

A interseccionalidade é importante para a teoria queer 
também por outras razões. Além de não dar conta dessas 
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influências imbricadas inextricavelmente que compõem 
as performances identitárias, se a teoria queer não 
incorporar uma abordagem interseccional, corre o risco 
de reproduzir o pensamento elitista normalizado centrado 
nos homens brancos, cis, ocidentais, cristãos, de classe 
média, que supostamente ela tem como objetivo contestar e 
desestabilizar. Além disso, o racismo, o sexismo e a homofobia 
são indissociáveis da (re)produção da heteronormatividade. 

As políticas identitárias são argumentos políticos 
baseados nos interesses e perspectivas de grupos de 
pessoas, em geral minoritários, que se consideram ligadas 
por identidades sociais parecidas ou relacionadas (de raça, 
etnia, classe social, gênero, sexualidade, religião, etc.) para 
lutar pelos seus direitos e obter reconhecimento.

Embora, nas suas versões extremas, as políticas 
identitárias possam ter consequências essencializantes 
(exprimir uma identidade de núcleo), têm a sua utilidade 
para efetuar mudanças sociopolíticas. Quanto às acusações 
de essencialismo das políticas identitárias por partidários/
as da teoria queer, embora as políticas identitárias possam 
essencializar as identidades, não o fazem necessariamente.

Epistemologias Bissexuais 
Nos anos 1990, várias teorias propuseram modos de 

pensar sobre e a partir da bissexualidade chamadas de 
epistemologias bissexuais, que seriam modos de aprender, 
organizar e intervir no mundo que rejeitam correspondências 
unívocas entre atos sexuais e identidade, entre objetos 
eróticos e sexualidades, entre identificação e desejo – 
reconhecem desejos fluidos e sua contínua construção e 
desconstrução por parte do sujeito desejante. 

Embora as epistemologias bissexuais geralmente 
concordem sobre esse potencial subversivo e transformativo 
da(s) bissexualidade(s) para desconstruir e desestabilizar o 
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binário heterossexual/homossexual e a orientação sexual 
definida pelo sexo/gênero do objeto do desejo, nem sempre 
concordam sobre a questão da identidade bissexual e 
sua mobilização sociopolítica. Essas visões variam do 
reconhecimento da utilidade de grupos de socialização e/ou 
ativismo bissexuais à forte oposição a tais grupos. 

Algumas epistemologias bissexuais conceituam 
a bissexualidade como inerentemente desconstrutiva 
e subversiva, que provoca crises de significação, 
intencionalmente ou não, desestabilizando as categorias 
heterossexual e homossexual. Assim considerada, a 
bissexualidade parece ser inerentemente queer, e, quando 
aplicada como uma posição epistemológica, fazer o trabalho 
da teoria queer – desconstruir e desestabilizar os binários, 
subverter as normas.

Porém, há diferenças entre a ação desconstrutiva 
das epistemologias bissexuais e a teoria queer. As duas 
perspectivas, quando aplicadas, podem trabalhar para 
desestabilizar o binário heterossexual/homossexual, 
desnaturalizar a definição da sexualidade baseada no 
sexo/gênero do objeto desejado, revelar a gama infinita de 
possibilidades da sexualidade humana e evitar as definições 
rígidas, limitadoras e excludentes. A diferença principal é que 
as epistemologias bissexuais insistem na bissexualidade 
como ponto de partida para realizar a desconstrução, 
desnaturalização e desestabilização, enquanto a teoria queer 
não prescreve nenhum ponto de partida específico para 
realizar esses processos.

As epistemologias bissexuais e a teoria queer dirigem 
muitos esforços à desestabilização de binários, mas as 
epistemologias bissexuais se concentram mais sobre o 
binário heterossexual/homossexual. 

A falta de uma bissexualidade normativa permitiria 
ocupar uma posição ambígua entre identidades sexuais 
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(a bissexualidade pode revelar as contradições de toda 
identidade:  as identidades gays e lésbicas não são tão 
homogêneas quanto parecem e frequentemente há grandes 
descontinuidades nas práticas sexuais e nas afetividades de 
uma pessoa). Além disso, a posição ambígua da bissexualidade 
entre a heterossexualidade e a homossexualidade (que seriam 
culturas sexuais mutuamente exclusivas e excludentes) leva 
a distinguir entre a heterossexualidade compulsória e as 
resistências à heterossexualidade que acontecem dentro e 
fora de relações heterossexuais; performar uma identidade 
bissexual pode servir como uma ponte entre diferentes 
performances identitárias: de raça, gênero, sexualidade, etc. 
De forma semelhante à questão de se/como definir a teoria 
queer, tais possibilidades representam vários exemplos de 
o que a bissexualidade pode fazer e não sobre a definição 
de o que é.

Porém, uma das preocupações maiores das epistemologias 
bissexuais é a criação de novos binários rígidos e excludentes, 
como, por exemplo, em vez do binário heterossexual/
homossexual, criar um novo binário: bissexual/monossexual 
(ou seja, pessoas identificando-se exclusivamente como 
ou heterossexuais ou homossexuais). Ou, então, usar a 
bissexualidade para legitimar toda diversidade sexual não 
normativa e criar outro novo binário: queer/não queer.  Outra 
preocupação das epistemologias bissexuais é a possível 
perda do poder subversivo da bissexualidade ao legitimá-la 
como uma identidade sexual, que seria um.  caminho direto 
para o essencialismo, o que significa participar do discurso 
da sexualidade definida com base no sexo/gênero do/a 
parceiro/a. Ao se tentar definir a bissexualidade, mais se reduz 
o potencial radical e transformativo da sua indeterminação.

Considerar a bissexualidade como uma terceira orientação 
sexual ou uma mistura de orientações seria reducionismo, 
que resultaria na simplificação das implicações sociopolíticas 
da bissexualidade. A bissexualidade não é simplesmente 
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o problema de uma preferência sexual que possa ser 
reconhecida através da visibilidade e sua legitimação como 
uma terceira opção sexual. É mais importante usar a(s) 
bissexualidade(s) como um ponto de partida para enfraquecer 
as categorias rígidas e os binários normativos.

Alguns ativistas, porém, reconhecem as vantagens de usar 
o rótulo bissexual, ter grupos de ativismo e/ou socialização 
bissexuais, construir uma identidade coletiva bissexual, lutar 
para a legitimização da bissexualidade, asseverando que isso 
pode beneficiar o bem-estar psicológico de muitas pessoas. 
Embora seja duvidoso que um aumento da visibilidade 
bissexual possa contribuir na luta contra a homofobia, o 
sexismo e o heterossexismo, grupos bissexuais poderão 
mudar o atual modelo de ativismo LGBT, que geralmente se 
concentra quase que exclusivamente sobre as necessidades 
de pessoas que se identificam como gays e lésbicas. 

Bifobia
Pessoas que se identificam como bissexuais tendem 

a experimentar problemas duplos de discriminação, 
preconceitos, hostilidade e estigmatização por parte de 
pessoas heterossexuais e homossexuais. A esse fenômeno 
dá-se o nome de “bifobia”.  Existem causas diferentes da 
bifobia, e geralmente esses argumentos se resumem ao 
problema da ambiguidade da bissexualidade e à tendência 
de conceber a bissexualidade como uma combinação de 
heterossexualidade e de homossexualidade.

Pessoas exc lus ivamente  heterossexuais  ou 
exclusivamente homossexuais têm medo da possibilidade da 
sua própria ambiguidade sexual, e não conseguem entender a 
capacidade do/a bissexual de compartilhar suas preferências 
entre pessoas de diferentes sexos/gêneros.  Em ambos os 
casos (heterossexuais e homossexuais), um mito coletivo é 
ameaçado. 
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As razões para atitudes bifóbicas podem ter raízes 
parecidas – como o medo em relação à ambiguidade da 
bissexualidade –, mas se manifestam em homossexuais e 
heterossexuais de maneiras diferentes, têm efeitos diferentes 
e deve-se lidar com elas de modos diferentes.                                                                                              

A bifobia, na medida em que tem uma visão equivocada da 
bissexualidade como uma combinação de heterossexualidade 
e homossexualidade, seria. um subproduto da homofobia, e 
a bifobia não existiria se a homossexualidade não fosse 
reprimida e marginalizada. Por outro lado, a homofobia 
tem provocado a intensificação da reação contra o 
heterossexismo; mas as manifestações do chamado 
“orgulho gay” tem resultado em mais estigmatização da 
bissexualidade para algumas pessoas exclusivamente 
homossexuais e que consideram a bissexualidade como uma 
combinação de heterossexualidade e homossexualidade. 
Assim, a bissexualidade poderia representar uma ameaça 
heterossexual à identidade coletiva gay, ou uma sexualidade 
com um suposto acesso aos privilégios heterossexuais, e 
seria, portanto, supostamente menos oprimida que outras 
minorias sexuais... Dada essa conexão entre homofobia 
e bifobia (seja por parte de pessoas heterossexuais, seja 
por parte de homossexuais), é necessário lutar contra 
a homofobia, pois a bifobia seria mais fácil de erradicar 
depois. Porém, mesmo se a homossexualidade não fosse 
mais estigmatizada, as pessoas poderiam ainda temer 
a ambiguidade da bissexualidade. Portanto, torna-se 
necessário continuar lutando para visibilizar a bissexualidade 
e a diversidade sexual em geral, e aplicar a teoria queer,  para 
desnaturalizar as noções atuais da sexualidade.

Invisibilidade 
Devido ao grande número de teóricos/as que se dedicam 

ao tema, pode parecer que a bissexualidade seja bem 
representada quantitativamente no ambiente acadêmico-
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universitário. Não é bem assim. Embora haja mais trabalhos 
sobre a bissexualidade do que é geralmente reconhecido, 
em comparação com a quantidade enorme de trabalhos 
sobre gays e lésbicas, e mais recentemente também sobre 
transexuais e travestis, o número de trabalhos sobre pessoas 
identificando-se como bissexuais é muito menor. 

As pesquisas sobre a bissexualidade aumentaram o 
número e a força de estereótipos e mitos sobre sujeitos 
bissexuais, na medida em que se debruçam sobre as relações 
não monogâmicas. Além disso, certas pesquisas tendem 
a mencionar a bissexualidade apenas superficialmente 
e a subsumir as identidades bissexuais às identidades 
homossexuais. Há, porém, acadêmicos/as que trabalham 
mais especificamente sobre a bissexualidade:

Uma brilhante dissertação de mestrado, “Não é uma fase: 
construções identitárias em narrativas de ativistas LGBT que 
se identificam como bissexuais”, apresentada no programa 
de pós-graduação em Letras do Departamento de Letras do 
Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-RJ, de autoria 
da professora Elizabeth Sara Lewis, entrevista três mulheres 
que se identificam como bissexuais, abordando criticamente 
o ativismo LGBT no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, 
e menciona alguns casos de discriminação contra pessoas 
que se identificam como bissexuais (principalmente por 
parte de grupos homossexuais que não queriam deixá-las 
participar). Concentra-se sobre mulheres identificando-se 
como bissexuais que falam durante entrevistas etnográficas 
do preconceito que sofrem por parte da sociedade 
heteronormativa e dos próprios grupos LGBT, e expõem os 
sentimentos, desejos e percepções das próprias mulheres 
que se identificam como bissexuais e como se constroem 
discursivamente suas experiências de discriminação.

Apesar das possibilidades subversivas da bissexualidade, 
há falta de estudos sobre a bissexualidade nos próprios 
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estudos queer. A bissexualidade, ou é esquecida, ou apenas 
aparece como parte de uma lista (“gays, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, transgêneros, intersexuais...”), mas não é 
examinada, questionada e problematizada profundamente. 

O fato de a palavra “bissexual” aparecer tardiamente 
em expressões como “gays e bissexuais”, mas não 
em “heterossexuais e bissexuais”, só mostra que a 
bissexualidade é vista como uma sexualidade “anormal” 
vinculada às identidades homossexuais. Estudos que tratam 
dos problemas de marginalização de certas performances 
identitárias dentro dos movimentos LGBT/queer, geralmente 
mencionam a marginalização dos indivíduos transgêneros 
(transexuais e travestis), a exclusão de gays e lésbicas das 
classes sociais trabalhadoras e a falta de consideração 
dos problemas específicos vivenciados pelos/as ativistas 
negros, mas os problemas dos/as ativistas bissexuais não 
são mencionados.

Essa falta de estudos sobre a bissexualidade nos estudos 
queer tem raízes históricas: a bissexualidade tem sido quase 
completamente invisível como uma identidade cultural 
até as décadas recentes; então, é pouco mencionada nos 
estudos socioconstrucionistas. Por causa disso, a oposição 
heterossexual/homossexual tem sido involuntariamente 
reproduzida em uma teoria queer desconstrutiva derivada 
desses estudos históricos construcionistas. O fato de que 
poucos estudos queer têm tratado de bissexualidade só 
reforça o binário heterossexual/homossexual que a teoria 
queer supostamente quer desestabilizar. 

 “Sair do armário”
Este artigo está baseado

[...] na visão não essencialista de 
que as identidades são dinâmicas 
e  c o - c o n s t r u í d a s  d i s c u r s i v o -
performativamente na fala e nas 
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interações no decorrer do tempo 
dentro de uma matriz de inteligibilidade 
heteronormativa e limitadora (Butler 
1990). As pessoas que se identificam 
como bissexuais sentem a pressão não 
só da heterossexualidade compulsória 
da matriz heteronormativa (Butler 1990), 
mas também da homossexualidade 
compulsória frequentemente exigida 
pelas pessoas que se identificam como 
homossexuais em âmbitos LGBT. (LEWIS, 
2012:74) 

A heterossexualidade e a homossexualidade têm se 
consolidado nos dois grandes eixos, e as performances 
identitárias bissexuais provocam uma crise de significação 
nesse binário excludente heterossexual/homossexual, 
resultando na bifobia e no apagamento da bissexualidade 
na tentativa de manter a ilusão do sistema binário. Assim, 
para a aceitação da bissexualidade será necessário não 
somente desconstruir e subverter a matriz heteronormativa 
e seu sistema de heterossexualidade compulsória, mas a 
matriz homonormativa e o sistema de homossexualidade 
compulsória que funcionam como mecanismos de controle 
dentro dos grupos LGBT. Ao procurar conjugar a teoria 
queer, as epistemologias bissexuais e a ação política LGBT, 
este artigo espera evitar (re)produzir noções essencialistas 
sobre as identidades e (re)produzir categorias rígidas, mas 
aproveitar as mudanças sociopolíticas que as políticas 
identitárias LGBT podem trazer; ou seja, espera-se 
desconstruir os paradigmas. 

Os preconceitos mencionados com mais frequência, 
segundo Lewis (2012), pertencem a duas categorias principais: 
o apagamento da bissexualidade e a supersexualização das 
pessoas bissexuais. Os preconceitos relacionados à primeira 
categoria incluem a negação completa da existência da 
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bissexualidade, a insistência em classificar os indivíduos 
ou como heterossexuais ou como homossexuais e a ideia 
de que a bissexualidade é somente uma fase transitória. Os 
preconceitos relacionados à segunda categoria incluem a 
suposta necessidade de relações poliamorosas com homens 
e mulheres para a satisfação sexual, a promiscuidade, a 
infidelidade inevitável e a necessidade do falo por parte das 
mulheres que se identificam como bissexuais.

Sujeitos bissexuais geralmente lidam com essas 
deslegitimações das suas performances identitárias 
através de discursos de autenticação e autorização. Para 
lidar com os preconceitos da primeira categoria, insistem 
sobre experiências afetivo-sexuais com ambos os sexos 
e constroem a durabilidade e estabilidade das suas 
performances identitárias. Essas construções também são 
frequentes nas histórias de “sair do armário”. Para combater 
os preconceitos da segunda categoria, as pessoas que se 
identificam como bissexuais tendem a construir performances 
identitárias de homens e mulheres bissexuais monógamas 
ou seletivas que não precisam se relacionar o tempo todo 
com homens e mulheres.

Embora funcionem para legitimar as performances 
identitárias bissexuais, esses discursos têm o efeito 
secundário de reforçar certos discursos heteronormativos 
(o binário homem/mulher) e essencialistas (a fixidez das 
identidades), (3) e de ignorar e excluir outras possibilidades 
da diversidade sexual (a possibilidade de pessoas que 
se identificam como bissexuais que de fato preferem se 
relacionar sempre com homens e mulheres, ou que preferem 
performances transexuais, por exemplo). Portanto, será 
necessário discutir por que tais pessoas usam essas 
estratégias para defender suas performances identitárias 
bissexuais, desconstruir o binário homem/mulher e a noção 
da estabilidade identitária, e falar da diversidade sexual. 
Se, por exemplo, os/as ativistas entenderem que a(s) 
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sexualidade(s) não são fixas e pré-estabelecidas, não será 
tão necessário insistir na durabilidade das performances 
identitárias bissexuais para defender essas performances.

Há outras maneiras para lidar com os preconceitos e 
as discriminações que não reforçam binários e discursos 
essencializantes e que não excluem as possibilidades da 
diversidade sexual. Existe um duplo padrão: as pessoas 
que se identificam como heterossexuais ou homossexuais 
são aceitas automaticamente como tal, mas as pessoas que 
fazem performances identitárias bissexuais têm que provar 
sua bissexualidade para serem aceitas pelo grupo. Através 
do discurso de adequação, a pessoa consegue defender as 
performances identitárias bissexuais sem reforçar discursos 
normativo-essencialistas. 

Também é necessário desconstruir a associação 
ideológica homem-falo. A palavra “bissexual” se concentra 
sobre o binário homem/mulher e não contempla o desejo 
e a afetividade para outras performances transgêneros 
(transexuais, travestis, intersexuais). Essa variedade de 
questões pode ser levantada para desconstruir as categorias 
da sexualidade, insistir na diversidade de sexualidades e 
orientações sexuais, e promover a aceitação da bissexualidade 
e da diversidade sexual em geral.

Muitas pessoas bissexuais frequentemente se deixam 
passar por heterossexuais ou homossexuais na sociedade 
e no meio LGBT, respectivamente, para evitar problemas de 
discriminação ligados a um duplo padrão de tolerância: no meio 
LGBT são tolerados/as quando têm relações ou expressam 
desejos e/ou afetividades vistos como homossexuais, mas 
não são tolerados/as quando têm relações ou expressam 
desejos e/ou afetividades considerados heterossexuais. Na 
sociedade em geral (predominantemente heteronormativa) 
dá-se o contrário. Este pensamento (re)produz a visão da 
não confiabilidade dos indivíduos bissexuais. A estratégia de 
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assumir-se publicamente como bissexual na sociedade em 
geral e no meio LGBT em particular serviria para combater 
esse preconceito. Outro possível efeito dessa estratégia de 
assumir-se bissexual é o aumento da visibilidade bissexual; 
será mais difícil ignorar a participação das pessoas que 
se identificam como bissexuais e suas preocupações e 
necessidades. Porém, é importante lembrar que o “sair do 
armário” tem suas vantagens e desvantagens, mas, em 
ambos os casos, assumir-se pressupõe que tal ação seja 
transformativa em si mesma e que a identidade que se declara 
publicamente seja sem ambiguidade. (LEWIS, 2012:175)

 Por causa da invisibilidade das pessoas bissexuais na 
sociedade em geral e no meio LGBT, e todos os preconceitos 
ligados à não compreensão das bissexualidades, o rótulo 
“bissexual” é particularmente ambíguo. A ação de “sair 
do armário” como bissexual não é necessariamente 
transformativa, nem para a pessoa que se assume, nem para 
a posição invisibilizada e marginalizada das performances 
identitárias bissexuais. Para ser transformativa deve ter a 
autoridade necessária para realmente efetuar mudanças 
através de expressar uma identidade. Simplesmente se 
declarar bissexual publicamente pode contribuir para a 
visibilidade quantitativa das pessoas bissexuais no meio 
LGBT e na sociedade em geral, mas, como estas performances 
identitárias geralmente não são vistas como legítimas 
dentro do meio LGBT, e na sociedade heteronormativa são 
ridicularizadas (daí o epíteto de “gilete”, isto é, que corta 
dos dois lados), não terão necessariamente a autoridade 
para transformar sua posição marginalizada dentro do meio 
LGBT nem da sociedade como um todo. Assim, a estratégia 
de assumir-se publicamente como bissexual em toda 
interação nos âmbitos LGBT e da sociedade em geral deve ser 
acompanhada por discussões sobre a(s) bissexualidade(s), 
as várias implicações de “assumir-se”, os vários modos 
nos quais essa ação pode ser interpretada, e, sobretudo, 
discussões sobre a diversidade sexual.
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Assim, “sair do armário” como bissexual é um processo 
sempre inacabado e não algo que se faz uma vez só (tipo 
“pronto, falei!”), por causa da heterossexualidade presumida 
vigente na sociedade atual e da homossexualidade 
presumida do meio LGBT. Na análise de construções 
identitárias discursivo-performativas, no processo de “sair 
do armário”, são articuladas posições ideológicas e expostos 
preconceitos, normas, relações de poder, sistemas de 
opressão nos quais são marginalizadas certas performances 
identitárias e práticas sexuais, e é negociada a inclusão social 
na categoria “bissexual”.

Em relação aos estereótipos, preconceitos e 
discriminações contra as performances identitárias 
bissexuais, pode-se destacar que os preconceitos 
pertencem a duas categorias principais: o apagamento da 
bissexualidade, incluindo a negação completa da existência 
da bissexualidade, a insistência em classificar os indivíduos 
ou como heterossexuais ou como homossexuais, e a ideia 
de que a bissexualidade é somente uma fase transitória; e 
a supersexualização das pessoas bissexuais, incluindo a 
suposta necessidade de relações poliamorosas com homens 
e mulheres para a satisfação sexual, a promiscuidade, a 
infidelidade inevitável e a necessidade do falo da parte das 
mulheres que se identificam como bissexuais. É necessário 
desconstruir e combater diretamente esses preconceitos 
bifóbicos, em vez de presumir que a bifobia seja simplesmente 
um subproduto da homofobia que desaparecerá ou será 
facilmente eliminada quando esta for erradicada.

No processo de “sair do armário” a performance identitária 
bissexual tende a ser construída como algo duradouro e 
estável, através do uso das táticas de intersubjetividade: de 
autenticação, a construção de uma identidade real e genuína, 
e autorização, a legitimação através de uma instituição, 
autoridade ou experiência. 
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Também tende a construir sua identidade bissexual 
como duradoura e estável através do uso de autenticação 
e autorização, neste caso, em resposta a deslegitimações 
das performances identitárias bissexuais: a negação da 
bissexualidade, a noção de que a bissexualidade é somente 
uma fase transitória e a insistência em classificar os 
indivíduos em um dos extremos do binário heterossexual/
homossexual.

De acordo com a posição antiessencialista de Butler 
(2003), as identidades de gênero e sexualidade são 
constituídas no decorrer do tempo em/pelo que os indivíduos 
fazem e dizem repetidamente, assim assumindo uma 
aparência de “naturalidade”. Portanto, as identidades não 
são expressões de alguma propriedade essencial e inata 
das pessoas: são construídas performativo-discursivamente 
e podem mudar, embora sejam limitadas por um sistema 
de restrições sociais, a matriz heteronormativa. Assim, as 
pessoas que se identificam com bissexuais vivem uma 
situação paradoxal: para serem aceitas, devem provar que 
suas performances identitárias não são só uma fase e que a 
bissexualidade realmente existe. Dessa maneira, reforçariam 
a ideia de identidades fixas e estáveis que seriam expressões 
de uma essência bissexual interior. Porém, consegue-se 
lidar com o apagamento da bissexualidade sem reforçar 
discursos essencializantes através da identificação e crítica 
de um duplo padrão: heterossexuais ou homossexuais 
não têm que justificar suas performances identitárias, mas 
as pessoas bissexuais devem provar sua bissexualidade. 
Através dessa estratégia de adequação, acrescentando 
as semelhanças que deveria haver entre um indivíduo ser 
aceito como heterossexual ou homossexual e ser aceito 
como bissexual, conseguir-se-ia defender as performances 
identitárias bissexuais sem reforçar discursos normativo-
essencialistas.
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Binários e Sexualidades
Conforme Butler (2003) e outros (as) autores (as), não há 

somente dois sexos e dois gêneros, embora pareça assim 
por causa da naturalização do binário exclusivo homem/
mulher e embora o gênero não seja simplesmente a expressão 
sociocultural do sexo. O gênero e o sexo são construções 
performativo-discursivas, não fatos naturais ou reais. Embora 
as categorias de sexualidade pareçam fatos naturais, a 
definição das sexualidades com base no sexo/gênero do 
objeto de desejo é uma invenção do século XIX, ou seja, a 
noção de gênero é problemática, buscando-se entender na 
sexualidade sua construção histórica (LOURO, 2004). Assim, 
segundo Butler (2003), pensando que a cultura opera dentro 
de uma heterossexualidade social compulsória, a teoria queer 
visa refletir sobre as maneiras como se vive a sexualidade, 
buscando nas construções sociais a lógica que estabelece 
como norma os conceitos de feminilidade e masculinidade. 
Consequentemente, ser homem ou mulher está para além da 
materialidade do órgão genital.

Apesar da construção da categoria da bissexualidade, 
os extremos do binário heterossexual/homossexual têm 
se consolidado em dois grandes blocos identitários, um 
fenômeno frequentemente reforçado pelo discurso do 
movimento LGBT. Isso propicia a exclusão e a invisibilização 
de outras possibilidades, resultando em pressões para 
as pessoas que se identificam ou são identificadas como 
bissexuais se encaixarem em um dos lados do binário 
heterossexual/homossexual.

Além disso, observa-se também a tendência de as pessoas 
que se identificam como bissexuais serem classificadas 
como homossexuais quando em relações com pessoas do 
mesmo sexo/gênero e como heterossexuais quando em 
relações com pessoas do sexo/gênero oposto. É o que se 
pode chamar de homossexualidade presumida dentro do 
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movimento LGBT. Indivíduos bissexuais frequentemente se 
deixam passar por homossexuais para evitar discriminações; 
porém, ao se assumirem ou serem revelados mais tarde 
como bissexuais, aumentam a tendência de se desconfiar 
deles e discriminá-los. Dessa maneira, o fato de “sair do 
armário” para as pessoas que se identificam como bissexuais 
não é necessariamente transformativo em si mesmo e a 
identidade bissexual declarada publicamente não o é sem 
ambiguidade, particularmente na interpretação de ativistas 
que não entendem a(s) bissexualidade(s) ou não acreditam 
mesmo na sua existência.

Em relação ao apagamento da bissexualidade, existe 
outra situação paradoxal: as pessoas bissexuais devem 
provar que gostam de ambos os sexos e que a bissexualidade 
realmente existe para justificar suas performances identitárias 
bissexuais e abrir espaço para essas performances no 
binário heterossexual/homossexual. Entretanto, ao agir 
assim, reforçam o binário homem/mulher e a definição da 
sexualidade com base no sexo/gênero do objeto de desejo. 
Uma estratégia para abrir uma oportunidade para desconstruir 
e desestabilizar o binário homem/mulher e essa definição da 
sexualidade seria que a pessoa poderia ser considerada 
lésbica apesar de se relacionar com mulher com uma 
estilização corporal masculinizada (chamada pejorativamente 
de “sargentão”) que a penetre com um falo de borracha (dildo) 
durante as relações sexuais. Essa argumentação mostra 
que é um problema definir a sexualidade com base no sexo/
gênero do/a parceiro/a porque as performances de gênero 
não se encaixam totalmente nos dois extremos do binário 
homem/mulher.

Portanto, a sexualidade como tende a ser definida e 
categorizada hoje na verdade não pode se encaixar nem 
dentro do binário heterossexualidade/homossexualidade, 
nem dentro da tríade heterossexualidade – bissexualidade - 
homossexualidade.
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Diversidade Sexual 
As construções identitárias performativo-discursivas 

também podem ter efeitos que excluem ou abrem espaço 
para outras possibilidades da diversidade sexual. Ao definir 
a bissexualidade como a capacidade de sentir desejo e 
afetividade por homens e mulheres, pode-se conseguir 
combater os preconceitos que negam a existência da 
bissexualidade. Porém, além de reforçar o binário homem/
mulher e a ideia da sexualidade definida com base no sexo/
gênero do/a parceiro/a, também exclui outras possibilidades 
da sexualidade, como, por exemplo, pessoas que se 
identificam como bissexuais e sentem desejo por ambos os 
sexos mas afetividade só por um; ou pessoas que preferem 
performances transgênero.

Ao se tentar construir uma performance identitária 
de bissexual monogâmico, generalizando sobre todas as 
pessoas que se identificam como bissexuais, consegue-
se combater preconceitos sobre a suposta promiscuidade 
e necessidade de relações com homens e mulheres 
para a satisfação sexual. Porém, também se exclui outra 
possibilidade da diversidade sexual: o fato de haver pessoas 
bissexuais que de fato preferem se relacionar sempre com 
homens e mulheres. 

Pode-se reconhecer explicitamente possibilidades para 
outras preferências, para contemplar desejo e afetividade 
por outras performances de gênero como transexuais 
e intersexuais. Por um lado, mostra-se os limites das 
categorias “heterossexual”, “homossexual” e “bissexual” e 
desestabiliza-se simultaneamente os binários heterossexual/
homossexual e homem/mulher. Por outro lado, reforça-se 
a noção da sexualidade definida com base no sexo/gênero 
do objeto de desejo, posicionando pessoas transexuais 
e intersexuais como outros gêneros e construindo outras 
categorias de sexualidade para falar de quem tenha 
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preferências afetivo-sexuais para essas performances 
de gênero. Porém, consegue-se abrir a possibilidade de 
reconhecimento de outras formas da diversidade sexual ao 
se constatar a variedade das práticas sexuais. (4)

Pode-se repensar o uso do dildo como uma preferência 
por certas práticas sexuais além do sexo/gênero do/a 
parceiro/a ou, como sugere Preciado (2011), como um ato 
contrassexual que subverte e parodia os binários de homem/
mulher e heterossexual/homossexual.

Uma proposta para abrir espaço para as performances 
identitárias bissexuais e a diversidade sexual seria conjugar 
discussões sobre os preconceitos relacionados ao 
apagamento e à supersexualização da bissexualidade com 
desconstruções das noções de identidade e sexualidade, com 
base na(s) teoria(s) queer. Essas discussões desconstrutivas 
poderiam concentrar-se sobre a situação paradoxal de 
sujeitos bissexuais terem de provar que a bissexualidade não 
é só uma fase para suas performances identitárias bissexuais 
serem aceitas, e assim reforçarem noções essencialistas 
sobre identidades. Para lidar com isso torna-se necessário 
desconstruir a noção de identidades fixas e estáveis que são 
expressões de uma essência interior.

Além disso, insistir sobre o padrão duplo das performances 
identitárias heterossexuais ou homossexuais serem 
automaticamente aceitas, mas, paradoxalmente, as pessoas 
que se identificam como bissexuais terem que provar a 
existência da bissexualidade. Esse argumento pode funcionar 
como uma estratégia discursiva que combate preconceitos 
sem reforçar discursos normativo-essencialistas. Ou seja, 
discutir o duplo padrão de as pessoas bissexuais só serem 
toleradas nos movimentos LGBT quando expressam desejos 
e afetividades homossexuais, e a tendência de classificá-
las como homossexuais quando têm um/a parceiro/a do 
mesmo sexo/gênero e como heterossexuais quando têm 
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um/a parceiro/a do sexo/gênero oposto. Para lidar com isso, 
há que desconstruir o binário heterossexual/homossexual 
e a visão da bissexualidade como uma combinação de 
práticas heterossexuais e homossexuais. Além disso, torna-
se necessário que as pessoas que se identificam como 
bissexuais se assumam abertamente como tal e evitem passar 
por homossexuais dentro dos movimentos LGBT, vinculando 
essa estratégia a discussões sobre a bissexualidade, pois 
“sair do armário” não é um ato transformativo em si.

Também é necessário discutir o paradoxo de que 
as pessoas bissexuais tenham que provar que gostam 
de ambos os sexos para justificar suas performances 
identitárias, e também terem que mostrar que são capazes 
de relações monogâmicas com só um dos sexos para não 
serem consideradas promíscuas. Em ambos os casos, 
são reforçados o binário homem/mulher e a definição da 
sexualidade com base no sexo/gênero do objeto de desejo. 
Para lidar com isso pode-se desnaturalizar as categorias de 
sexualidade através de desconstruções (BUTLER, 2003), e de 
demonstrar que a definição das sexualidades com base no 
sexo/gênero do objeto de desejo é uma invenção do século 
XIX (LOURO, 2004) e de outros modelos, como o baseado 
em preferências para certas práticas sexuais além do sexo/
gênero do/a(s) parceiro/a(s).

Quanto às relações com uma mulher com uma estilização 
corporal masculinizada (vulgarmente chamada “mulher-
macho”) e as práticas sexuais com um dildo para frisar que a 
definição da sexualidade com base em desejos relacionados a 
só dois sexos/gêneros e as categorias de sexualidade usuais 
não dão conta da infinita diversidade de performances de 
gênero, práticas sexuais, preferências, desejos, etc.

Para combater os preconceitos e fomentar a aceitação 
da bissexualidade sem excluir outras formas da diversidade 
sexual é preciso desconstruir noções de monogamia e 
traição para abrir espaço para a legitimação e aceitação de 
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possibilidades como a de algumas pessoas bissexuais de 
fato preferirem ter múltiplos/as parceiros/as para a satisfação 
sexual e/ou afetiva.

Também discutir possibilidades para além dos extremos 
do binário homem/mulher como a da preferência afetivo-
sexual para performances transgênero e mostrar a diversidade 
das práticas sexuais, ou seja, desconstruir a associação 
ideológica entre a penetração de uma vagina com um falo 
de borracha (ou outro objeto assemelhado a um pênis) e a 
heterossexualidade.

A insistência em vincular esforços para legitimar e 
fomentar a aceitação de pessoas bissexuais, através de 
processos de desconstrução dos preconceitos, das noções 
sobre identidades e das compreensões contemporâneas 
das sexualidades, cria uma interseção entre as políticas 
identitárias LGBT, a(s) teoria(s) queer e as epistemologias 
bissexuais, em uma tentativa de aproveitar as mudanças 
sociopolíticas que rótulos e as categorias identitárias pode 
trazer, evitando (re)produzir noções essencialistas sobre as 
identidades, homogeneizar todos os sujeitos que se unem 
sob o mesmo rótulo por motivos políticos e (re)produzir 
categorias rígidas. 

Conclusão 
O presente artigo abordou a(s) bissexualidade(s) e o que 

elas podem fazer, usando-a(s) como um ponto de partida para 
desconstruir normatividades e desconstruir a definição da 
sexualidade baseada no sexo/gênero do objeto de desejo, 
além de procurar dar visibilidade à diversidade sexual. 
Também teve a intenção de tentar repensar a singularidade 
do sujeito diante das normas, das repressões impostas pela 
sociedade atual, para poder se relacionar no social, o que 
também parece ser um propósito da teoria queer. No entanto, 
no estágio atual dos estudos queer, parece que a categoria 
identitária da bissexualidade ainda não foi convenientemente 



        TEMA       132

explorada no seu potencial subversivo e desestabilizador 
das normatividades.

Notas
(1) Diagnostical and Statistical Manual of Desorders, a 

“bíblia” da Psiquiatria americana.

(2) O Manual de Comunicação LGBTI+, publicado em 
2018, pela Aliança Nacional LGBTI, define  assim identidade 
de gênero e expressão de gênero: “Identidade de gênero 
é uma experiência interna e individual do gênero da cada 
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído 
no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que 
pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência 
ou função corporal, por meios médicos, cirúrgicos e outros) 
e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo 
de falar e maneirismos. 

Identidade de gênero é a percepção que uma pessoa 
tem de si como sendo do gênero masculino, feminino ou 
de alguma combinação dos dois, independente de sexo 
biológico. Trata-se da convicção íntima de uma pessoa de 
ser do gênero masculino (homem) ou do gênero feminino 
(mulher). A identidade de gênero da pessoa nem sempre está 
visível para as demais pessoas. 

Expressão de gênero é como a pessoa manifesta 
publicamente por meio do seu nome, da vestimenta, do corte 
de cabelo, dos comportamentos, da voz e/ou características 
corporais e da forma como interage com as demais pessoas. 
A expressão de gênero da pessoa nem sempre corresponde 
ao seu sexo biológico” (p. 25). E acrescenta: Identidade e 
expressão de gênero é a “forma como cada pessoa sente que 
ela é em relação ao gênero masculino e feminino, relembrando 
que nem todas as pessoas se enquadram, e nem desejam se 
enquadrar, na noção binária de homem/mulher, como no caso 
de pessoas agênero e queer, por exemplo” (p.33).
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(3) Uma grande questão da teoria queer é evitar a fixidez 
das identidades. “Nesse sentido, o que constitui a fixidez de 
um corpo, seu contorno, seus movimentos, será plenamente 
material, mas a materialidade será repensada como um 
efeito do poder como um efeito mais produtivo do poder. 
Não se pode, de forma alguma, conceber o gênero como 
um construto cultural que é simplesmente imposto sobre a 
superfície da matéria – quer se estenda esta como o ‘corpo’, 
quer como um suposto sexo.” (BUTLER, 2003)

(4) Por exemplo, a desconstrução da conexão ideológica 
entre a penetração de uma vagina com um falo de borracha 
(consolo ou dildo) e a heterossexualidade. A associação 
falo/heterossexualidade e o preconceito da mulher que se 
identifica como bissexual supostamente precisar do falo 
para estar sexualmente satisfeita pode ser desconstruída, 
na medida em que há  apenas uma aparente semelhança no 
desejo de penetração com um falo de borracha (dildo) ou 
outro objeto qualquer (como legumes) para a penetração 
anal ou vaginal nas práticas sexuais com uma mulher e o o 
desejo de penetração com um pênis de verdade nas práticas 
sexuais com um homem. Desta maneira, é desconstruída e 
deslegitimada a interpretação do desejo de usar um dildo 
como desejo por um homem, abrindo outras possibilidades 
de considerar a diversidade sexual e as práticas sexuais. 
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Neste livro, composto de doze artigos, João Cardoso 
Palma Filho discute políticas educacionais 
adotadas, no Brasil, por diferentes governos, 

à época da Constituição Federal de 1988, a chamada 
“Constituição Cidadã”. Essas políticas estão voltadas para 
a inclusão de segmentos sociais antes marginalizados no 
processo de escolarização, com vistas à universalização do 
acesso.

Com o cumprimento da quase universalização, o autor 
considera que a questão que se coloca para os responsáveis 
pela administração pública da educação é a de como melhorar 
a qualidade da educação oferecida. Neste contexto, evidencia 
as novas responsabilidades do poder público, considerando 
diferentes esferas administrativas.

Ao longo das três últimas décadas, tanto na América 
Latina como em outras regiões do planeta, houve avanços 
expressivos no campo da oferta de educação escolar pública 
que, no Brasil, e em relação ao ensino fundamental, está 
muito próxima da universalização. Embora tenha havido 
também certa tendência de ampliação do acesso na educação 
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infantil e, especialmente, no ensino médio, muito ainda tem 
que ser feito para que se atinja o nível de atendimento que 
se verifica nos países avançados.

Este crescimento é resultado de uma pressão constante 
e cada vez maior da população para o acesso à educação 
escolar, acompanhada de respostas positivas no sentido de 
atender às aspirações populares.

Os preceitos constitucionais no campo da educação, 
presentes na Constituição Federal de 1988,a Constituição 
Cidadã, como foi denominada pelo deputado Ulysses 
Guimarães, bem como toda a legislação que se seguiu à Carta 
Magna ( LDB, Fundef, Plano Nacional de Educação, Fundeb), 
e as mais de vinte reformulações da LDB em vigor, atestam 
que as pressões populares alcançaram êxito, ao menos do 
ponto de vista da legislação educacional.

Em consequência, a política educacional adotada pelos 
diferentes governos voltou-se para a inclusão de segmentos 
sociais antes marginalizados no processo de escolarização, 
empregando esforços e recursos na ampliação do número de 
matrículas, particularmente no ensino fundamental.
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