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de concepções de Heródoto e dos conceitos de 
narrativa e narrador, elaborados por Walter Benjamin.

Semprún indaga como é possível contar uma 
história real, se a linguagem não tem  poder para 
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de sua prisão, torturas e confinamento no campo 
de concentração de Buchewald.  Sua obra é 
aqui tratada, por Alessandra Moreira Lima, como 
literatura de testemunho. 

06  Analice Teixeira, neste trabalho, trata de censura e 
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ações como pichar muros até formas sofisticadas, 
realizadas na literatura e no cinema.

A música e até referências à ausência dela estão 
presentes nos romances de Érico Veríssimo, 
seja em citações de obras e compositores 
de músicas eruditas, ou  pequenos trechos 
de canções populares, sem esquecer o som 
melodioso de uma serenata, pregões de feiras e 
humanização de instrumentos musicais, como 
constata, neste trabalho, Rosa Maria Gregory.
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entre o sexo biológico e a identidade de gênero, 
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que o discriminam.
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ato de vestir roupas identificadas como pertencentes 
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psicológicas, seu caráter histórico e perspectivas. 98
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Apresentação

Nesta edição, tem-se, como foco geral, a 
violência e a história. No caso do Brasil, 
a violência histórica, que se iniciou 

na Colônia, com o genocídio indígena e nunca 
desapareceu, passando por contínuas atualizações, 
em vários segmentos e diferentes versões. 

 Assim é que temos a violência de Estado, 
passando por ditaduras opressoras contra os 
direitos individuais e sociais; a violência de 
gênero, que discrimina e fere homossexuais, 
travestis, transexuais, crossdressers; a racial e 
nacional, que atingem negros, orientais, indígenas 
e imigrantes; a etária, que desvaloriza a figura 
do idoso, associando-a à ideia de incapacidade, 
e alimenta a intolerância que origina políticas 
e práticas discriminatórias, especialmente no 
campo da saúde.

Em sentido contrário, porém, temos a 
resistência em todos os campos e versões, com 
excelentes relatos nas ciências, na literatura, nas 
artes, no teatro e no cinema – e sobre as quais há, 
nesta edição, vários artigos que falam da nossa e 
de outras terras.

Em debate, está, também, o próprio conceito 
de História, em suas variadas acepções, 
passando por Heródoto, Benjamin, Le Goff e 
outros pensadores. Participe, também! Neste 
esforço coletivo, todas as vozes são bem-vindas!

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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CENSURA, MEMÓRIA E PRODUÇÃO LITERÁRIA
CENSORSHIP, MEMORY AND LITERARY PRODUCTION

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT
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O artigo trata de censura e produção literária, 
lembrando que nos momentos em que 
predomina o autoritarismo político, muitos 
escritores recorrem à ficção para falar sobre 
assuntos proibidos.

The article deals with censorships and literary 
production; remenber that in moments when 
political authoritariansm predominates, 
many writers turn to fiction to talk about 
prohibited subjects.

Censorship. Fiction. Life’s History. Trauma.
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Author - Text
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CENSURA, MEMÓRIA E PRODUÇÃO LITERÁRIA
CENSORSHIP, MEMORY AND LITERARY PRODUCTION

*Doutoranda em Literatura Comparada, professora na Famesc.

Muitas vezes, em situação de repressão e 
censura, alguns escritores não têm condições 
de realizar autobiografias para narrar suas 

complexas experiências, por isso recorrem à ficção, para que 
suas personagens “rememorem” fatos passados, com total 
liberdade, relatando inclusive o indizível.

Narrar histórias de vida é um tipo de prática social, 
considerando-se que a autobiografia constitui-se em um 
gênero no qual indivíduos organizam suas experiências de vida, 
colocando sua vida individual em um contexto com interesses 
públicos, com a busca por um sentido. Ao entrelaçar uma 
história pessoal com interesses coletivos, valores, fantasias e 
paixões, a autobiografia deixa  transparecer o instante mágico 
do processo literário, ou seja, a transição da experiência em 
conexões de sentido, conforme observa Peter Sloterdijk.

Pode-se indagar qual seria o sentido de narrar determinada  
trajetória, ou seja, as ações e os acontecimentos ligados 

ANALICE TEIXEIRA*

Quando há autoritarismo político, alguns intelectuais 
recorrem à ficcão para falar sobre assuntos proibidos. 

A música  também pode se propor a manter vivas 
determinadas memórias histórico-políticas.
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a uma pessoa? Vale a pena lembrar que na Antiguidade, 
Plutarco descreveu, de modo conciso, as vidas de dezenas de 
sumidades políticas e militares do mundo grego e romano, que, 
por serem notáveis, deveriam ser perenizadas. Vidas de reis e 
faraós do antigo Oriente Médio também foram resumidas em 
pequenas biografias registradas em seus antigos túmulos.

O período medieval, por sua vez, deixou registradas 
as biografias de heróis nacionais, de senhores feudais, de 
membros do clero e biografias de santos.

Desse modo, constatamos que, há séculos, existe o interesse 
pela vida de pessoas notáveis, tornando-se importantes as 
biografias não apenas de indivíduos particulares, mas de  
grupos inteiros, através  do  entrelaçamento de histórias de vida 
com os aspectos sociais nelas envolvidos.

A trajetória dessas pessoas não é autônoma, emerge 
de cruzamentos coletivos, assim, no caso da memória 
autobiográfica, observa-se que ela se insere na memória 
histórica, enquanto o ato de lembrar enraíza-se no movimento 
interpessoal das instituições sociais, como a família, a classe 
social, a escola, a profissão, a religião, o partido político a que o 
indivíduo pertence.

Uma agremiação política vincula-se a doutrinas e 
ideologias, e seu movimento envolve a questão do poder. Um 
partido conservador, em geral, cultiva uma guerra em defesa 
da manutenção do status quo, em que prevalecem direitos 
desiguais, enquanto um partido progressista vincula-se a 
projetos de mudanças, orientados por ideias democráticas e 
defesa do bem estar social e dos direitos humanos.

No Brasil, em 1964, o presidente eleito foi deposto e seu 
programa social devidamente rasgado e jogado fora, enquanto 
milhares de militantes, apelidados de esquerdistas, foram 
presos, torturados e mortos.  As artes foram duramente atacadas, 
o que obrigou a renovação de padrões para que pudesse driblar 
a censura, e prosseguir trabalhando, o que ocorreu com muita 
riqueza no teatro. 
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A censura abateu-se sobre currículos escolares, e 
disciplinas como Sociologia e Filosofia desapareceram, para 
dar lugar a matérias como Educação Moral e Cívica, Estudos 
Sociais e Estudos de Problemas Brasileiros, que preenchiam 
lacunas numa tentativa de apagar da memória do país fatos 
históricos relevantes, e eliminar qualquer possibilidade de 
reação contra a lavagem cerebral que era imposta. 

Através de publicidade impressa, radiofônica ou 
cinematográfica exaltavam-se a ordem institucional implantada 
e o gozo pleno das liberdades vigentes, e quem tentasse 
desmentir era preso e podia até desaparecer. 

Muitos jornalistas e escritores passaram por prisões e 
torturas, e quando se viram em liberdade descobriram-se 
incapazes de escrever sobre o que haviam vivenciado, sob pena 
de novos encarceramentos. Tiveram, então, a percepção de que 
poderiam tratar dessas questões através da ficção.

Alguns escritores narraram o que acontecia no país, mesmo 
não tendo passado pessoalmente por perseguição. É o caso 
de J.J. Veiga, que publicou, em 1966, “A hora dos ruminantes”, 
onde fala sobre uma legião de bois que invade uma cidade, 
ocupando todos os espaços possíveis, aprisionando o povo 
brasileiro dentro de suas casas. Se tentassem abrir uma janela, 
davam já com os chifres dos animais impedindo a abertura. O 
autor construiu uma alegoria de grande valor literário, que se 
assenta na realidade vivenciada no país, naquele período.

A ditadura teve longa vida, tendo ficado no poder por mais de 
vinte anos. Em 1988, a escritora Ana Maria Machado, que havia 
se notabilizado escrevendo literatura infanto-juvenil, publicou 
um romance intitulado “Tropical Sol da Liberdade”, em que 
falava sobre a ditadura militar e o drama existencial de uma de 
suas vítimas: uma mulher jovem, chamada Lena (Maria Helena), 
jornalista, que se acomoda na casa de sua mãe, para recuperar-
se dos traumas causados pelos acontecimentos violentos que a 
envolveram na prisão em decorrência de sua militância política, 
e ali reflete sobre as várias etapas de sua vida. 
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A protagonista é caracterizada “como uma mulher 
machucada que precisava se fechar numa toca e ficar passando 
a língua nas feridas até cicatrizarem”.  A recuperação de seu 
equilíbrio físico e emocional é dificultada por seus pesadelos 
constantes e sua fala atrofiada, “onde as palavras fugiam por 
completo, impossíveis de fisgar”.

Ela tem a percepção de que a cura é muito lenta, e sente 
que precisa fazer alguma coisa para não afundar totalmente no 
fundo obscuro da vida e afastar-se das sombras dos mortos do 
regime militar. Ocupa-se em rever retratos antigos, lembranças 
do colégio, rememora o trabalho na redação, amigos e 
companheiros da luta contra a ditadura. Imagina como poderia 
recuperar o dom da palavra, escrever, renovar-se, passar a 
limpo a sua vida.

Sente vontade de montar uma peça teatral, para reanimar-se 
e fugir das memórias passadas, que rescendiam a dor e morte. 
Essa montagem poderia trazê-la de volta ao mundo, ajudá-la a 
resgatar-se a si própria, a abrir-se novamente para a vida.

Deposita suas esperanças nessa ideia, concordando 
com os que lhe dizem que se falasse sobre suas amargas 
experiências poderia ajudar outras pessoas, que também 
haviam passado por problemas semelhantes. Assim, a pequena 
história individual, conectada com outras pequenas histórias 
individuais, construiriam a memória do grande coletivo, 
referenciando um horror que nunca mais deveria se repetir.

Na Música e Na Moda,
Como Na Literatura

Zuzu Angel foi uma estilista brasileira, de origem norte-
americana, consagrada internacionalmente no campo da 
moda, que ficou muito conhecida pela busca incessante de 
seu filho, Stuart, que era estudante e militante político. O 
jovem foi preso em 14 de abril de 1971, torturado e morto, 
mas dado como desaparecido pelas autoridades.
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A mulher não se intimidou, queria explicações e passou 
a percorrer todos os caminhos possíveis para ter notícias 
do filho. Chegou a pedir, inclusive, ajuda a autoridades 
norte-americanas, para identificar os culpados e saber do 
corpo de Stuart.

Sua busca incansável só terminou com a sua morte, ocorrida 
em 14 de abril de 1976, num acidente que aconteceu na Estrada 
da Gávea, no Rio de Janeiro. Naquela madrugada, ela dirigia seu 
automóvel que derrapou na saída do Túnel Dois Irmãos, saiu da 
pista, chocando-se contra a mureta de proteção, capotando e 
caindo na estrada abaixo. Ela morreu ali, e mais tarde o nome 
do túnel passou a ser Zuzu Angel, em sua homenagem.

Para manter viva a sua história e a de seu filho na memória 
do país, muitos textos foram escritos, e, na música brasileira, 
uma canção triste foi composta por Chico Buarque e Miltinho, 
em sua homenagem, com o nome de “Angélica”:

“Quem é essa mulher
Que canta sempre esse estribilho
Só queria embalar meu filho
Que mora na escuridão do mar
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse lamento
Só queria lembrar o tormento
Que fez o meu filho suspirar
Quem é essa mulher
Que canta sempre o mesmo arranjo
Só queria agasalhar meu anjo
E deixar seu corpo descansar
Quem é essa mulher
Que canta como dobra um sino
Queria cantar por meu menino
Que ele já não pode mais cantar”



        TEMA       12

Luís Norberto Sanches

HISTÓRIA E MEMÓRIA A PARTIR DE 
HERÓDOTO E DE WALTER BENJAMIN

HISTORY AND MEMORY FROM
HERODOTUS AND WALTER BENJAMIN

PALAVRAS-CHAVE
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Este artigo coloca em discussão a questão da 
memória e da narrativa histórica a partir das 
visões de Heródoto e do filósofo Walter Benjamin.

This article discusses the question of memory 
and historical narrative from the views of 
Herodotus and Walter Benjamin.

Memory. History. Egypt. Storyteller.
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Foi através de longas e acidentadas viagens que 
Heródoto reconstituiu a grande série de guerras, 
lutas e disputas da Antiguidade num período que 

retrocede, no máximo, a três gerações, graças ao alcance 
e aos limites da memória.  Escreveu a sua obra “Histórias”, 
onde relata as guerras médicas, entre gregos e persas, 
sendo constituída de nove livros, dedicados a nove musas, 
que, de acordo com a mitologia grega, eram responsáveis 
pelas artes.

 Há, nessa obra, uma estreita ligação entre peregrinação 
e narração. Estão presentes, nas façanhas por ele narradas, 
desde os fatos históricos do mundo antigo, aspectos 
relevantes do comportamento humano, elementos étnicos, 
costumes e hábitos daqueles povos, suas práticas religiosas, 

HISTÓRIA E MEMÓRIA A PARTIR DE HERÓDOTO E 
DE WALTER BENJAMIN

HISTORY AND MEMORY FROM HERODOTUS AND
WALTER BENJAMIN

*Tem formação em Ciências Sociais e em Letras, área em que fez mestrado. 
Atualmente é assistente editorial.

Luís Norberto Sanches*

As melhores narrativas escritas eram as que 
ficavam mais próximas das narrativas orais.



        TEMA       14

fundamentos geográficos daquelas regiões antigas, como 
as enchentes do Nilo, que eram no Egito “um presente”.

Ao alinhar dados diferenciados, construía uma visão 
histórica permeada pela antropologia, a etnologia, a 
filosofia e a política.

O próprio sentido da palavra “história”, na época, tinha 
na Grécia uma significação muito mais ampla que o nosso 
conceito, que, por sua vez, implica um gênero científico 
bem determinado, com narração devidamente documentada. 

A narração dos acontecimentos, cheia de sabor, 
remete, como considera a pesquisadora Jeanne Marie 
Gagnebin, tratar-se “de um relato de viagem, de um 
relatório de pesquisa, de uma narrativa informativa e 
agradável que engloba os aspectos da realidade dignos 
de menção e memória. Não há nenhuma restrição a um 
objeto determinado”.

Era importante preservar o máximo possível de 
informação, de todos os campos. Heródoto desejava evitar 
que os vestígios das ações praticadas pelos homens se 
apagassem com o tempo, tanto as maravilhosas criações 
gregas como as ações dos bárbaros, povos que eram assim 
chamados por serem portadores de culturas diferentes.

Rememorar era importante, para manter vivas as 
lembranças de fatos de grande significação ou pequeninas 
e insignificantes ações cotidianas, que o tempo poderia 
apagar, varrendo para o esquecimento, como se nunca 
tivessem existido.

Elemento importante nesse esforço de preservação da 
memória era a ajuda dos deuses, cuja contínua presença 
se revela por intermédio de oráculos, ditos mágicos, 
profecias, com a intenção de lembrar aos homens que a 
possibilidade de sua história e de suas vidas era conferida 
pela submissão ao sagrado ou ao desígnio dos deuses. 
Ou, ainda, nessa narração, a submissão a um princípio 
profundamente grego, fundado na ideia de equilíbrio 
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e harmonia do cosmos. A ruptura com essa harmonia, 
isto é, a “hybris”, o ultraje aos deuses, apresenta como 
consequência necessária, o castigo do orgulho desmedido 
ou da ambição ilimitada.

A testemunha oracular era essencial, pairando sobre o 
nascimento e a morte, a guerra e a paz, a boa colheita ou 
a praga que agride e destrói a plantação.

Em toda a obra, Heródoto recolhe elementos e sinais de 
um fato ou evento, como por exemplo, as cheias do Nilo, 
e o unifica sob o manto da escritura, artifício que permite 
salvar do esquecimento qualquer acontecimento.

É sob a escritura que se compreende as histórias por ele 
contadas. Ou dito de outra forma: é nela que é constituído 
o espaço no qual se inscreve a construção de histórias.

O Narrador
O ensaio “O narrador”, de Walter Benjamin, coloca em 

discussão uma série de formas díspares de narrativa, entre 
as quais a historiografia clássica, centrada em Heródoto.

A contraposição entre o moderno e o tradicional revela 
que a teoria da narrativa de Benjamin depende de uma teoria 
da modernidade, na qual a cultura moderna é concebida 
através do desaparecimento da figura do narrador tradicional. 
Este, segundo Benjamin, não conseguia mais ser plenamente 
eficaz na sua proposta de narrar, sendo muito difícil na 
atualidade encontrar alguém que saiba narrar qualquer coisa 
de modo correto.

Para o filósofo, um dos motivos desse fenômeno é que na 
época o valor da experiência estava em baixa, e já não havia 
interesse em sua transmissão, além do fato da experiência da 
guerra conter alta dose de desmoralização. Aqui, é importante 
lembrar que a obra de Benjamin foi escrita em 1936, quando 
a Primeira Guerra Mundial havia terminado e a Europa se 
encontrava nos bastidores da Segunda Grande Guerra.
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No final da Primeira Guerra, os combatentes que haviam 
sobrevivido voltavam mudos dos campos de batalha e muito 
mais pobres em experiências de comunicação. As paisagens 
destroçadas por bombas e explosões eram desoladoras, e 
haviam contribuído para uma crise na arte de narrar. 

Para Benjamin, entre as narrativas escritas, as melhores 
eram as que ficavam mais próximas das narrativas orais.

Narrativas De Caráter Histórico:
O Modelo De Heródoto

Para Benjamin, o modelo da verdadeira narrativa desse 
tipo estava em Heródoto, e dela se ocupa na sétima parte  
de “O narrador”, na descrição do encontro entre Cambises, 
rei da Pérsia e Psamético , o rei egípcio que havia sido 
derrotado pelo persa.                    

“No décimo dia depois da capitulação 
da cidade de Mênfis, Cambises mandou 
buscar Psamético, rei do Egito, cujo reinado 
havia durado seis meses, e o levou a um 
dos subúrbios da cidade com a intenção 
de humilhá-lo: Cambises  colocou-o na 
companhia de outros egípcios e quis julgar a 
força de sua alma”. 

Então deu ordens para que o prisioneiro fosse posto  na 
rua em que passaria  o cortejo triunfal dos persas e organizou o 
cortejo de modo que  o egípcio pudesse ver sua filha, degradada 
à condição de  criada, indo com um jarro buscar água no poço. 
Embora, no entorno, os egípcios  se lamentassem diante desse 
espetáculo, Psamético  permaneceu silencioso e imóvel, com 
os olhos postos no chão. 

Logo em seguida, viu seu filho sendo conduzido pelo 
cortejo para ser morto, e continuou imóvel e silencioso.  
Quando, porém, viu um de seus servos na fila dos cativos, um 
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velho empobrecido, não resistiu e golpeou a cabeça com os 
punhos, demonstrando o mais profundo desespero. 

Por que? Ao longo de diversas épocas, as pessoas 
tentaram desvendar as razões desse comportamento de 
Psamético, contando e recontando esse fato e suas possíveis 
explicações. O certo, porém, é que a história mesma não 
apresenta nenhuma justificativa, por isso perdurou no 
tempo, guardando consigo seu potencial germinativo. 

A verdadeira narrativa, como sugere Benjamin, não se 
entrega, mas conserva as suas forças; e, são precisamente 
essas forças que tornam possível o desenvolvimento 
posterior da narrativa.

A experiência, que passa de boca em boca, ocorre através 
de uma comunicabilidade e de uma transmissibilidade 
baseadas na tradição. Integra a ligação entre quem diz e 
quem recebe um ensinamento, segundo a comunidade de 
experiências de sua época. Isto quer dizer que quanto menos é 
passada de forma explicada, mais o que foi passado pode ser 
considerado como  “experiência” por aquele que o recebeu, 
mas sua vida será modificada  por uma sabedoria prática.

A experiência pode ser associada à ideia de se atravessar 
uma região durante uma viagem – o que tem a ver com as 
mudanças e os perigos relacionados ao percurso. Desse 
modo, pode-se entender que a experiência é ligada tanto 
ao seguir um caminho quanto a ser modificado por esse 
mesmo caminho. Portanto, próximo de simplesmente 
acumular conhecimentos durante uma viagem, a noção 
de experiência liga-se às transformações e modificações 
possibilitadas pelo atravessar.

Ao estabelecer comparações entre informação e 
narrativa, Benjamin considera que a informação só tem valor 
no momento em que é nova; ela só vive nesse momento. 
Precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda tem que 
se explicar nele. Esclarece:
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“Muito diferente é a narrativa. Ela não se 
entrega. Ela conserva suas forças e depois de 
muito tempo ainda é capaz de se desenvolver. 
Heródoto não explica nada. Seu relato é dos 
mais secos. Por isso, essa história do antigo 
Egito ainda é capaz, depois de milênios, de 
suscitar espanto e reflexão. Ela se assemelha a 
essas sementes de trigo que durante milhares 
de anos ficaram fechadas hermeticamente nas 
câmaras das pirâmides e que conservam até 
hoje suas forças germinativas”.
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Larissa de Araújo Dantas*

OS SIGNIFICADOS DA HISTÓRIA
THE MEANING OF HISTORY

A todo instante ouvimos dizer que a sociedade está 
em mudança, e que a História comprova isso, basta 
comparar um fato presente com o passado. O uso 

ou não de bengala e chapéu por homens, como mostram 
telenovelas de época, é apontado com facilidade para mostrar 
tempos históricos diferentes. Mas, seria mesmo tão simples 
assim lidar com questões que, na verdade, em qualquer tentativa 
mais séria de análise se mostrarão extremamente complexas? 

Segundo Jaques Le Goff, a palavra história vem do 
grego antigo “histoire”, forma derivada da raiz indo-europeia   
weid, ver. Esta concepção da visão como fonte essencial de 
conhecimento leva-nos à ideia de que o “histor”- aquele que 
vê - é também aquele que sabe; “historien” em grego antigo 
é procurar saber, informar-se.  “Histoire” significa, portanto, 
procurar ver, saber o que aconteceu. Ver, logo saber, constitui 
para o autor um primeiro problema. Em outras línguas a 
palavra História apresenta outras definições e pode significar:

O que são fatos históricos? Quem lhes
atribui significado ou sentido?   

*Doutoranda em História.
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1 - a procura das ações realizadas pelos homens,
2 - o objeto da procura é o que os homens realizaram,
3 - a história como narração de uma série de acontecimentos.

Apesar de não existir uma definição precisa sobre o 
que é a história, sabemos que ela  existe duplamente: uma 
história real, concreta, a dos acontecimentos da dia a dia, 
e uma outra, que é tecida nesse mesmo espaço - a que 
interpreta, problematiza, constrói explicações e busca dar 
inteligibilidade a esta história real. É a história enquanto 
modo de conhecimento, de estudo.

Como um modo de conhecimento, a História, enquanto 
construção dos historiadores, é determinada pelas 
condições em que os mesmos vivem. É a partir da maneira 
como estes se inserem na sociedade, do modo como 
participam e se comprometem com o seu tempo histórico, 
que atribuem significados ao dado real, que elaboram suas 
interpretações históricas.

 Neste sentido, não há uma única História. A História real 
é interpretada, escrita, reescrita sob vários pontos de vista, 
de geração a geração, variando, ampliando seus objetos, 
métodos, segundo condições historicamente determinadas.

A  grosso modo, os historiadores procuram compreender 
as transformações pelas quais passaram as sociedades humanas 
e, para captarem o significado dessas transformações, elaboram 
conceitos, categorias, instrumentos  que lhes possibilitem recriar 
artificialmente o objeto, a particularidade da totalidade do social 
que, no entender deles, é importante resgatar.

Um instrumento de que se utilizem para isolar, comparar, 
diferenciar seu objeto da totalidade do social é a definição 
de “tempo histórico”.

A definição de tempo histórico é uma construção social: 
por exemplo, a civilização cristã europeia, a chinesa, a árabe, 
apresentam recortes temporais distintos.
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Com este artifício é possível estabelecer uma distinção 
abstrata entre o passado e o presente, da mesma maneira 
como se pode distinguir cronologicamente mudanças 
rápidas e lentas, alterações, perpetuação, bem como fazer 
comparações e diferenciações na sociedade humana.

Outro instrumento elaborado pelos historiadores para 
resgatar, no tempo e no espaço, a problemática que busca 
analisar e explicar o presente é a construção do “fato 
histórico”.  Entre os múltiplos acontecimentos que compõem 
a tessitura da realidade social, o historiador escolhe aqueles 
que, segundo a sua visão de história, são capazes de 
esclarecer a questão que se propôs investigar ou narrar.

Um acontecimento, ou um conjunto de acontecimentos, 
são transformados em fatos históricos a partir do grau de 
importância (ou verdade científica) que os historiadores 
lhes atribuem. Nessa medida, podemos afirmar que os fatos 
históricos são construções do historiador, pois é ele que lhes 
atribui um significado ou um sentido.

Cabe aqui uma reflexão: como é que acontecimentos são 
transformados e legitimados como fatos históricos e acabam 
por se institucionalizar, direcionando a vida social? 

Para a construção dos fatos históricos, os historiadores 
têm como suporte os documentos, que podem ser escritos, 
orais, iconográficos, etc. Os documentos compõem uma parte 
da memória coletiva, que ficou e foi preservada segundo 
interesses ou intenções de quem os produziu, ou de quem 
entendeu ser importante guardá-los.

Os documentos, sua produção e preservação, não são 
neutros. Cabe aos estudiosos da história identificar, situar 
e interpretar a natureza desses materiais e proceder a 
uma análise crítica que possibilite verificar que elementos 
corporificam e dão identidade ao documento e que aspectos 
podem contextualizar o próprio documento e revelar outros 
traços, outros significados que o documento negligenciou, 
ou mesmo quis silenciar. 
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Nessa direção, podemos sugerir que a história, baseada 
em documentos, permite não só apreender parte da 
realidade, mas desvendar suas contradições, descobrir 
novos fragmentos e pode também apagar, até mesmo pela 
imposição de documentos aprioristicamente selecionados, 
a memória coletiva ou o passado, senão na sua totalidade, 
pelo menos nas partes que não interessam ao construtor 
do fato histórico.

Vista por esse ângulo, a História, como um modo de 
conhecimento, como uma busca de explicação científica, está 
diretamente vinculada às concepções de verdade, à ideologia 
e aos interesses políticos que o historiador, enquanto sujeito 
social, defende.

Dessa forma, nos defrontamos com várias tendências 
na produção historiográfica baseadas em diferentes 
concepções de verdade com que os sujeitos históricos, 
no caso os historiadores, se identificam, tais como o 
idealismo, o positivismo, o marxismo, o estruturalismo, etc. 
Evidentemente, numa sociedade como a nossa, em que o 
saber e a ciência conferem poder, a História se vincula à 
questão mais ampla da luta política.

É preciso, portanto, reformular e escrever a História 
constantemente e repensar, a partir da nossa situação na 
sociedade, que tipo de História é divulgada, ensinada e 
transmitida, e que tipo de História pode esclarecer e nos 
ajudar a compreender as contradições sociais existentes na 
sociedade burguesa em que vivemos.
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O artigo trata de literatura de testemunho, 
colocando em pauta a obra de Jorge Semprún, 
que era judeu e foi prisioneiro no campo de 
concentração de Buchewald.O escritor narra 
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dilacerava as vítimas do Estado nazista. 

The article deals with testimony literature, focusing 
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Alessandra Moreira Lima*

LITERATURA DE TESTEMUNHO: JORGE SEMPRÚN
TESTEMONIAL LITERATURE: JORGE SENPRÚN

Testemunho é o relato, seja ele escrito, oral, fílmico, 
televisivo, quadrinizado ou pictórico. Testemunha 
é a pessoa, aquela que viveu a experiência de 

ter presenciado um fato, ou de ter sido vítima dele. É a 
testemunha direta. 

Existe, ainda, o testemunho solidário, relato que retoma a 
história de outro e a reconta, em geral porque se acredita que 
uma reflexão sobre o passado contribuirá para que fatos sociais 
extremamente dolorosos nunca mais venham a se repetir.

Na literatura, acumulam-se relatos de sobreviventes de 
campos de concentração nazistas, ou de outros regimes 
autoritários, como ocorreu no Brasil durante a ditadura militar, 
e, de modo particular, durante o período em que predominou 
o Ato Institucional número cinco (AI-5) que vigorou, em nosso 
país, de 13 de dezembro de 1968 a 31 de dezembro de 1978. 

*Doutora em Literatura, trabalhou na USM e na UCR.

Como contar uma história real? Como descrever o 
cheiro de carne humana queimada?
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A produção de obras no Brasil sobre este tema é vasta, 
incluindo filmes como “Pra frente, Brasil” (1982) de Roberto 
Farias, ou “Que bom te ver viva” (1989) de Lúcia Murat, ou, 
ainda, “O ano em que meus pais saíram de férias” ( 2006) de 
Cao Hamburger; telenovelas como “ Anos Rebeldes”, (1992 
- Rede Globo) ou livros como “O que é isso, companheiro?”, 
de Fernando Gabeira, ou “Os carbonários”, de Alfredo Sirkis, 
ou ainda “As meninas”, de Lygia Fagundes Telles.

 História, Memória e Ficção

Misturando imaginação, memória e pesquisa histórica, 
alguns escritores têm produzido obras literárias de grande 
beleza, que não apenas encantam o leitor pela densidade 
poética do texto, como o estimula a interessar-se pelo 
passado, buscando  informações como de antigos costumes 
ou estilos de vida, formas antigas de exploração do homem, 
ou dramas oriundos de atos de violência do Estado. Jorge 
Semprún, José Lins do Rego, Pedro Nava, Mia Couto, 
Guimarães Rosa integram o rol desses escritores. 

Semprún reúne memória, vivência e ficção. Narra a 
História, contando muito de sua própria vivência, como ativista 
da Resistência, de sua prisão e tortura, quando, em 1943, foi 
deportado para o campo de concentração de Buchenwald.

Faria o que se convencionou chamar de literatura de 
testemunho, que objetiva o estabelecimento de relações 
intrínsecas entre escrita e trauma, vivenciados em 
situações históricas extremas.

  Escreveu “La escritura o la vida”, em que narra a 
chegada de soldados aliados a Buchenwald, num jipe, 
em abril de 1945, quando o personagem-narrador adquire 
a condição de sobrevivente. Nessa condição, detém-se  
a fim de refletir sobre como conseguiu alcançar essa 
extraordinária condição, isto é, como conseguiu ultrapassar 
todas as barreiras do horror e permanecer vivo.
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 Diante dele, a realidade está disponível e a palavra 
também. Pode falar, contar, mas logo expõe suas dúvidas:

“Contudo uma dúvida me assalta sobre 
a possibilidade de contar. Não porque 
a experiência vivida seja indizível. Foi 
“invivível”, algo completamente diferente, 
como se compreende sem dificuldade. Algo 
que não corresponde à forma de um relato 
possível, mas sim à sua substância. Não à 
sua articulação, mas sim à sua densidade. 
Somente alcançarão essa substância, 
essa densidade transparente, aqueles que 
saibam converter seu testemunho em um 
objeto artístico, em um espaço de criação. 
Ou de recreação. Unicamente o artifício de 
um relato dominado conseguirá transmitir 
parcialmente a verdade do testemunho”.

 Em “A grande viagem” a memória recupera os vagões 
lotados dos comboios nazistas, onde restos humanos 
viajavam sem água, sem comida, vitimizados pelo 
horror do Estado Nazista, que lhes conferia o status de 
seres inferiores,  dilacerando-lhes o corpo, designando-
lhes a hora de morrer nos fornos crematórios ou sob 
fuzilamento, caso não morressem de fome ou sede, ou 
de moléstias oportunistas, sempre prontas a atacarem os 
corpos fragilizados.

Como Contar Uma História Real?
Como Descrever o Cheiro De

Carne Humana Queimada?

É, ainda, Semprún, que fala sobre as dificuldades de se 
contar uma história, que é verdadeira.

Uma história tem de ser bem contada, dizem. E Semprún 
indaga: “O que quer dizer “bem contada”?  Recorda que falam 
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sobre a questão, que “as coisas têm de ser ditas como 
são, sem artifícios”. E contesta: “Contar bem significa: 
de modo a ser escutado. Não vamos conseguir isso sem 
algum artifício. O artifício suficiente para que se torne arte”.

A barbárie seria comunicável em um relato estruturado 
artisticamente e capaz de provocar no receptor/leitor/
ouvinte, ao mesmo tempo, perplexidade e lucidez, 
permitindo enfim a escuta atenta e reflexiva.

Ao se tornar objeto artístico a história passa a ter 
a sua realidade confirmada. Assim fica possível exibir 
a exteriorização da realidade radical do Mal. Tornar 
comunicável a violência destruidora do Estado Nazista.

A dúvida do narrador em fazer uma opção entre a 
escrita ou a vida determinou o tempo levado para escrever. 
Optar pela vida é mais fácil, já que a opção por escrever 
é marcada pelo medo de afundar-se nas memórias do 
trauma e não conseguir restaurar a sanidade necessária 
para enfrentar os desafios da vida após a prisão.

Se a obra literária tem como foco a barbárie, precisa 
encontrar as palavras que consigam dar conta de sua 
expressão viva e ativa, e não apenas enterrada no 
passado. Ou como ele diz, comparando termos em alemão, 
espanhol e francês: “a experiência da vida, que a vida vive 
de si mesma, de si mesma se vivendo, é ativa”.

As dúvidas do personagem-narrador estão sempre 
se recolocando. Como traduzir em palavras o trauma? 
Como contar o real, usando palavras? Como vencer a 
impossibilidade narrativa? Como descrever o cheiro de 
carne humana queimada?

Só através da elaboração estética é possível 
representar, ainda que parcialmente, a barbárie, e 
estimular o leitor a ouvir o que é contado, a refletir.
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 A Sobrevivência
Incapaz de entender como conseguira sobreviver, Semprún 

viveu por muitos anos atormentado por desconfianças e 
incertezas. Nos campos de concentração eram reservados 
aos intelectuais os piores trabalhos, os que traziam mais 
rapidamente a morte. E ele, por que não havia seguido para os 
anexos de Buchenwald?

Em uma viagem a Weimar, nas proximidades de Buchenwald, 
em 1992, o personagem-narrador encontrou e leu sua ficha de 
identidade de prisioneiro de Buchenwald, arquivada no campo. 
Ali constava que ele era estucador e não estudante, como havia 
declarado. Por solidariedade, o jovem comunista alemão, que 
cuidava da catalogação, evitara registrar a palavra “estudante” 
que o mandaria para os campos anexos a Buchenwald, onde 
morreria em poucos dias. O fato de ter domínio da língua alemã 
favoreceu que ficasse naquele campo, que era de concentração 
mas não de extermínio. 

Havia encontrado solidariedade onde o mal dominava, 
constituindo-se no inumano que habitava o homem.

Desse modo, recuperava a sua identidade, reconciliando-se 
com a sua história.

História, Memória e Escrita Literária
Para Peter Burke, a memória tanto é fonte histórica, através 

da qual o historiador analisa a confiabilidade do que é lembrado 
– recorrendo ao cruzamento com outras fontes, e, também por 
intermédio da contribuição particular da história oral – quanto 
desperta seu interesse como fenômeno histórico, ou seja, uma 
história social do lembrar, enquanto objeto.

Ao se estabelecer diferenças entre o discurso histórico e 
o discurso memorialístico não deve existir uma subordinação 
entre História e Memória, visto que as duas instâncias 
participam em conjunto ao olharem para o passado. Para 
construir sua identidade, o ser humano precisa igualmente dos 
dois discursos: a identidade é sempre narrativa, recordativa.
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A História se alimenta da memória e o inverso também 
ocorre: uma pode ser matéria prima ou ponto de partida da outra.

O narrador-personagem Semprún, para escrever, tem de 
enfrentar vários problemas porque precisa figurar um “eu” 
que trabalha sobre uma matéria que é a sua vivência, mas que 
precisa ser superada para poder constituir um texto que seja 
mediador do conhecimento.

Ao tratar de sua experiência em lidar com o Mal, conclui que 
a essência do Mal pode ser encontrada em qualquer experiência 
- porém, nos campos de concentração ela foi crucial para 
mostrar que o mal é o inumano no homem e pode ressurgir a 
qualquer momento.

Seu alerta ribomba: pode ressurgir a qualquer momento.

Um Pouco Sobre o Autor

Jorge Semprún pertencia a uma ilustre família espanhola, 
estudou na França, esteve preso no campo de concentração 
de Buchewald, foi militante do Partido Comunista, combateu o 
franquismo, participou como Ministro da Cultura do governo 
socialista de Felipe González.

Além de escritor, foi roteirista de cinema. Em sua 
produção para o cinema constam: “A Guerra Acabou”, 
filmado por Alain Resnais, em 1966; “Z”, dirigido por Costa-
Gravas, lançado em 1969; “A confissão” (1970) e “Estado de 
Sítio” (1972), também dirigidos por Costa-Gravas.
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O artigo trata de um tipo de teatro que elimina o 
uso da palavra em favor da mímica, da expressão 
corporal, dos gestos, e, no qual a representação 
cênica é executada pelo espírito e pelo corpo como 
um todo. Nele, há forte interação entre os atores e 
o público, num encontro em que prevalece a força 
da identidade entre os presentes.

The article deals with a type of theater that 
eliminates the use of words in favor of 
mimicry,body expression, gestures, in wich the 
scenic representation is performed by the spirit  
and the body as whole. In it there is a strong 
interaction between actores and audience in a 
meeting in which the strength of identity prevails.

Teather. Grotowski. Body Expression. Mimicry.
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Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

O DESAFIO DE UM TEATRO SEM PALAVRAS
THE CHALLENGE OF A THEATER WITHOUT WORDS

Em 1967, surgia em São Paulo um teatro que abolia 
a palavra, para se constituir num jogo cênico entre 
palco e plateia, de modo acintoso e grotesco, que 

desnorteava a censura.
Se, como querem muitos, a essência do teatro é a 

palavra, e se a censura prévia atua analisando os textos 
dramatúrgicos, o que poderia acontecer com uma pantomina 
em que não havia texto a ser examinado? Foi desse jeito, 
recorrendo apenas à expressão corporal, à mímica que um 
grupo de jovens atores desafiou a severa e brutal censura que 
estava instalada no Brasil e ainda se deu ao luxo de competir 
num festival internacional, realizado na França, e trazer para 
cá o cobiçado prêmio máximo.

Tudo começou  quando, pela primeira vez no Brasil, um 
grupo teatral resolveu aderir à linha teórica de Grotowski, 
autor polonês que considerava a palavra irrelevante no teatro, 

*Mestre em Ciências Sociais e doutora em Comunicação e Artes, dirige pesquisas e 
publicações no CELARTH - Centro de Estudos de Letras, Artes e História.

A essência do teatro poderia
deixar de ser a palavra?



        TEMA       36

e desenvolvia, com os seus atores, exercícios essencialmente 
não verbais, valorizando a expressão corporal, os gestos, os 
sons da voz - propondo que toda representação cênica fosse 
executada pelo espírito e pelo corpo como um todo.

Buscava o intenso relacionamento entre o palco e a 
plateia, o fascínio que envolve atores e público num encontro 
em que prevalece a força da identidade entre os presentes. 
Procurava a concentração extrema do ator, por intermédio 
de treinamentos físicos, plásticos e vocais.

Para ele, a unidade elementar de expressão é o gesto 
significativo, oriundo não da expressão naturalista, da 
técnica intelectual, mas do artifício. O artifício, por sua vez, 
é construído na composição do papel, na concentração 
da forma, na expressão dos símbolos - e não há nenhuma 
contradição entre a técnica interior e o artifício.

A elaboração da artificialidade é resolvida com ideogramas 
na forma de sons e gestos, que evoquem associações no 
psiquismo da plateia. Quanto mais o ator absorve de dentro 
de si próprio o que ali está escondido, mais rígido se torna 
nas disciplinas externas, ou seja, na forma, no gesto, no 
movimento, que marcam a sua expressividade cênica.

Desse modo, temos de considerar que a composição 
artificial esclarece a verdade que o “comportamento natural” 
esconde. Assim, temos que o comportamento humano é 
dialético. O ser humano não se comporta “naturalmente” no 
momento de um choque psíquico, de terror, de perigo mortal, 
ou até mesmo de imensa alegria, que provoque reações 
rítmicas. Ele usa símbolos articulados benze-se, reza, grunhe, 
ou começa a dançar, girar, cantar. Isto quer dizer: não usa os 
gestos comuns, cotidianos. 

Desse modo, o que o teatro de Grotowski busca são 
os impulsos puros da situação humana elementar. O 
ator amadurece ao atingir o estágio do mais completo  
despojamento, da total doação de si mesmo, de penetrar 
num transe que o leva a expor todos os seus poderes 
corporais e psíquicos.
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A Questão Da Palavra
Os apoiadores desta linha teatral costumam dizer 

que é possível fazer teatro eliminando o uso da palavra. 
Costumam recorrer à história do teatro para lembrar que 
na evolução da arte teatral o texto foi um dos últimos 
elementos a ser acrescentado.

Na Commedia dell’Arte, por exemplo, podia-se colocar 
algumas pessoas no palco, com um cenário por elas próprias 
montado, e a representação acontecia bem, mesmo que as 
palavras não fossem articuladas, mas apenas murmuradas, 
num tom muito baixo.

Mas, se é possível realizar teatro sem palavras, não 
há qualquer possibilidade de teatro sem ator, nem sem 
um público que assista à representação, ainda que seja 
apenas um único espectador. Desse modo, o tipo de teatro 
em questão se resumiria ao que ocorre entre espectador e 
ator - todos os demais elementos seriam complementares, 
mesmo aqueles eventualmente necessários.

O Desafio De Um
Teatro Sem Palavra 

No Brasil, quem aderiu à linha de Grotowski para 
realizar um espetáculo teatral sem usar as palavras foi o 
TUCA - Teatro da Universidade Católica, de São Paulo, que 
apresentou em 1967 a peça de Roberto Freire, O&A, um 
espetáculo tão marcante que provocou forte celeuma, entre 
aplausos e críticas.

Dirigida por Silnei Siqueira, a peça registrava a 
perplexidade do momento político que o país atravessava, 
com o fim das liberdades e a implantação da ditadura militar, 
ocorrida em 1964.

A implantação da ditadura ocorreu de forma rápida, 
desencadeando um movimento veloz de prisão em todos 
os cantos do país, de drástica censura à imprensa, de 
silenciamento geral nas escolas, fábricas e instituições 
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culturais. Esse grande cala-boca, vindo de cima para baixo, 
prometia prisão, desaparecimento ou até a morte aos que 
tentassem desafiar o sistema. Um teatro sem palavras, 
porém, combinava com qualquer atitude que se tomasse 
para mostrar com gestos, sons e movimentos o que estava 
acontecendo no país e que ficava bastante claro a qualquer 
tipo de público, inclusive para aqueles que desconhecessem 
o nosso idioma. O gestual podia falar em qualquer espaço, 
onde quer que estivesse situado, independente de qual fosse 
a língua que ali se falasse.

Naquele momento, seria bom para o TUCA levar um 
espetáculo assim para a França, acompanhando a peça “Morte 
e Vida Severina”, que se apresentaria em Nanci, e sobretudo, 
dentro do Brasil, onde o silêncio estava implantado.

O dramaturgo Roberto Freire, que ocupava o cargo de 
diretor artístico do TUCA, sentiu que aquele era o momento 
adequado para a explosão em cena da contracultura juvenil, 
com a realização de um jogo cênico entre palco e plateia, de 
modo acintoso e grotesco. E assim, segundo suas próprias 
palavras “improvisou” a peça O&A.

A montagem era simples. Uma grande estrutura de ferro 
preto dominava a cena, e nela, os atores se contorciam, de 
variadas formas, movimentavam-se cantando em O e em A. 
Quem cantava em O eram os conservadores, os direitistas, 
os que apoiavam a manutenção do status quo. Quem cantava 
em A eram os que desejavam a liberdade, os que eram contra 
a ditadura, os que prezavam as liberdades democráticas e 
desejavam a sua volta para o país.

Nessa estrutura, as vozes se erguiam fortes, numa luta 
feroz que terminaria com a vitória do A, quando um ator emite 
um grito em tom muito elevado, AAAAAAA,  calando todas 
as vozes que cantavam em O.

Nesse jogo político, visual e sonoro entre direita e 
esquerda, nem a censura conseguiu atuar. Nessa época, 
estava instalada no Brasil a censura prévia, que aplicava 
censura a filmes, textos e peças teatrais, mas agora se tratava 
de uma pantomima onde não havia texto a ser examinado.
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 Na verdade, a censura já tinha história no país, antes 
da ditadura militar; era abominável, mas não chegava a ter 
o caráter persecutório pesado que passou a ter a partir de 
1968, com o Ato Institucional número 5, quando a cultura e as 
artes passaram a ser consideradas coisas muito perigosas, 
passando, por isso, a receber tratamento de inimigos políticos, 
em associação com questões de segurança nacional. 

Evidentemente isso exigiu mudanças no panorama 
cultural do país, quando as estratégias de composição 
artística passaram por mudanças, com a formulação de novos 
paradigmas, obedecendo, então, a uma estética de resistência, 
que exigia muito cuidado, atenção e, especialmente, muita 
criatividade.

No caso da peça O&A, porém, apresentada em 1967,  sem 
palavras, verificou-se uma  estreia tranquila. O espetáculo 
foi um sucesso!

A força imagética e sonora de O&A criou uma 
comunicabilidade imediata com a plateia, mesmo apresentando 
um corpo coletivo de jovens e inexperientes atores, mas que 
contavam com o profissionalismo dos diretores de arte e de 
cuidadoso e competente tratamento sonoro.

Não faltaram aplausos, mas também não faltaram críticas, 
inclusive do ator Juca de Oliveira, que chegou a publicar um 
artigo em que criticou de forma ácida a linha de Grotowski 
que abolia a palavra. Para Juca, a essência  do teatro é a 
palavra, removê-la é promover a destruição da arte cênica.

A Hora e a Vez Da Ousadia
Se houve ousadia em O&A, ela, na verdade, não faltou 

ao teatro em São Paulo dessa época. O Teatro de Arena e 
o Teatro Oficina buscaram e encontraram alternativas para 
desacatar a tentativa política do poder central do país de 
silenciar as artes.

Um destaque especial merece o Teatro Oficina, com José 
Celso Martinez Correa e sua montagem, em 1967, de “O Rei da 
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Vela”, de Oswald de Andrade, texto escrito em 1933, publicado 
em 1937, e que nunca havia sido encenado. 

A ironia, o humor ácido, a provocação faziam parte 
do Teatro Oficina, que também valorizava Grotowski na 
construção de experiências de laboratórios, na adesão ao  
deslocamento da linguagem para a performance do ator, na 
problematização da questão palco-plateia, na incorporação 
exacerbada dos exercícios corporais e sonoros dos atores, 
no empenho pela  assimilação da vivência dos atores na 
elaboração dos trabalhos, na irreverência diante de tudo que 
estivesse estabelecido e era consagrado.

“O Rei da Vela” estreou em 1967 provocando 
maravilhamento na plateia, diante de uma encenação 
paródica, colorida, anárquica, dançante, provocadora, 
irreverente e kitsch. José Celso Martinez Correa dava-lhe uma 
configuração carnavalizada, fiel ao espírito antropofágico da 
obra oswaldiana.

Os valores centrais da cultura brasileira eram demolidos 
de modo satírico; nesta peça, a aristocracia rural, a burguesia 
eram exibidas em todo o seu ridículo esplendor, e aquela 
nova forma de representar constituía-se já num dos pilares 
estéticos do tropicalismo, que emergia no país.

Ali, a Razão ficava em segundo plano, em favor de 
experiências sensoriais. O que ocorria era uma mudança de 
eixo de uma prática racionalista para um novo modelo de 
prática, aberta a outras possibilidades existenciais, menos 
discriminatórias e mais libertárias.

O encontro de mudanças conceituais chegava para 
instalar no Oficina a pesquisa permanente, orientada para 
uma abordagem aberta a inovações em relação a novos 
textos que viessem a ser encenados, alerta às necessárias 
revisões culturais e introduzindo de maneira sólida a criação 
coletiva do espetáculo, valorizando sempre o novo e a 
liberdade de expressão.

Assim, o teatro marcou, em São Paulo, nos finais dos 
anos 1960, um movimento de resistência cultural, social 
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e política onde explodiam a criatividade e a coragem, a 
pesquisa e a capacidade de inovação que deslumbravam as 
jovens plateias, que, usando tênis e calças de blue jeans, 
lotavam as casas de espetáculos, buscando respostas para 
enfrentar o opressivo cotidiano de um tempo sombrio, que 
suprimia a liberdade, tentando impor o medo e a asfixia 
para manter de pé um sistema opressor, que iria lentamente 
decompor-se com a reorganização política de grandes 
parcelas da população e apoio intenso das artes engajadas, 
que, de diferentes maneiras, lutavam para arejar o país.
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SALOMÃO, BILAC E CECÍLIA:
PARALELAS E INTERSECÇÕES
SALOMÃO, BILAC E CECILIA: PARALLELS 

AND INTERSECTIONS

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT
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A partir da letra de música “A fábrica do poema”, 
originalmente um poema de Waly Salomão (musicado 
e cantado por Adriana Calcanhotto), buscamos 
realizar uma análise comparativa com outros dois 
textos: “A um poeta”, de Olavo Bilac, e “Motivo”, 
de Cecília Meireles, traçando proximidades e 
distanciamentos. Para tal, observamos os seguintes 
itens: a forma, a linguagem, a súmula metalinguística, 
a abordagem do que é o processo de criação e o valor 
de uma obra poética.

Based on the song lyric “A fábrica do poema”, 
originally a poem by Waly Salomão, we were make 
a comparative analysis with two other texts, “A um 
poeta”, by Olavo Bilac and “Motivo”, by Cecilia 
Meireles, observing approaches and distances.

Waly. Bilac. Cecília Meireles. Comparative literature.

Autor e Texto
Author - Text
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SALOMÃO, BILAC E CECÍLIA: PARALELAS E INTERSECÇÕES
SALOMÃO, BILAC E CECILIA : PARALLELS AND INTERSECTIONS

Neste artigo, iremos realizar uma análise comparativa 
entre três textos poéticos, apontando, entre eles, 
proximidades e distanciamentos. O ponto de partida 

será “A fábrica do poema”, originalmente uma poesia de Waly 
Salomão, musicado e cantado por Adriana Calcanhotto, sendo 
os outros dois textos “A um poeta”, de Olavo Bilac, e “Motivo”, 
de Cecília Meireles.  

Os três textos colocados em análise utilizam-se da 
metaliguagem em seus conteúdos. Ou seja, usam a poesia para 
falar sobre a própria produção poética e sobre a condição de 
ser poeta.

A princípio, podemos perceber que “A fábrica do poema” 
e “A um poeta”, cada qual a seu modo, discutem mais o fazer 
poético do que “Motivo”, que centra-se bastante na figura do 

*Licenciado em Letras e especialista em Literaturas de Língua Portuguesa pela 
UNESA, RJ, possui mestrado em Literatura Brasileira pela UERJ, onde está cursando 
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Aqui a poesia fala sobre a própria produção poética e
também sobre a condição de ser poeta.
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poeta, na sua individualidade e no seu olhar sobre a vida 
(sua subjetividade).

Ao analisarmos a súmula metalinguística, percebemos que 
os textos de Bilac e de Waly Salomão são repletos de termos 
que evidenciam essa metalinguagem. Se traçarmos um paralelo 
entre “A um poeta” e “A fábrica do poema”, vamos encontrar 
palavras muito semelhantes, pois ambos falam das técnicas ao 
se fazer poesia. Palavras como “cimento”, “britas”, “pedras”, 
“cal”, “arquitetura ideal” – todas da letra de Waly – expressam 
a ideia de engenhosidade empregada na produção de um texto 
semelhantes às que Bilac defende em seu “A um poeta”, cujos 
vocábulos, por sua vez, possuem sentidos próximos aos usados 
por Waly; vejamos alguns: “lima”, “trabalha”, “sua”, “fábrica”, 
“andaimes”, “edifício”, “templo grego”. Porém, ao contrário do 
poeta parnasiano, a letra de Waly Salomão passa a dizer, a partir 
do seu meio para o fim, que a desconstrução também revela-se 
construtiva e que nada precisa ser (e nem efetivamente é) tão 
perfeito. A imperfeição, segundo ela, é beleza também.

Dos três, o poema de Olavo Bilac é o mais rígido quanto 
à forma. Não é de se estranhar, visto que a escola parnasiana 
recomendava o máximo de rigor possível na elaboração dos 
poemas. Já a linguagem utilizada nesse texto se apresenta como 
rebuscada, porém não distanciada totalmente da compreensão 
do leitor. O poeta, desse modo, busca a justa medida, a palavra 
mais adequada, que irá encaixar-se tal qual um rubi cujo 
tamanho se mostra perfeito para o espaço destinado a ele (Bilac 
fala nisso também em outro poema seu intitulado “Profissão de 
Fé”, cuja temática é gêmea da trabalhada em “A um poeta” – em 
ambos, ele ensina os princípios do “catecismo” parnasiano). 
Essa busca pela linguagem rica, porém simples, transparece no 
verso: “De tal modo, que a imagem fique nua, / rica mas sóbria, 
como um templo grego”. Ou também nesse outro verso: “Arte 
pura, inimiga do artifício, / É a força e a graça na simplicidade”.

O poema bilaquiano segue a forma fixa: é um soneto 
(possui dois quartetos e dois tercetos) com todos os versos 
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metrificados meticulosamente em decassílabos. As rimas são 
de predominância rica e enquadram-se no esquema tradicional 
de rimas intercaladas nos quartetos e alternadas nos tercetos, 
apresentando, desta maneira, regularidade na métrica, no ritmo 
e na rima – elementos típicos do cartesianismo parnasiano. 
Já “Motivo”, embora não composto sob tal rigidez, apresenta 
quatro estrofes com quatro versos em cada e rimas alternadas 
em todos esses quartetos, rimas essas que conferem ótimos 
ritmo e musicalidade ao poema de Cecília Meireles. Enquanto 
isso, a letra de Waly Salomão não segue as formas ditas fixas, 
compondo-se de versos livres, ou seja, que não possuem 
métrica e nem rimas.

Em “Motivo”, Cecília Meireles vale-se de uma linguagem 
simples, mais próxima do uso coloquial, com palavras comuns 
e de fácil entendimento. No entanto, a maneira pela qual o 
texto vai se compondo faz com que palavras usuais, ao serem 
bem trabalhadas, resultem numa ampla (e bela) diversidade 
semântica. Dessa forma, Cecília nos ensina que não é tão 
somente o uso de palavras belas e rebuscadas que garante um 
bom texto e, sim, o jeito como iremos tecê-las.

“A fábrica do poema”, embora seja uma letra de música 
voltada para o grande público, não economiza no vocabulário. 
Notamos nela um linguajar mais refinado, cheia de palavras 
que não são as que facilmente encontramos nos diálogos 
que ouvimos ou que travamos no cotidiano. Suas metáforas 
são lindamente construídas. As imagens de Waly seguem o 
conselho de Bilac em “A um poeta”: que elas sejam ricas, 
porém simples. Apesar de originais e bem trabalhadas, essas 
imagens da compositora gaúcha, assim como em Olavo, não 
afastam os diferentes tipos de ouvintes/leitores. Essa linguagem 
enriquecida e bem construída encontrada na letra de Waly pode 
suscitar logo de cara um questionamento: Seria realmente 
uma letra de música ou um poema musicado? Na verdade, 
sabe-se que um poema homônimo do próprio Waly Salomão 
foi musicado (e modificado/adaptado para caber na métrica da 
melodia), por Adriana Calcanhotto.
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Interessante salientarmos que essa mesma letra, além da 
sua já citada metalinguagem, parece dialogar com o poema 
bilaquiano (pelo menos em seu início). Waly principia exaltando 
a busca pela perfeição na arquitetura do poema, numa postura 
semelhante a do poeta parnasiano, porém, logo depois, na 
mesma letra, coloca-se contra essa pretensão, que acaba indo 
por água abaixo: “Acordo;/ E o poema todo se esfarrapa, fiapo 
por fiapo. / Acordo;/ O prédio, pedra e cal, esvoaça”. Ao fim 
de “A fábrica do poema, o eu-lírico retorna ao diálogo com os 
parnasianos e até questiona a validade do pragmatismo e dos 
preciosismos exagerados em poesia: “Não deve adiantar grande 
coisa permanecer à espreita/ no topo fantasma da torre de vigia/ 
Nem a simulação de se afundar no sono. / nem dormir deveras.”

Podemos dizer que a percepção do eu-lírico de “A fábrica do 
poema” faz a ânsia parnasiana pela perfeição do poema evolar-
se, desfazer-se a seus pés. Por outro lado, para a compositora 
gaúcha desconstruir também é construção. Há ordem na 
desordem. Por que o caos não pode também ser belo? O erro 
também é acerto. A dúvida gera a certeza que, por sua vez, gera 
mais dúvidas, e assim por diante. A coragem brota no meio do 
medo. E o fracasso divide a outra face da moeda com o sucesso. 
A vida (ou a poesia) pode nascer da morte: “Acordo! Os olhos 
chumbados pelo mingau das almas/ e os ouvidos moucos, / 
assim é que saio dos sucessivos sonos:/ vão-se os anéis de 
fumo de ópio/ e ficam-me os dedos estarrecidos.”

Se no poema de Cecília Meireles o eu-lírico demarca sua 
individualidade e expõe sua subjetividade, no de Bilac irá 
surgir um outro eu-lírico que quase consegue apagar a sua 
voz subjetiva para, no lugar, dar abrigo a um forte objetivismo, 
fator sempre valorizado e perseguido pelo Parnasianismo. Já “A 
fábrica do poema” parece querer mesclar esses dois aspectos: 
ao mesmo tempo que parece descrever objetivamente maneiras 
de se (des)construir um poema, também faz essa descrição 
através de uma visão bastante subjetiva. Não que o poema 
bilaquiano não contenha subjetividade (é impossível extirpá-la 
completamente), mas ele almeja (o tempo todo) ser inflexível 
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na busca pela objetividade ao descrever/ensinar um método 
pré-estabelecido (molde único) a ser usado pelos poetas que, 
segundo os parnasianos, prezem pelo seu ofício.

Para Bilac, no “A um poeta”, o processo de criação deve 
guiar-se pelo isolamento/pela reclusão (“longe do estéril 
turbilhão da rua”), pela paciência, pelo trabalho, enfim, pela 
dedicação e pela resignação quase monásticos (“Beneditino, 
escreve!”). Porém, que esses bastidores de esforços quase 
hercúleos não transpareçam aos olhos de quem lê (“Não se 
mostre na fábrica o suplício/ Do mestre. E, natural, o efeito 
agrade, / Sem lembrar os andaimes do edifício:”) e que todos 
os exageros e excessos sejam extirpados em nome da beleza 
do que é (aparentemente) simples.

Dentro da objetividade parnasiana, há muito mais espaço 
para as descrições e para o uso da figura de linguagem 
denominada comparação do que para as metáforas. Bem o 
oposto do que ocorre na letra de Waly, que usa (e abusa) de 
(lindas) expressões metafóricas, construindo, ao fim de tudo, 
uma visão repleta de beleza e lirismo sobre o processo de 
produção da poesia.

Através de “Motivo”, Cecília nos mostra que o fazer poético 
e o próprio poeta caminham, os dois, amalgamados, pela vida 
inteira. O que o poeta vê, ouve, sente, enxerga e apreende do 
mundo o forma como artista e também é o que faz parir o poema. 
Daí, podemos concluir que o poema é vida. E sua poesia finda 
assim que também termina a sua viagem aqui nessas terras: 
“Sei que canto. E a canção é tudo/(...) E um dia sei que estarei 
mudo:/ - Mais nada”. O poeta inspira a vida, digere-a e expira 
pura poética: “Irmão das coisas fugidias;/ não sinto gozo nem 
tormento. / Atravesso noites e dias no vento.”

Em “A fábrica do poema”, o valor da obra poética reside 
nas antíteses e nos contrastes, nos altos e baixos, na beleza 
do feio e na feiúra do belo. E nisso, essa letra se assemelha ao 
poema de Cecília, que vê na vida a geratriz e a nutriz de sua 
poesia: para Waly Salomão, neste seu texto, ser poeta é como 
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tentar manter-se em equilíbrio na corda bamba da vida/poesia. 
E mesmo que o poema caia pro lado bom ou pro lado ruim, de 
um jeito ou de outro, ele não irá deixar de ser um poema a ser 
apreciado. Perfeito ou imperfeito, lindo ou feioso, sublime ou 
sórdido, seja do jeito que for, o texto poético pode mostrar-se 
belo e nos tocar profundamente. Essa forma de enxergar a 
poesia faz lembrar “Nova poética” de Manuel Bandeira, que 
vale a pena ser citado em sua íntegra:

Nova Poética 

Vou lançar a teoria do poeta sórdido.
Poeta sórdido:
Aquele em cuja poesia há a marca suja da 
vida.
Vai um sujeito,
Sai um sujeito de casa com a roupa de brim 
branco muito bem engomada, e na primeira 
esquina passa um caminhão, salpica-lhe o 
paletó ou a calça de uma nódoa de lama:
É a vida
O poema deve ser como a nódoa no brim:
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.
Sei que a poesia é também orvalho.
Mas este fica para as menininhas, as estrelas 
alfas, as virgens cem por cento e as amadas 
que envelheceram sem maldade. 

Bandeira, assim como Waly, consegue ver a beleza no 
belo e também no feio. Tudo é poesia. Tudo é vida. Para 
Manuel, poesia é lama, mas também é orvalho. De forma 
semelhante, Baudelaire conseguiu perceber que flores podem 
nascer em pântanos.

Em Cecília, o valor da obra reside em saber não só ver 
a vida, mas enxergá-la. E, a partir disso, saber transformar 



 49 TEMA

essa fruição dos momentos bons e maus (“Atravesso noites 
e dias”) em belo cantar poético: “Eu canto porque o instante 
existe/ e a minha vida está completa/ Não sou alegre nem sou 
triste:/ sou poeta”. Para ela, a poesia é o barco onde o poeta 
está. O mar é a vida. Nem sempre boa, nem sempre má. Às 
vezes alegre, a maioria das vezes triste. Ao poeta resta saber 
jogar com o balanço desse mar. O próprio poema é movimento 
contínuo, constante; as coisas vêm e vão, como ondas que 
obedecem a direção dos ventos: “Se desmoro ou edifico, / se 
permaneço ou me desfaço, / - não sei, não sei. Não sei se fico/ 
ou se passo.” E tudo passa. Tudo sempre passará. Nada fica. 
O que hoje está aí, amanhã deixa de estar.

Já na visão de Bilac, a boa obra poética é aquela 
engendrada por um poeta que conserva a mão firme no leme 
do barco da poesia, no mesmo barco citado acima. O bom 
trabalhador da poesia não pode perder o rumo. Não pode 
deixar qualquer intempérie o derrubar ou até fazê-lo naufragar. 
O bom poeta deve saber guiar sua poesia lançando mão de 
mútiplos recursos, tem que saber consultar mapas, bússulas, 
astrolábios, cartas náuticas. Não medir forças com o vento, 
mas saber dominá-lo. E nunca se esquecer de as estrelas 
consultar (“Pois só quem ama pode ter ouvido/ Capaz de ouvir 
e de entender estrelas”). A boa poética vem do poeta que tem 
o controle da situação: não deixa a rima de ouro lhe fugir 
nem a métrica desandar. O poeta, segundo Bilac e os outros 
parnasianos, é o ourives, o monge abnegado, o trabalhador 
incansável. É aquele que vai tentar ter as estrelas, mesmo que, 
por hora, só consiga as nuvens alcançar.
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A música se insere na literatura de Érico Veríssimo, 
entretecendo seus enredos de forma marcante,  
como se pode observar em seus romances 

urbanos - e até a ausência dela fica gritante, como ocorre 
com “Ana Terra” em “O continente l”. Lidando de forma 
magistral com o sofrimento e as aspirações humanas, as 
questões sociais e morais, crises econômicas, evolução 
urbana, conflitos históricos e quebras de paradigmas, 
além de poéticas obras infantis, esse escritor começou a 
publicar suas obras nos inícios de 1930, data emblemática 
da produção literária do país.

Os anos de 1930 marcam um período de grandes 
transformações nas esferas social, econômica, política e 
ideológica do Brasil, que se refletiram na literatura e nas 
artes do país.

 Nos romances de Veríssimo, a música está 
sempre presente, como se os textos fossem 

construídos por teclados.
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Fora do Brasil, ocorria intensa polarização política, com 
a crescente participação de grandes parcelas da população 
europeia, em que as classes trabalhadoras apareciam cindidas 
entre o apoio ao fascismo e o apoio à experiência soviética, 
que mobilizava boa parte dos movimentos operários.

Dentro do nosso país, chegavam os ecos desses 
movimentos europeus enquanto, de modo concreto, após a 
ascensão da aliança entre gaúchos e mineiros, liderada por 
Getúlio Vargas, tinha início um processo de centralização 
autoritária e de luta pela industrialização do país, que 
assinalou o declínio das oligarquias agrárias. 

No nordeste do pais, ocorreu o desmantelamento do 
modelo econômico centrado na produção de açúcar através 
dos engenhos, que passaram a ser substituídos pelas usinas, 
o que inspirou na literatura obras de José Lins do Rego, como 
“Menino de Engenho” e “Fogo Morto”.

No sul do país, surgia um escritor talentoso, Érico 
Veríssimo, que havia publicado em 1932 um livro de contos, 
”Fantoche”, sem grande repercussão, mas em seguida 
publica três obras de grande relevância estética e social: 
“Caminhos cruzados” (1935) “Olhai os lírios do campo” (1938) 
e “O resto é silêncio” (1943), que registram o panorama social 
vivenciado no sul, e de modo particular na cidade de Porto 
Alegre, a partir da decadência da oligarquia tradicional. 

No trato com temas rurais, escreveu “Ana Terra”, onde 
registra os traços do patriarcalismo que presidia as relações 
familiares no país, em que a mulher estava sujeita a se 
submeter à hierarquia em relação ao homem, que ocupava o 
topo da pirâmide hierárquica. Desse modo, dona Henriqueta, 
mãe de Ana Terra, mesmo sendo casada com Maneco Terra, 
e com ele vivendo sob o mesmo espaço, não ousava ter 
opiniões próprias, cumprindo o que dela era exigido, ou seja, 
respeito e obediência, restando apenas tênues indícios de 
intimidade e afeto.
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Ana Terra perto do pai e dos irmãos calava sobre seus 
pensamentos. Nem cantar, cantava. Certa vez, estava na 
sanga lavando roupa e cantarolando – e lá era o único 
lugar onde ela tinha coragem de cantarolar as cantigas que 
aprendera em Sorocaba, porque perto do pai e dos irmãos 
tinha vergonha. Isto significa que, mesmo com sua família, 
com quem convivia todos os dias, ela não ficava à vontade 
para fazer coisas que lhe agradavam.

Ter um espelho onde pudesse se enxergar jovem e bonita, 
de lábios vermelhos e olhos felizes foi sonho que não conseguiu 
realizar, bem como cantar e viver na cidade. A cidade, que nas 
obras urbanas de Érico Veríssimo, resplandescem de músicas 
e sons, que se misturam numa poética orgia sonora.

Novos Ares, Novas Artes
Nas artes brasileiras, nos anos 1930, chegava-se ao fim 

dos estilos rebuscados, herdados da Europa, o fim do culto 
ao Parnasianismo, e também do ufanismo desenfreado que 
havia sido implantado pela recém proclamada República.

No plano nacional, a nova ordem política que assumira 
o poder pressupunha uma reestruturação da ordem 
capitalista, alimentando a ideia de que a Constituição de 
1891 e o modelo federalista oligárquico deveriam passar 
por profundas transformações, em que, além de novos 
paradigmas econômicos, um novo tipo de educação deveria 
ser implantado, para atingir imensas parcelas da população, 
já que no país predominava o analfabetismo.

Para atingir esse objetivo estimulou a implantação 
do chamado escolanovismo, que propunha um novo 
tipo de educação, para além do simples ler, escrever e 
contar, promovido pelas escolas tradicionais. Tratava-se 
de um tipo de ensino centrado na criança, considerando 
seu desenvolvimento integral, com práticas higiênicas, 
disciplina do corpo, contato com objetos e matérias diversos, 
pequenas experiências de natureza científica, acesso às 



        TEMA       56

artes e a atividades sociais. Esse sistema começou a ser 
implantado em 1932.

O governo estendeu o ensino de música aos escolares 
de todo o país, com a criação de orfeões, instalados em todo 
o território nacional, sob a coordenação geral de Villa-Lobos, 
que assumiu o posto em 1931. 

Em 1935, o clima político ficou profundamente agitado, 
com intensa radicalização ideológica, movimentação operária, 
criação da ANL e o levante comunista – o que levou a um 
crescente endurecimento do regime, que culminou, em 1937,  
com o estabelecimento, por Getúlio Vargas, do Estado Novo.

Toda essa movimentação que ocorria no país iria marcar 
a literatura de modo profundo, principalmente no registro 
da queda do poder da aristocracia rural, a substituição dos 
engenhos de cana de açúcar pelas usinas, no nordeste, a 
ampliação da produção industrial, o crescimento urbano – 
que ganhou expressão na literatura paulista, com Alcântara 
Machado, e na literatura gaúcha, com Érico Veríssimo.

Em Érico Veríssimo, observa-se, nos seus três 
primeiros romances, um retrato da diversidade social do 
Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Sua literatura assume 
um tom de denúncia social, procurando retratar a luta pela 
sobrevivência e a busca pela realização profissional de 
trabalhadores urbanos, imersos numa atmosfera hostil, 
marcada por crescentes desigualdades sociais. 

As relações entre a obra e a música adquirem relações 
poéticas surpreendentes, expressando o humanismo que se dilui 
nas páginas que descrevem os caminhos de seus personagens.

A Música e Os Passos De Cada Um
Desde o seu primeiro romance, a música está presente 

nas obras de Érico Veríssimo e preenche as mais variadas 
citações como se o escritor desejasse que as letras 
de seus textos se tornassem teclados. Quando faltam 
citações de obras e de compositores de música erudita, 
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surgem pequenos trechos de canções populares ou o som 
melodioso de uma serenata. 

Numa rua movimentada de Porto Alegre, quando menos 
se espera, o ruído do trânsito é adoçado pelo som dos 
pregões dos vendedores de frutas. Não faltam bailes e 
orquestras. E até a humanização de instrumentos musicais 
pode acontecer, como se observa no romance “Música ao 
longe”, onde vários instrumentos “choram” enquanto outros 
se “calam” em respeitoso silêncio diante de tantas lágrimas.  

Isso acontece quando, numa tarde de domingo, ao tocar 
um tango argentino:

“o bandonion(...)chora, o violino chora, o 
piano acompanha. O saxofone, os pistões, o 
trombone e a pancadaria estão calados, num 
silêncio respeitoso”.

Todos os sons presentes no cotidiano das pessoas que 
vivem nas pequenas cidades gaúchas ou vivem em Porto 
Alegre são incorporados aos romances, como os ruídos 
dos veículos que se misturam aos cantos dos pássaros nas 
árvores das praças.

Como poucos, Érico Veríssimo compõe a paisagem 
sonora das cidades que descreve. No romance “Música 
ao longe”, a música que soa distante carrega um encanto 
misterioso e fugidio como o do amor que ainda não se definiu, 
não ganhou ainda contornos nítidos, como acontece com o 
amor que Clarissa descobre  sentir por seu primo Vasco, o que 
ocorre num baile, onde o enlevo toma conta dos dançantes.

Nessa obra, a família Albuquerque, que já havia sido rica 
e poderosa, empobrece, e o que se tem é a decadência da 
aristocracia rural, a chegada dos imigrantes, e a incapacidade 
dos descendentes dos ricos fazendeiros tradicionais se 
adaptarem às funções urbanas, em razão também do desprezo 
que sentiam pelo trabalho, tido como atividade aviltante.

As bebidas alcoólicas, e até a cocaína, minam aquelas 
vidas perturbadas pela inadequação a um mundo que se 
encontra em mudança.
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Perdida a estância, sobraram as dívidas. No casarão em 
que a família Albuquerque vivia, já não há mais a alegria 
do passado, só se fala em economia: gastar menos açúcar, 
comprar menos verdura, consumir menos luz.

Clarissa, a jovem filha do grande estancieiro do 
passado, agora trabalha como professora, e vê com 
tristeza o vício destruindo seus tios Jovino e Amâncio, que 
se afundam cada vez mais em dívidas infindáveis; vê tia 
Cleonice em interminável noivado com Pio, que há doze 
anos aguarda um aumento de ordenado para se casar; vê 
João de Deus, seu pai, com o rosto cheio de sombras dizer 
que se conseguir salvar o casarão já se dará por satisfeito.

Ela bem que gostaria de falar sobre coisas mais 
amenas, contar sobre suas atividades na escola, mas 
não adianta, não querem ouvi-la, só falam sobre dinheiro, 
como se não houvesse no mundo nada mais importante 
que o dinheiro.

Clarissa vê o colégio onde trabalha como um dragão 
enorme que vomita pela boca da porta central a criançada 
que sai a correr aos gritos, numa festa de roupas coloridas.

A escola fica num terreno alto de onde se avista lá 
embaixo a pequena cidade de Jacarecanga onde vive. Do 
alto, vê seus telhados marrons ou cor de laranja emergindo 
dos pomares verdejantes. As ruas são vermelhas, de terra 
batida, e nas casinhas baixas chispam vidraças.

 Ali estão o clube Recreio, o quiosque da praça, a Banda 
Municipal, e seu Quirino, que, além de barbeiro, é tocador 
de bandolim. Ah! Não faltam nunca as referências musicais!

Clarissa escreve, registrando nos diários seus 
sentimentos e inquietações, mas ao mostrar a ascensão 
econômica da família Gama e a decadência dos Albuquerque, 
acaba mostrando um pouco da história econômica e social 
do Rio Grande do Sul, que, no período focalizado, não difere 
do que ocorria no resto do país, com as mudanças de eixo 
econômico promovidas pela politica industrial implantada 
por Getúlio Vargas.
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Olhai Os Lírios Do Campo
Este romance é composto por vinte e quatro capítulos e 

dividido em duas partes. Na primeira parte, mostra a trajetória 
de Eugênio, também chamado de Genoca, um médico de 
origem humilde, que tinha vergonha de seus pais, por serem 
simples e pobres, mas que apesar das dificuldades haviam 
lhe garantido os estudos.

Eugênio não tinha vocação para a medicina, havia 
estudado apenas movido pelo sonho de ascensão social. 
Na Faculdade, conheceu Olívia, por quem se apaixonou, 
mas se casou com Eunice Cintra, que era rica, pertencia à 
alta sociedade e, desse modo, através do matrimônio, ele 
ingressaria nessa outra classe social.

A segunda parte do romance trata da vida de Eugênio 
após a morte de Olivia, e as mudanças que ocorrem pelos 
novos valores adotados pelo médico.

Neste romance, o narrador está em terceira pessoa, 
isto é, fica fora da história. Mas neste caso, além de 
observar, o narrador é também onisciente e não apenas 
descreve as ações das personagens, como ainda sabe o 
que elas pensam e sentem.

Narra, por exemplo, as relações que Eugênio mantinha 
com a música tanto na infância como na adolescência.

Como tinha sido menino muito pobre, muitas vezes 
havia sofrido maus tratos e humilhações e, nesses casos, o 
antidoto que usava era a música. Gostava de assobiar, para 
encontrar alívio, recobrar o equilíbrio. Assobiar, cantarolar, 
lhe faziam bem.

Na adolescência, ouvir do lado de fora da Igreja que de 
dentro dela ressoavam chegavam a colocá-lo como em estado 
de sonho. Sua sensibilidade se agudizava quando ouvia os 
sons dos sinos. Eles estavam “em seus ouvidos, em sua 
epiderme, em sua memória, em seus nervos”:
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“Os sinos começaram a tocar. O som musical enchia 
o ar, parecendo aumentar-lhe a luminosidade. 
Eugênio passou a sentir aqueles sons em todo 
o corpo. Estremecia e ficava vibrando em cada 
badalada. Lembrava-se de outros sinos, de outras 
igrejas em outros tempos. Viu e ouviu mentalmente 
a sineta do seu primeiro colégio. Sentiu na memória 
os ecos tristes daqueles mesmos sinos que 
dobraram finados no dia em que morrera de tifo 
um dos alunos do colégio. De repente teve vontade 
de chorar”.

Mais tarde, quando já era estudante de medicina, ao passar 
por dúvidas existenciais era a música que lhe trazia alívio, que 
o colocava em equilíbrio, que o reconciliava consigo próprio.

Quando já recebera o diploma e era médico recém formado, 
Eugênio salvou a vida de uma criança, tendo Olívia ao seu lado. 
Ficaram imensamente felizes e saíram para comemorar. Na rua 
movimentada, cheia de gente, automóveis, ônibus, “Começou 
a cantarolar baixinho uma música que julgava esquecida”. 
Logo chegaram ao restaurante:

“Era um restaurante de ambiente tirolês. Os 
fregueses, em sua maioria austríacos e alemães, 
comiam, bebiam e cantavam (...)A vitrola começou 
a tocar Ondas do Danúbio.Lá do fundo da sala veio 
uma possante voz masculina, acompanhando a 
música. Batendo com as facas nas   bordas do 
prato, Eugênio marcava o compasso da valsa”. 

Depois da morte de Olívia, Eugênio, muito triste, lembrava-
se de que ela citava o Sermão da Montanha, e nas cartas que 
lhe deixara pedia que refletisse sobre o trecho em que Jesus 
recomendava a todos que olhassem os lírios do campo, que 
nunca, nem mesmo Salomão em toda a sua glória, havia 
conseguido vestir-se como um deles.  

Eugênio começou a mudar os seus valores. Divorciou-se, 
separou-se também de sua amante e foi viver com Anamaria, a 
filha que tivera com Olívia. Começou a descobrir a beleza das 
coisas simples, a delícia de livrar-se da ambição, a riqueza de 
descobrir que a solidariedade multiplica a alegria de viver.
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Deu valor efetivo a seu diploma de médico cuidando dos 
pobres, dos desvalidos. Descobriu como era maravilhoso cuidar 
de um pequeno filho e poder acompanhar seu crescimento.

 A descoberta de algo maravilhoso na vida de cada um 
pode revelar-se, às vezes, num tempo muito curto. Para 
Eugênio, revelou-se num tempo muito rápido, numa fração 
de minuto, quando  observava a filha, deu-lhe um beijo 
estalado nas bochechas:

“e depois ergueu-a nos braços, olhou bem nos 
olhos. Anamaria estava ainda fresca do banho, e 
sua pele exalava um suave perfume de sabonete. 
Eugênio contemplou a cara redonda e séria, de 
franja negra, úmida e lustrosa. E naquele minuto 
sentiu o quanto amava aquela criaturinha”.

Caminhos Cruzados
Este romance se inicia com o tempo, o espaço e as ações 

condensados num mesmo plano e é a partir desse ponto comum 
que diferentes vozes estabelecerão diálogos dentro do texto:

“Agora nas fachadas escuras começam a brotar 
olhos quadrados e luminosos. D. Veva acendeu o 
lampião e vai acordar o marido, que tem de tomar 
o primeiro bonde. No mercadinho de frutas, Said 
Maluf abre a porta dos fundos para apanhar a 
garrafa de leite.(...) Fiorello já abriu a sapataria 
e, enquanto ferve a água para o café,  o italiano 
bate sola, bate sola, bate sola.”

Na parede da sapataria de Fiorello há um calendário, com 
a imagem de Mussolini em cima de seu cavalo – então já se 
sabe de que tempo político a obra trata.

Érico Veríssimo inicia a obra mostrando uma madrugada 
escura, com nevoeiro denso, onde, aos poucos, as pessoas 
vão acordando, acendendo as luzes e iniciando suas 
atividades para mais um dia comum.

É desse ponto comum que as personagens partem para 
um embate de vozes em oposição, num romance dialógico.
As personagens interagem – voz contra voz – estabelecendo 
contrapontos, conforme teoriza Bakhtin.
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Assim, com diferentes tipos sociais entrando 
simultaneamente em ação, é que o escritor recria no romance 
a cidade de Porto Alegre, nominalmente citada na obra. Os 
sons são confusos, híbridos, próprios de uma cidade em 
rápido crescimento.

A música encanta o tímido Noel, que, num dia chuvoso, 
ouve em seu quarto Debussy, que lhe parece “melodia de 
desenho puro, música de anjos, música de fadas”.

Reconhece que “a melodia é como um rio transparente 
que corre ao sol numa preguiça adormentadora”, e a ela se 
misturam sons do quintal, como “o chape-chape da água” 
ou o chiado do próprio disco rodando. 

Prefere ouvir a música em casa, ao som da vitrola, pois 
se estivesse no teatro para ouvir ao vivo a orquestra, “teria 
de ficar na presença de criaturas que tossem, pigarreiam, 
amassam papéis de balas, cheiram bem ou mal”.

A música e o cinema marcam fundo as personagens. Chinita 
prefere os gêneros musicais norte-americanos, como o fox:

“Chinita se levanta, vai ao hall e põe o rádio 
a funcionar. Fraco e remoto a princípio,  mas 
definindo-se aos poucos, a melodia de um fox 
invade a sala. Chinita começa a dançar”.

O pai de Chinita havia ganhado um prêmio na loteria 
e adquirido uma bela casa, onde a menina passou a se 
enxergar como uma rainha num castelo. Mas as rainhas de 
seus sonhos são as estrelas do cinema, que condicionam 
seu modo de ser e até os seus menores gestos: 

“Chinita bem pode descer a escada com 
naturalidade e ir para a mesa. Mas ela quer gozar 
inteirinho o prazer de morar numa casa rica como 
esta, numa vivenda de cinema”.

Conclusões
A riqueza da obra literária de Érico Veríssimo é surpreendente 

e encanta o leitor a cada nova leitura, desdobrando-se em 
novos aspectos, que a renovam sempre - e a cada releitura da 
obra é como se estivesse sendo lida pela primeira vez. 
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A engrenagem urbana é tecida por vozes que se 
entrecruzam, desvelando diferentes classes sociais, 
aspirações diversas, sonhos compartilhados com expressões 
musicais e cinematográficas deslumbrantes.

Os pequenos vilarejos, os campos, as grandes cidades 
compõem cenários vivos que dialogam tanto com a História 
como com a fantasia, reservando, ao lado da emoção estética, 
para cada leitor, a descoberta de um pouco de si mesmo em 
sua caminhada pelo mundo. 
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O século XX, era das globalizações, atingiu em cheio 
também os conceitos musicais. Com o mundo 
inteiro em casa, com tudo disponível ao simples 

toque de uma tecla do computador, ficou difícil prestigiar 
valores nascidos ou preservados regionalmente. Um dos 
grandes conflitos artísticos do século XX, foi o “vertical”, 
digamos assim, aquele que questionava as características das 
novas tendências, e sua inserção no “mainstream” da história.

Foi tão conflitante essa questão que, depois da Primeira 
Guerra Mundial, os autores resolveram retrair suas fúrias 
revolucionárias partindo, até mesmo para um neoclassicismo, 
para repensar as ideias.  A outra crise era, digamos, “horizontal”. 
Ou seja, a do relacionamento dos criadores com seus 
contemporâneos, já que nesse período os relacionamentos 
internacionais corriam a mil, com o mundo se transformando 
numa aldeia, como dizia Marshall McLuhan.

Como abdicar do rico manancial cultural 
musical do Brasil e partir para uma 

música absolutamente abstrata?
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Curiosamente, uma linguagem bem artificial, oriunda do 
racionalismo germânico, o dodecafonismo, no segundo pós-
guerra chegou a unificar em torno de si toda uma geração 
de autores. Você podia ser alemão (Stockhausen), austríaco 
(Schonberg, Berg, Webern), italiano (Luigi Nono, Bruno 
Maderna, Luciano Berio),  japonês (Toshiro Mayusumi), belga 
(Pousseur), húngaro (Ligeti), grego (Kenakis), argentino 
(Juan Carlos Paz), francês (Pierre Boulez, Olivier Messiaen), 
americano (Milton Babbitt, Gunther Schuller), polonês 
(Penderecki) e até russo, como foi o caso de Stravinsky, 
que no fim da vida aderiu à linguagem em que a ordem era 
comprar uma lupa e uma pinça e colocar notinha por notinha 
no papel como se criasse um abstrato mosaico sonoro.

No Brasil, com a chegada de Koellreutter, surgiu uma 
geração de dodecafonistas que, em dado momento, acreditava 
que estar “em dia” com o modernismo ou com a “vanguarda” 
de seu tempo era escrever com séries de doze sons. Uma 
das figuras mais expressivas dessa geração brasileira, com 
a qual tive contato próximo e permanente, foi o amazonense 
Cláudio Santoro, lembrado e homenageado no ano de 2019 
pelo seu centenário de nascimento.

Mente inquieta, que queria açambarcar as coisas do 
mundo em sua obra, não só contava na estruturação de suas 
ideias com os valores musicais herdados de sua origem, 
como com toda a movimentação social, política e estética de 
seu tempo. Com isso, nasceu o grande conflito de sua postura 
cultural. Como abdicar do rico manancial cultural-musical 
do Brasil e partir para uma música absolutamente abstrata e 
isenta de qualquer conceito tradicional, de qualquer simetria, 
de qualquer relação com a cultura espontânea regional, 
dos maneirismos da prática instrumental do Ocidente, das 
inquietações sociopolíticas brasileiras e universais, etc?

No entanto, exatamente aqui residiam as principais 
características de sua personalidade e de seu talento. 
Diferentemente daqueles que achavam que, por terem 
nascido num país rico em matéria de cultura espontânea, 



 67 TEMA

deveriam permanecer fiéis a elas e só a elas – e diferente 
também daqueles que achavam que compor com os doze 
sons é falar a única linguagem  universal – Cláudio fez de 
sua obra um caldeirão de experimentos da maior variedade, 
riqueza e consistência. Todas as reviravoltas, que ocorreram 
na ebulição musical do século passado, ele recebia e 
provocava. E isso ia do frio e calculista dodecafonismo ao 
bumba meu boi.

Captando e trabalhando com as aventuras do som 
no século XX, Cláudio construiu uma obra importante 
e interessantíssima, e isso não só pela variedade dos 
experimentos, mas por seu profundo sentido musical e beleza. 
Por isso, ele podia lançar mão, quando lhe dava na telha, do 
folclore de uma canção de ninar que ouvira na infância ou da 
ousadíssima engenharia sonora schonbergiana, pois tudo em 
seu trabalho soava boa música. Nada parecia experimento.

Cláudio não fez média com a cultura popular, mas não 
se tornou escravo das tendências mais avançadas de seu 
tempo. Por essa razão, se sua música tinha por vezes a “cor 
local” brasileira, não sofria dos males do provincianismo. 
E quando compunha com os experimentos mais recentes 
das vanguardas, eles não pareciam “maneiristas”, nem 
“artificiais”. Chegar a uma solução estética dessa natureza 
é coisa de gênio.
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O artigo aborda a questão de violência e resistência 
na sociedade. Mostra que o Brasil já nasceu como 
nação, sob o signo da violência e descreve as 
formas de resistência, ocorridas tanto na História 
como nas artes. Aponta, como fator preocupante, 
uma constante atualização das violências, que 
ocorrem nas periferias das grandes cidades, e 
nas instituições, envolvendo as artes, a cultura 
e a educação.

The article addresses the issue of violence and 
resistance in society. It shows that Brazil was born 
as a nation, under the sign of violence, and describes 
the forms of resistance that occurred both in history 
and in the arts. It points out, as a worrying factor, 
a constant updating of violence, which occurs in 
the peripheries of large cities, and in institutions, 
involving the arts, culture and education.
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O Brasil nasceu sob o signo da violência, uma colônia 
programada para convivências dilacerantes 
em que se incluíam genocídio indígena, tráfico 

negreiro, adoção de mecanismos escravocratas que adotavam 
penalidades cruéis e mutilações, além de morte sob a chibata.

Desse modo, pode-se dizer que o povo brasileiro surgiu 
a partir de matrizes raciais diversas e de tradições culturais 
distintas, que se mesclaram, mantendo convívios nem sempre 
pacíficos, onde a paz se marcava pela submissão do oprimido 
ao jugo do opressor.

Sob a hegemonia europeia, aqui se estabeleceram 
relações opressoras, dando origem a uma nação moldada 
pela violência, onde  o tipo de colonização implantada e a 
escravatura marcaram por quatro séculos a vida nacional.

Silvia Lima Freire*

BRASIL: VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA,
NA HISTÓRIA E NAS ARTES
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HISTORY AND THE ARTS
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No início, a violência atingiu 
os nativos, violando seu corpo, seu 

imaginário e seus deuses.
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A colonização deixou marcas através de um modelo 
cultural europeu que saqueava e oprimia os nativos, violando 
o seu imaginário, impondo-lhe a língua e a religião.

Foi com o uso de armas avançadas da época que 
impôs o domínio europeu, apresentando-se como um 
predestinado filho de Deus a quem cabia a missão de agregar 
todos os homens numa só cristandade, e dessa forma foi 
estabelecendo a religião que deveria ser seguida tanto pelos 
indígenas como pelos negros, que passaram a chegar na 
condição de escravo. Assim, sob o estigma da violência, 
esses povos tinham de abandonar os seus idiomas, a poesia 
de suas crenças, a proteção de seus deuses.

Sobre esses povos, foi estabelecida a exploração humana 
e econômica, procurando reunir o máximo de riquezas no 
prazo mais curto possível. Portugal não estava interessado  
em fomentar a construção e o desenvolvimento de uma nação, 
optando por absorver tudo o que lhe fosse de proveito imediato.

Começaram pela desestruturação das comunidades nativas, 
sem conseguir, porém, ajustá-las às necessidades mercantilistas, 
por isso logo passaram à pratica escravagista negreira, trazendo 
legiões de negros da África, para escravizá-los.

Aqui, a matriz africana influenciou a cultura nacional, de 
forma constante e definitiva, nas artes, na cozinha, no modo 
de falar, mas permaneceram também os registros de como 
foram dolorosos os percursos dos negros na nova terra.

A Atualização Da Violência

A escravidão desenraizou o negro de seu meio social e de 
sua família, atirando-o entre gente estranha e hostil, onde, ao 
lado de violências físicas, ocorria, por intermédio do domínio 
estabelecido do senhor sobre o “outro”, o oprimido, o que 
já por si configura violência, como as atitudes  abusivas 
adotadas pelos senhores diante de seus escravos.
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O país, então, desde os primórdios, construiu uma 
sociedade que foi marcada por pontos dilacerantes, como 
genocídio indígena, tráfico negreiro, adoção de mecanismos 
escravocratas de penalizações e mutilações, adoção de 
um sistema patriarcal machista, violações, linchamentos, 
fanatismos religiosos, massacres, e outras formas de 
autoritarismo, inclusive na escola, onde, nos antigos colégios, 
havia verdadeira volúpia em humilhar a criança, em dar coque 
na cabeça de menino, ou fazê-lo ajoelhar-se sobre grãos de 
milho. Esse comportamento refletia a tendência geral para o 
sadismo, criado no Brasil pela escravidão e pelo abuso do 
negro, como fala o antropólogo Gilberto Freyre, que descreve 
aquele antigo professor como um senhor todo poderoso que, 
do alto de sua cadeira, distribuía castigos, com o ar terrível 
de um senhor de engenho castigando negros fujões.

Não se trata de uma violência que tenha ficado no 
passado, ao contrário, foi se atualizando no tempo, chegando 
à contemporaneidade em pleno vigor, numa orgia de formas 
como políticas repressoras, torturas, chacinas, abusos 
policiais, truculência militar, agressões ligadas a preconceitos 
de raça, cor, idade, religião, orientação sexual, agressões a 
crianças, além de variadas formas de tortura no trabalho.

Desse modo, a violência foi sempre se presentificando 
na vida nacional.

Situações Violentas e Resistência:
Respostas Através Das Artes

A arte provoca ou pode provocar reflexões sobre o espaço 
sócio-histórico, os elementos subjacentes à determinadas 
expressões culturais, o que acaba provocando os fenômenos 
de agregação ou de segregação.

Sabemos que a Agregação relaciona-se com a soma 
de posicionamentos ideológicos em torno de determinada 
expressão. A Segregação relaciona-se com o desejo de 
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renovação do sistema simbólico, ou, ainda, com o desejo de 
eliminar do sistema simbólico formas tidas como inadequadas.

Esta segunda acepção relaciona-se com a perseguição 
violenta movida no Brasil contra os batuques, as expressões 
musicais sustentadas por instrumentos de percussão, o 
samba – todas expressões culturais relacionadas com os 
negros, ou seja, com nossas matrizes africanas.

No caso dessa cultura de matriz africana, que passava 
do século XlX ao século XX afirmando-se nas periferias 
dos centros urbanos, não faltou resistência contra as 
perseguições, até afirmar-se como expressão de grandes 
segmentos populares.

A resistência também havia ocorrido no passado, contra 
a escravidão nas tribunas, nos levantes dos quilombos e, 
também, através da literatura e de formas poéticas, como as 
do poeta Castro Alves, que promovia denúncias sobre o horror 
dos navios negreiros, a sêde de vingança dos oprimidos, até à 
exaltação das praças públicas, como espaços de resistência, 
geradores de liberdade.

As situações e condições opressivas sempre encontram 
alguma forma de resistência. No caso dos indígenas brasileiros 
a luta era muito desigual, porque o colonizador dispunha de 
uma tecnologia guerreira que os índios nem conheciam: a 
arma de fogo, além de doenças desconhecidas pelos nativos, 
que não havia meios de curar. A fuga era um mecanismo muito 
praticado, mas fraco diante do poder do opressor, que tinha a 
intenção de escravizá-los.

Ao longo do tempo, vozes sempre se ergueram na literatura, 
no teatro e  no cinema, em esforços de resistência e podem 
ainda  serem lembradas as figuras do Padre Antônio Vieira, de 
Basílio da Gama, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Jorge 
Amado, Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri, J.J.Veiga, 
José Louzeiro, Caio Fernando de Abreu, Ivan Ângelo, entre 
outras, além das muitas novas vozes que ainda se erguerão.
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A situação opressiva pode ter cunho histórico, político, 
psíquico, simbólico ou individual e pode se desenvolver diante 
de uma reação apática ou ter de se deparar com diferentes 
tipos de enfrentamento, que se configurem como resistência.

 O que move a resistência é a discordância, a recusa, a 
disjunção, a ruptura – e, em consequência, a oferta de nova 
alternativa para o que se combate.

É um desafio diante de uma situação instalada ou de um 
movimento ascendente, que se esboça de modo mais ou 
menos vago e logo começa a ganhar vigor.

As artes vivem movimentos de renovação constante, 
e quando tomam partido viram armas de combate, como 
ocorreu com o neo-realismo no Brasil, ou com o Cinema Novo.

 Diante de uma situação violenta instalada, como, por 
exemplo, a ditadura militar no Brasil, o enfrentamento ocorreu de 
diversas maneiras, como  a emergência de jornais clandestinos, 
focos de resistência armada, passeatas estudantis. 

A ditadura  teve longa duração, promoveu crimes, 
torturas, prisões, rigorosa censura à imprensa, instalou o 
medo, mas, como já citamos, não deixou de haver resistência.

O modo de reagir sempre depende dos sujeitos envolvidos 
na questão, das condições vivenciadas e dos recursos com 
que se conta.

No caso do Brasil, pichar paredes e muros, embora 
arriscado, era um recurso barato e foi usado em grande escala. 
Os jornais clandestinos circulavam de um modo cuidadoso, 
entre iniciados, que repassavam a pessoas de extrema 
confiança, formando correntes de leitores. Já a literatura, 
usando alegorias respondeu quase imediatamente, com 
obras como “Assim marcha a família”, publicado pela Editora 
Civilização Brasileira, que satirizava uma passeata de mulheres 
ricas e de classe média alta, que, em São Paulo, saiu às ruas 
com terços e rezas, exorcizando o presidente João Goulart, o 
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comunismo, as ideias socialistas, ajudando a preparar o golpe 
militar – passeata que teve o nome de “Marcha da família com 
Deus pela liberdade”.

 José Louzeiro, um dos autores do livro, publicou 
dezenas de fotos de famílias em situação de extrema pobreza, 
morando sob viadutos, sob pontes, e até dentro de manilhas 
de cerâmica. Colocado nas livrarias, foi logo recolhido pela 
polícia, mas o recado já estava dado.

Em seguida, obra de grande impacto foi o romance de 
J.J. Veiga “A hora dos ruminantes”, publicado em 1966, um 
romance que o autor escreveu usando metáforas e alegorias 
para driblar a censura. 

O narrador conta que uma cidade, onde vivia uma 
gente simples e trabalhadora, foi invadida por um número 
extraordinário de bois. Mas não eram bois comuns, acostumados 
a conviver com humanos. Eram uns bois prepotentes, 
autoritários, que chegaram e tomaram conta de tudo.

Ocuparam todos os espaços: os pastos, as estradas, 
as ruas, as praças, as vielas, os jardins e os quintais das 
residências. As pessoas ficaram presas dentro das casas, 
ninguém mais podia sair porque os bois atravancaram as 
portas – e quando se abria uma janela ninguém conseguia 
mais fechá-la, nem fazendo a maior força porque os 
espaços eram preenchidos pela massa de chifres, cabeças 
e pescoços de bois.

De vez em quando um menino resolvia levar um recado 
para alguém e tentava caminhar por cima dos animais, mas 
logo caía e era pisoteado pelos bichos.

O leitor logo associava o enredo à situação política que o 
país atravessava. Mas J.J. Veiga não inicia o romance falando 
sobre os bois. O narrador começa contando sobre a chegada 
de repente e de surpresa de homens desconhecidos, que 
se instalam numa tapera que ficava do lado de lá, no pacato 
vilarejo que apresenta fortes marcas rurais.
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Os desconhecidos se movimentavam com rapidez, 
acomodando seus pertences, organizando caixas e pacotes, 
deixando curiosos os moradores que os via como gente 
de poucas palavras, arrogantes, que agiam como se todo 
aquele território fosse de sua propriedade e não devessem 
satisfação a ninguém.

Os desconhecidos usavam paletós de cinto e bolsos com 
tampo e botões – um tipo de roupa que sugere uniformes 
militares, por isso os moradores ficaram imaginando que 
deveriam ser gente do governo, mas continuavam sem 
entender porque teriam vindo.

Logo, porém, uma mudança começou a ocorrer com 
moradores, porque alguns se aproximaram dos desconhecidos 
na tentativa de agradá-los e logo começaram a indicar pessoas 
para serem presas e torturadas, como aconteceu com um 
rapaz que foi preso a mando de sua própria namorada. O 
rapaz apanhou muito e tinha de comer no chão, com a cabeça 
enfiada numa tigela como fazem os cachorros.

Esta foi a maneira que o escritor encontrou para falar 
sobre os delatores, que, no Brasil, haviam se tornado 
colaboradores dos governantes militares. Assim, a história 
vai se desenrolando, até a ocupação final da vila pelos 
bois, simbolizando a ação dos ditadores que suprimiram 
os movimentos da população, encurralando-a de um modo 
aterrador, que parecia não ter fim.

Muitos escritores brasileiros escreveram sobre esse 
período. Na ficção, o recurso de narrar fatos históricos 
violentos, ou atos de violência inspirados em fatos reais, 
contribui para propiciar ao leitor a oportunidade de vivenciar as 
experiências narradas que não conheceu, ou para que outros 
leitores rememorem atos que nunca deveriam ser esquecidos. 

 Cenas de perseguição e tortura relacionadas com a 
ditadura militar pontuaram a literatura brasileira dos anos 
1960 a 1980, atestando a capacidade de resistência de nossas 
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artes, através, principalmente, da habilidade de autores de 
obras literárias, dramatúrgicas ou cinematográficas, em 
criar metáforas capazes de se esgueirarem entre paredões 
de censura, buscando frestas para penetrar e irradiar-se 
para fora, alcançando toda a sociedade, alimentando outras 
formas de resistência.

Obras impressas, que se tornaram filmes, como “Lúcio 
Flávio, o passageiro da agonia”, “Pixote, a lei do mais fraco”, 
“Araceli, meu amor”, “O caso Cláudia”, “Os amores da pantera” 
integram o rol de livros e filmes que se caracterizaram pelo 
elevado teor de denúncias, a que se pode juntar ainda  filmes 
questionadores da ditadura,  como “Pra frente Brasil” (1982 - 
Roberto Farias), “Lamarca” (1994 - Sérgio Rezende), “O que 
é isso companheiro” (1997 - Bruno Barreto), “Marighella: 
retrato falado de um guerrilheiro” (2001 - Sílvio Tendler), 
“Batismo de sangue”(2006 - Helvécio Raton), “O ano em 
que meus pais saíram de férias” (2006 - Cao Hamburger), 
“Cidadão Boilesen”( 2009 - Chaim Litewski), “Marighella” 
(2019 - Wagner Moura).  

Esses filmes foram, em geral, alvos de acirradas 
polêmicas, passando a obra de Wagner Moura inclusive por 
graves problemas para exibição, o que acabou por revelar 
a fragilidade da democracia aqui instaurada, onde se chega 
ao absurdo de imaginar  que uma obra de arte possa colocar 
em risco a estabilidade política do país.
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Os noticiários jornalísticos não são neutros. Ao 
mostrar fatos descontextualizados, não informam 
verdadeiramente, apenas amoldam, modelam, 

criam padrões de conduta, difundindo mitos. 
Um dos mitos mais repetidos pelos meios de comunicação 

aludem à cordialidade, alegria e tolerância do homem 
brasileiro, um ser pacífico e cantante que gosta de samba, 
carnaval e conversas amenas.                                     

 Esse homem bonachão e cordial , na verdade, não existe. 
É apenas uma ficção à qual o rádio, a televisão, o cinema e a 
publicidade conferem uma dimensão “real”, quando exaltam, 
promovem, alimentam essas virtudes míticas, em geral 
criadas pelos meios de comunicação para encobrir aspectos 
menos fotogênicos de nossa realidade.

Maria Célia Nunes*

PACTOS COM A VIOLÊNCIA, NUM PAÍS QUE SE
APRESENTA COMO CORDIAL

PACT WITH VIOLENCE IN A COUNTRY THAT
PRESENTS ITSELF AS CORDIAL

*Doutora em Literatura. Estudou na UMG, Universidade do Porto e USP. Atuou nas 
Faculdades Teresa Martin, realizando seminários literários, junto à Diretoria de Pes-
quisa e Extensão. É tradutora e assistente editorial.

Está na hora de desfazer nuvens de mentiras 
que confundem a população de nosso país.
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Digamos que há na sociedade brasileira uma certa face, 
medonha, à qual também os meios de comunicação conferem 
vida e sustentação ao legitimá-la. Uma face conservadora, 
prepotente e racista, em geral contida, escondida, que, 
de vez em quando aflora com tamanha brutalidade, que a 
hipocrisia nacional, com receio de enfrentá-la, logo apelida 
de “surpreendente”, discrepante da norma vigente.

Não pode surpreender o que se mantém como rotina. E 
são mais que rotineiros os ataques contra homossexuais, 
negros, trabalhadores braçais,  jovens pobres das periferias 
das cidades. Além, é claro, das violências nos estádios 
de futebol, onde jogadores negros têm sido chamados de 
macaco, entre outros tipos de agressão. 

Pichações nos muros, invasões em festas, balas perdidas 
que acertam crianças de colo, ônibus incendiados, pessoas 
empurradas para as linhas do metrô, tiroteios nas esquinas, 
corpos retalhados, cujos pedaços são distribuídos em praças, 
dentro de sacos de lixo, - o que essas violências estão 
atestando? E por que há tanta audiência para descrições 
desses massacres? E por que há tanta gente tomando o  
partido dos espancadores, aplaudindo atos vandalescos, 
negando solidariedade às vítimas?

Pontos Para Reflexão 
 Vamos considerar que é verdade que temos em nosso 

país muita gente nada cordial, que ataca, espanca, tortura e 
até mata, mas não podemos nos esquecer que há também 
considerável parcela da população que não suja suas mãos 
agredindo, mas compreende,  justifica, apoia e até aplaude 
os atos violentos. E é nessa área discreta e difusa que o ódio 
prospera. E é também nessa área que se alargam as faixas 
de tolerância, difusão e expansão de ideologias neonazistas. 

O que ocorre no plano internacional é amplamente 
conhecido: a União Europeia congrega seus países-membros 
e sinaliza discriminação aos de fora, os que pertencem ao 
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terceiro - mundo. Não quer saber de intrusos por lá, rejeita mão 
de obra estrangeira, na suposição de que sua economia fica 
plenamente atendida no âmbito dos países da própria União 
Europeia. Desse modo, ficam, então, criadas as condições 
para surgimento de movimentos internos de caráter fascista. 

Enquanto isso ocorre na Europa, no Brasil as condições 
internas de profunda desigualdade geram, também, condições 
para se imitar os padrões discriminatórios europeus. 

Indiferenças Perigosas
Hoje observa-se no Brasil uma perigosa indiferença diante 

de atos de terror, que são apontados como fatos isolados, 
quando na verdade não o são. Ataques de grupos, com rostos 
cobertos ou não, são vistos como obras de “baderneiros”, 
“malucos”, “psicopatas”, “arruaceiros” e assim fica esvaziada 
a gravidade da situação. Ao ser minimizada, a questão está 
pronta para ser logo  encerrada em qualquer noticiário de 
rádio ou  televisão. 

Por que se banaliza tanto a intolerância toda vez que ela 
vem à tona e se escancara diante da nação? Por que se busca 
logo um bode expiatório para encarnação de todo o mal? 
Uma pessoa oriunda de uma região menos desenvolvida do  
país, um favelado, um homossexual, um negro, uma pessoa 
mal vestida, um desempregado, um jovem da periferia, um 
ex-detento? Uma vez identificada, essa “encarnação do mal” 
é punida com surras, berros, pancadarias, tiros ou prisão e, 
pronto, fica a sociedade toda purificada. E para consolidar a 
purificação ela aplaude a violência.

Essa sanha de purificação ajuda a criar condições 
favoráveis ao aparecimento de grupos de extermínio; de 
gangues juvenis que se organizam para aquisição de identidade; 
de grupos de pichadores, depredadores ou neonazistas, que 
logo ganham notoriedade através de noticiários televisivos, e, 
assim, devidamente legitimados, ganham mais energia para 
continuarem existindo.
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A mesma televisão que legitima grupos agressivos, 
esvazia a discussão  sobre as matrizes da violência. Veja-se, 
por exemplo, o que já tem ocorrido quando uma figura de 
proeminência social sofre a violência de um sequestro e a 
televisão mostra  grupos de pessoas, de mãos dadas ou não, 
formando cordões de solidariedade, rezando pela solução do 
caso. A prisão dos sequestradores e a volta da vítima para 
junto de seus familiares e amigos é mostrada com emoção, e 
fica-se com a impressão de que o restabelecimento da ordem 
na família afetada estende-se para todo o país, como uma 
grande cortina de tranquilidade. Não é isso o  que “realmente” 
acontece embora assim pareça, ou tentem fazer parecer.

Já está passando da hora de desfazer as nuvens de 
mentira que confundem a população. É preciso abrir e 
ampliar cada vez mais o espaço da discussão, estimular o 
debate, fugir da “neutralidade” que não é “neutra”, como a 
descontextualização dos fatos permite supor.

Os noticiários jornalísticos não são “neutros” e sua 
pseudo neutralidade não passa de manipulação. Ao 
mostrar fatos descontextualizados e não comentá-los, e 
não promover discussão em torno deles, os veículos de 
comunicação de um país semianalfabeto não informam 
verdadeiramente, apenas, como já foi dito, amoldam, 
modelam e criam padrões de conduta. 

Os “hooligans” ingleses, de caras pintadas, mostrados 
pela TV, logo foram reproduzidos aqui, primeiramente nos 
estádios esportivos e, mais tarde, nas ruas. Os “skinheads”, 
apresentados pela  mídia, logo tiveram réplicas em todo o país.

 A versão mais perfeitamente assemelhada ao neonazismo, 
no Brasil, ocorreu, há mais de dez anos, em Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, quando skinheads passaram a ressaltar 
a importância de se valorizar a força. Seguiam as teorias 
de Siegfried Ellvanger Castan, que, através de seus livros, 
propunha uma revisão da História, mostrando, inclusive, que 
Auschwitz longe de ser o horror conhecido, era um lugar 
muito confortável. Ideias, enfim, que encontram, até hoje, 
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ressonância no país e significativo número de adeptos. O 
modelo fez escola e, hoje, em nosso país, como na Europa, 
signos e propostas neonazistas se disseminam com facilidade.

Legitimação Da Violência
A violência, em suas variadas e diferentes formas, é 

legitimada pela televisão, cotidianamente, e, mais recentemente, 
com figuras do governo fazendo-se de arautas da justiça 
com a valorização do uso de armas de fogo. Ao difundir 
propostas violentas, ao exibi-las, no bojo de informações 
descontextualizadas, a televisão a legitima,  por mostrá-la no seu 
noticiário “neutro”, “imparcial”, sem permitir ou alimentar um 
debate questionador. Figura de um modo normal, corriqueiro, 
aparentemente casual na sua rotina. Do mesmo modo, legitima 
os “justiceiros” que matam trabalhadores e jovens inocentes 
nas periferias das grandes cidades, uma vez que ser jovem e 
viver na periferia já configura uma condição de suspeito. Do 
mesmo modo, difunde o mito de um povo pacífico, alegre e 
carnavalesco que, na verdade, anda descalço, passa fome, vive 
num clima de injustiça, e se brutaliza mais a cada dia que passa.
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Considerações Preliminares
O amor é que é essencial.
O sexo é só um acidente.
Pode ser igual.
Ou diferente (...)

(Fernando Pessoa)

Vários relatos na Mitologia Grega e na História narram 
fatos de pessoas com sexualidades diferenciadas 
e que não conseguem adaptar-se a nenhum grupo. 

São pessoas que se sentem nascidas em um corpo errado 
e desenvolvem uma identidade de gênero contrária ao sexo 
de nascimento. São os chamados transexuais. Sendo assim, 
acredita-se que, o processo transexualizador, seguido da 
cirurgia de redesignação sexual seja a solução para a questão 
tão complexa. Seguindo-se por essa linha de pensamento a 
pesquisa foi realizada, tendo-se em vista o questionamento da 
preocupação desse assunto, muito novo para a sociedade 

*Professora de Educação Infantil e Fundamental I, na Rede Municipal de São Paulo - PMSP. 
Professora especialista na Faculdade de São Paulo, área Humanas, curso de Pedagogia.
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que,  por falta de informação e conhecimento, discrimina de 
maneira brutal esses indivíduos. Foram analisadas obras 
relevantes de psiquiatras, médicos e estudiosos renomados 
sobre o tema, objetivando-se chegar a um entendimento 
claro, para que qualquer leitor leigo chegue a uma conclusão 
transformadora de opinião de que, todos somos diferentes 
em nossas sexualidades e, portanto, o respeito é a alavanca 
para que haja uma cidadania humana e justa quanto a essa 
dimensão tão complexa do nosso ser.

Introdução
O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa 

acerca da transexualidade e da inversão da identidade de 
gênero e suas implicações no processo da reversão sexual 
no Brasil.

Pessoas com diversidades sexuais sempre foram vitimadas 
e discriminadas, sofrendo todos os tipos de violência e sentem-
se constrangidas por não entenderem sua própria situação, já 
que até agora os estudos nesse sentido são muito recentes e 
ainda não foi possível sinalizar a origem da questão.

Sendo assim, o artigo explicará sucintamente alguns 
pontos da transexualidade e as implicações no processo de 
transexualização pelo qual passam essas pessoas.

A discordância entre o sexo biológico e a identidade 
de gênero, analisada por alguns autores lidos, traz à tona o 
desconforto e o constrangimento do transexual, que enfrenta 
no dia-a-dia o desconhecimento e a falta de informação da 
população.

A questão que o artigo aponta é o porquê da preocupação 
desses fatores na construção de gênero da nossa sociedade, 
se somos seres livres, únicos na identidade e diferentes dentro 
dos grupos humanos nos quais vivemos e convivemos.

Que esse artigo forme em seus leitores opiniões 
conscientes de que é preciso aceitar a diversidade de todos 
os grupos que fazem parte da humanidade, pois é neles que 
vivemos e todas as pessoas, sem exceção, merecem respeito 
acima dos  nossos questionamentos.
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A Sexualidade Humana e
Seus Aspectos

Segundo COSTA (1999, p.2), o termo sexualidade refere-se à 
dimensão plena do ser humano, abarcando as áreas biológica, 
psicológica e social, sendo elas inseparáveis e inerentes a todos 
os indivíduos, desde o nascimento até a morte. 

É um universo ainda desconhecido e complexo, normalmente 
conflituoso e questionável para muitas pessoas, pois as 
sociedades criam modelos estanques que segregam e afastam 
grupos, tornando-se ignorantes e preconceituosas gerando, 
assim, muitas polêmicas e discussões sobre o tema.

Para o esclarecimento desse assunto há que se explicar a 
composição da sexualidade humana, que se resume em quatro 
aspectos determinantes que fazem parte de todas as pessoas, 
sem exceção. São eles, sexo/gênero, orientação sexual, papel 
sexual e identidade sexual ou identidade de gênero. 

Segundo a obra de PINTO e BRUNS, o conceito de gênero 
quase sempre é usado como sendo especificamente o sexo 
biológico (mulher-vagina; homem-pênis), determinando, 
portanto, as características específicas para estes na sociedade. 
Isso está afirmando que o gênero aparece atrelado somente 
ao sexo biológico, afastando, assim, a possibilidade de o 
analisarmos como a construção social que acompanha esse 
processo histórico.

Dessa forma, devemos considerar que o ser humano é de 
um lado fundado no caráter biológico e de outro, no fato de 
que as relações humanas, raça/etnia, classe social e cultura 
formam o alicerce para que a sociedade aceite historicamente a 
formação do gênero como algo natural e diverso, livre de qualquer 
preconceito e relações desiguais.

A construção de gênero envolve corpos, que são sexuados 
ou não e que se formam biológica e historicamente ao mesmo 
tempo e que podem apresentar-se de diversas formas.

Outro aspecto determinante da sexualidade humana 
é a orientação sexual. Segundo COSTA (1999, p.37-38), a 
orientação sexual, nada mais é do que a relação afetiva, 
vinculada, normalmente, a sentimentos, paixões, desejos e 
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consequentemente, à busca do prazer sexual. Ela acontece sem 
a escolha do ser humano, independe da opção do homem e da 
mulher, sendo que para alguns autores é determinada na vida 
intrauterina e confirmada aos cinco anos de idade, ou seja, nesta 
fase a criança já sabe se é um menino ou uma menina (CURY, p.19).

Esse aspecto agrega as diferentes sexualidades como, 
heteroafetividade, homoafetividade, biafetividade e, também, 
seres assexuados. De qualquer forma, está vinculada à 
capacidade da escolha da pessoa amada e do relacionamento 
íntimo com a mesma.

Pesquisas apontam que a orientação sexual é construída na 
primeira infância, mas conscientiza-se na adolescência, a partir da 
explosão hormonal natural do ser humano, confirmando-se mais 
tarde na idade adulta.

O terceiro aspecto da sexualidade é o papel sexual, ou seja, 
aquele que desempenhamos na sociedade. Homens e mulheres 
incorporam papéis diferentes e, normalmente, quando saem do 
padrão imposto pela sociedade, são discriminados.

Uma mulher feminina e que se comporta com delicadeza, ou 
um homem rude e viril, não necessariamente são heterossexuais, 
bem como uma mulher masculinizada ou um homem delicado 
ou afeminado, não necessariamente são homossexuais; apenas 
exercem papéis conforme aquilo que realmente são, ou que não 
querem deixar claro para a sociedade. 

O último aspecto da sexualidade humana é a identidade sexual 
ou identidade de gênero; é a forma como o indivíduo se enxerga 
em relação ao gênero que possui.  É a sua percepção como sendo 
do gênero masculino ou feminino, independente de sexo biológico.

Portanto, a identidade sexual de uma pessoa é composta por: 
sexo biológico e gênero (construção social); orientação sexual 
(sentimentos e desejos); papel sexual (comportamento); identidade 
sexual (percepção de si mesmo).

Após o conhecimento dos aspectos da sexualidade humana, 
descritos acima, o artigo tratará de um tipo de identidade de 
gênero chamada de transexualidade, iniciando o assunto a partir 
de algumas referências mitológicas e históricas, encontradas em 
obras de diversos autores.
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Referências Mitológicas e Históricas
Sobre Inversão De Identidade De Gênero

Segundo CURY (2012, p. 16-18), referências mitológicas 
apontam casos de deuses (as) gregos (as) que apresentavam essa 
condição ou como punição divina ou por tradições religiosas, em 
que seguidores de determinados deuses castravam-se, atribuindo 
a si um gênero contrário ao do nascimento.

Ainda na Idade Média, relatam-se casos de possessões 
demoníacas em que se acreditava que mulheres poderiam 
transformar-se em homens, pois eram consideradas como homens 
pouco desenvolvidos, mas o contrário não era possível.

A primeira referência histórica sobre aspectos diferenciados 
da sexualidade de que se tem notícia, está pautada na época do 
Império Romano, em que a presença de eunucos era natural. Há 
também casos como o de Nero que, após assassinar sua esposa 
e sentir remorsos, ordenou ao seu cirurgião que um escravo fosse 
transformado em mulher, para que pudesse dar sequência ao seu 
casamento; também o imperador Calígula muitas vezes era visto 
vestindo roupas femininas. 

Há um relato na história do Império Romano que traz a 
seguinte declaração: “Júlio Cesar era considerado o marido 
de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos” (CURY, 
2012, p.17).

Outros casos na história, no período da Renascença, aparecem 
na França, entre eles o de um homem com registro feminino, que 
se casou com seis homens e após a sua morte descobriu-se ser do 
sexo masculino. Outras histórias aparecem na época helenística. 
Também, entre índios norte-americanos e brasileiros há vários 
relatos narrados por historiadores e exploradores sobre o assunto.

A partir do século XIX, esses casos deixaram de ser encarados 
como possessão demoníaca, vícios, transgressão moral e religiosa 
e passaram a ser considerados como doença e desvios da 
normalidade, entrando, então, no campo da medicina. Mais tarde, 
esse conceito de patologia foi retirado da nomenclatura médica, 
passando a se chamar transtorno de identidade de gênero ou 
disforia de gênero (PINTO; BRUNS, 2003, p.17).
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Diversos autores, desde então, apontam a construção da 
inversão da identidade de gênero como um fato existente desde 
a mitologia greco-romana e que, atualmente, vem tomando 
espaço na história da humanidade e dando margem a discussões 
pertinentes à nossa realidade tão emergente de informações.

A seguir o artigo esclarecerá os fatos sobre o tema da 
transexualidade, abrangendo um contexto desafiador para a 
reflexão de uma prática humanista dentro das relações sociais.

O Paradoxo Transexual
Transexualidade é uma palavra originada do latim que 

significa a passagem de um sexo para outro, mas, apontando, 
principalmente, o estado psicológico do indivíduo que busca 
essa adequação. A palavra nomeia independentemente do 
sexo, o homem e a mulher.

A transexualidade é incompreendida e traz muito 
sofrimento, pois homossexuais e travestis assumem seus 
órgãos genitais, ao contrário do transexual que os repudia, 
tratando com desprezo e tristeza o fato de possuírem, segundo 
ele, algo tão bizarro, que contrapõe o que está em sua mente.

Segundo COSTA (1994, p.159), o transexual tem a alma 
aprisionada e durante toda a sua vida sente-se nascido em 
um corpo trocado. Tanto a medicina quanto a psicologia não 
encontraram até hoje as respostas para essa “crueldade da 
natureza”, como ele mesmo chama.

Pessoas transexuais nascem sem qualquer anormalidade 
biológica, mas desenvolvem uma identidade de gênero contrária 
ao sexo de nascença que possuem. Eles não desejam tornar-se 
homens ou mulheres contrários ao seu corpo, mas eles são, 
psicologicamente e de forma convicta, homens e mulheres 
contrários ao seu corpo.

O transexual, muitas vezes, não consegue aceitar sua 
estrutura anatômica e despreza, ou melhor, abomina seu 
sexo biológico, sentindo-se, assim, em conflito interior entre 
sua identidade de gênero e o seu corpo físico; é como se sua 
genitália não lhe pertencesse e sente vergonha dela, impedindo 
o toque do parceiro ou até o seu próprio toque, chegando 
muitas vezes à tentativa de mutilação do órgão genital no caso 
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do homem, ou a tentativa de apertar com faixas dolorosas as 
mamas, no caso de mulheres que, também, odeiam seu ciclo 
menstrual. Essa ideia é fixa e ocupa permanentemente o campo 
da consciência, trazendo sofrimento psíquico pela inadequação 
entre sexo e gênero. O transexual, muitas vezes chega a um 
impasse entre a mutilação do órgão genital ou o próprio suicídio.

O anseio principal de uma pessoa transexual é realizar a 
cirurgia de redesignação genital e se tornar exatamente aquilo 
que condiz com sua identidade de gênero. Ela vai desenvolver 
comportamentos femininos ou masculinos conforme sua 
identidade sexual e, inclusive, vai sentir prazer.

O papel de gênero do transexual, ou seja, o seu comportamento 
será sempre o contrário daquele que aparentemente apresenta 
em seu corpo físico; naturalmente o comportamento do homem 
biológico será feminino e da mulher biológica será masculino, 
sem exageros ou erotismos e mesmo que não transformarem 
seus corpos, sentir-se-ão até o fim da vida estranhos dentro dele.

A orientação sexual de um transexual, normalmente, é 
por pessoas do mesmo sexo, desde que esse parceiro seja 
heterossexual; mas isso não é regra, pois o grande “problema” 
é com sua identidade de gênero e não com seu desejo afetivo.

Segundo o psicanalista Giancarlo Spizzirri1  o transexual 
pode ter uma orientação sexual homoafetiva, heteroafetiva, 
biafetiva ou até assexuada, independente de seu sexo 
biológico. A questão, portanto, não se encontra em sua 
genitália, o contrário do que ocorre com homossexuais, 
travestis, bissexuais ou heterossexuais.

No Brasil, em fevereiro de 2013, foi elaborado o Projeto de 
Lei 5002/13 – Lei da Identidade de Gênero ou Lei João W. Nery, 
que aguarda votação no Congresso.

João Nery é considerado o primeiro trans-homem do Brasil 
e tornou-se referência nacional, conhecido pela mídia e autor 

1Giancarlo Spizzirri (SP): médico psiquiatra, Mestre e doutorando em Ciências da 
Saúde pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Médico do 
Programa de Estudos em Sexualidade (ProSex) do Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina e do grupo multidisciplinar de atendimentos às 
pessoas com Disforia de Gênero da USP. Professor do Curso de Especialização em 
Sexualidade Humana da USP.
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de duas obras: “Erro de pessoa: João ou Joana”, publicada em 
1984 e “Viagem solitária: memórias de um transexual trinta 
anos depois”, publicada em 2011, e que faz um relato sensível e 
comovente de sua trajetória conflituosa, onde compartilha sua 
experiência singular, tocando o coração de todos os tipos de 
leitores. Ele prova que não nasceu mulher e quis virar homem. 
João nasceu homem, mas preso em um corpo de mulher.

No próximo tópico, o artigo tratará sucintamente do tema 
no contexto psicológico e clínico de transformação de corpo 
para que se dê a adequação necessária entre o sexo biológico 
e a identidade de gênero.

O Processo De Reversão Sexual e
Suas Implicações

Segundo CURY (2012, p. 16-18), a característica da 
transexualidade é o transtorno da identidade de gênero, em 
que o indivíduo apresenta o corpo biológico de um gênero e 
a mente de outro, trazendo consigo uma grande rejeição ao 
corpo físico que possui, como já explicado anteriormente. Para 
a medicina, o transexual apresenta distúrbios emocionais, 
afetivos e psicossociais, que o leva a uma desordem de 
identidade de gênero.

Em SPIZZIRRI (2013), pesquisas foram desenvolvidas, 
mostrando que o cérebro do transexual apresenta, em suas 
microestruturas, características mais próximas ao gênero 
desejado do que ao sexo de nascimento. Uma dessas estruturas 
é o hipotálamo. Trata-se de uma região do cérebro que recebe 
uma carga de hormônios sexuais masculinos ou femininos, 
regula as emoções e os desejos eróticos e comanda as glândulas 
que produzem esses hormônios; conforme a quantidade deles 
o indivíduo manifesta padrões de comportamento de homens 
ou de mulheres (COSTA, 1994, p.12).

Em 1966, o médico vienense Harry Benjamin publicou 
uma obra, denominada “O fenômeno transexual” e apontou-o 
como uma condição a ser reconhecida, mas, também, tratada. 
Ficou conhecido como o “Pai da transexualidade” e pioneiro 
na reversão sexual, sendo homenageado por profissionais da 
área. Desde então, uma grande revolução vem sendo sentida e 
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as oportunidades para a redesignação cirúrgica têm sido cada 
vez mais naturais e muitos países a tem legalizado, inclusive o 
Brasil, apesar de todos os obstáculos.

A Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde (CID), classifica como 
transgêneros os tipos de pessoas que, de alguma forma, 
apresentam um transtorno de identidade de gênero e dentre estes 
se encontra a transexualidade (CID 10 [20], F64)2. Por isso, no ponto 
de vista do psiquiatra Giancarlo Spizzirri, é importante esclarecer 
que transgênero é toda pessoa que se sente desconfortável com 
seu sexo biológico e, sendo assim, todo transexual é transgênero, 
mas nem todo transgênero é transexual.

Conforme o CID-10, a transexualidade é definida como 
um transtorno ou disforia3 de gênero, e desde 1997, por meio 
da Resolução nº 1482/1997, o Conselho Federal de Medicina 
Brasileiro (CMF), retirou da clandestinidade e aprovou a cirurgia 
de redesignação sexual, a título experimental. Em 2002, o CFM 
revisou a portaria e publicou a Resolução nº 1652/2002, tirando a 
cirurgia do contexto experimental, dando, assim, a oportunidade 
para que todo e qualquer transexual pudesse realizá-la.

Conforme www.brasil.gov.br, em 2008, o Ministério da Saúde 
publicou a Portaria nº 457/2008, incorporando a cirurgia no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

O processo, que engloba psicoterapia e avaliação, com laudos 
médicos, para que fique provada, de fato a transexualidade, é 
realizado, inclusive junto com o apoio da família e dura no mínimo 
dois anos, sendo que a pessoa não pode apresentar nenhum tipo 
de transtorno mental ou biológico.

Segundo RAMSEY (1998, p.48), só podem participar desses 
recursos pessoas que não sejam dependentes químicos de álcool, 
droga e tabagismo, que não tenham distúrbios de debilidade 
mental e que não sejam pessoas obesas ou idosas. 
2Trata-se de um desejo de viver e ser aceito como pessoa pertencente ao sexo oposto. Esse 
desejo é habitualmente acompanhado de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação 
ao próprio sexo anatômico e da vontade de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a 
um tratamento hormonal a fim de tomar o corpo na maior conformidade possível com o sexo 
desejado, conforme COLETTE, Chiland. “O transexualismo”.
3Disforia: mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tais como sentimentos de 
tristeza, pena, angústia. É um mal estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, 
tristeza, melancolia e pessimismo, segundo https://www.dicionarioinformal.com.br.
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Esse procedimento é chamado de “processo 
transexualizador”, em que o transexual vai adequando seu corpo 
ao gênero desejado por meio da hormonioterapia, passando, 
também, por acompanhamento médico multidisciplinar 
complexo como, psiquiátrico, psicológico, endocrinológico, 
assistência social e de várias áreas médicas, até que sua 
transformação hormonal esteja finalizada. A partir de então 
com a ajuda de cirurgiões-plásticos, o transexual entra em 
uma fila de espera para realizar a cirurgia de redesignação 
sexual, tida como uma técnica extremamente complicada e de 
difícil execução, mas que tem apresentado bons resultados. 
O transexual feminino submete-se à retirada das mamas e 
também, se desejar, do útero, ovários e trompas. Um dos 
lugares onde esse tratamento pode ser realizado, em São 
Paulo é o Hospital das Clínicas (HC).

Conforme o site www.correio24horas.com.br, apenas 
cinco hospitais no Brasil fazem a cirurgia pelo SUS, tendo 
sido realizados de 2008 até 2014, 9.867 procedimentos como, 
redesignação sexual (vaginoplastia), mastectomia (retirada 
da mama), histerectomia (retirada do útero), plástica 
mamária reconstrutiva, tireoplastia (extensão das pregas 
vocais para mudança de voz) e terapia hormonal. O usuário 
do ambulatório precisa ter 18 anos completos para começar 
o processo e 21 anos completos para realizar a cirurgia.

Apesar do oferecimento de todo esse benefício, os 
transexuais, em geral, lutam e reivindicam a despatologização 
pelo CID-10, pois não querem ser considerados portadores de 
uma “doença tida como mental” e sentem-se estigmatizados, 
mas o fato é que, para que o processo seja realizado como 
descrito acima, deve-se estar registrado como tal, pois, apesar 
de a porcentagem de suicídios após a redesignação ser de 
apenas 2%, deve-se tomar um grande cuidado para que não 
aconteçam casos assim. Apesar da nomenclatura do CID-10 ser 
imperfeita e trazer constrangimento, entende-se que, de fato, há 
uma divergência entre sexo biológico e identidade de gênero 
e que deve ser resolvida com a cirurgia, para que o transexual 
sinta-se pleno e adequado à sua identidade e livre-se desse 
estigma para sempre.
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Precisa-se, portanto, de muitos debates, discussões e 
amplo conhecimento desse assunto por parte de todos os 
envolvidos, para que se possa chegar a um denominador justo 
para essas pessoas.

O assunto é novo, muito complexo e engloba 
outros problemas que não podem ser confundidos com 
a transexualidade, e por isso existe a dificuldade da 
despatologização (SPIZZIRRI, 2013).

Considerações Finais
O homem sofreu com uma série de transformações, 

desde seu aparecimento na Terra, há 200.000 anos e, sendo 
assim, sua sexualidade também sofreu mudanças. Dentre 
essas mudanças, “... nascer com cromossomos, genitais e 
hormônios de um sexo e ter uma convicção de pertencer ao 
gênero oposto” (CURY, p.19).

Porque isso é tão incompreendido pela nossa sociedade? 
Até que ponto um transexual afeta a vida de alguém que não o 
aceita de forma alguma? Qual é o problema que essa pessoa 
traz para a população?

A luta é travada entre pessoas que se dizem “normais” 
contra as que são consideradas doentes, endemoninhadas, 
sem-vergonha, e outros adjetivos cruéis. A sociedade discrimina, 
estigmatiza, reprime, nega e muitas vezes, mata.

A reversão sexual vista com escárnio, deveria ser o 
recomeço de uma trajetória para se atingir um objetivo de 
entendimento, compreensão e aceitação dos transexuais, de 
uma forma que fosse reconhecida, sem tanto alarde jurídico e 
midiático. Que fosse algo mais natural.

Deveríamos pensar que uma pessoa, tenha ela qualquer tipo 
de orientação sexual, só poderá estar satisfeita e feliz consigo 
e com os outros se estiver em total harmonia com seu corpo e 
com sua identidade de gênero, simultaneamente, portanto,  a 
alteridade deve ser a base da sociedade para que possa haver 
diálogo aberto e respeitado, na multiplicidade de ideias e na 
tentativa de entender a complexidade da diversidade sexual em 
nossos dias.
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É dever da sociedade contribuir e lutar junto aos grupos 
minoritários, reivindicando políticas incentivadoras, que 
respeitem essas pessoas que, na verdade, são seres humanos 
como quaisquer outros.

Revisar valores morais e éticos deveria fazer parte de 
nossa educação e cultura, tratando com respeito qualquer 
pessoa, por ser humana e não pela diversidade, seja ela qual 
for, pois somos todos diferentes em nossa identidade, mas 
todos iguais em nossa humanidade.
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SER E TER UMA MULHER: O
ESTRANHO DESEJO DE VESTIR-SE 

COM ROUPAS DO OUTRO SEXO
RESUMO

A prática do crossdressing pode ser usada como uma posição 
epistemológica para desconstruir os binários homem/mulher e 
heterossexual/homossexual e a definição da sexualidade com 
base no sexo/gênero do objeto do desejo. As possibilidades do 
desejo sexual e das afetividades dos homens que praticam o 
crossdressing são infinitas, pois a identidade de sexo/gênero 
é fluida. Essas possibilidades e as práticas de determinados 
atos sexuais mostram o papel subversivo da prática do 
crossdressing, uma posição híbrida e fluida, a partir da qual 
se pode repensar a diversidade sexual. Assim, a prática do 
crossdressing aparece como um tema excelente para a teoria 
queer porque perturba as certezas: heterossexual?, gay?, 
lésbica?. O homem crossdresser pode ter afinidades com 
todas, mas não é delimitado por nenhuma. É, portanto, uma 
identidade que também não é uma identidade, uma indicação 
da certeza da ambiguidade, a estabilidade da instabilidade, 
uma categoria que define e vai contra a categorização. O 
presente artigo pretende contribuir para uma visão menos 
discriminatória e excludente, e também elucidar algumas 
questões sobre a prática do crossdressing e, em particular, 
sobre o homem crossdresser.
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Oscar Guilherme Lopes*

SER E TER UMA MULHER: O ESTRANHO DESEJO DE
VESTIR-SE COM ROUPAS DO OUTRO SEXO

BEING AND HAVING A WOMAN: THE STRANGE DESIRE TO
DRESS IN THE CLOTHES OF THE OTHER SEX

Introdução

O cinema, a literatura, a pintura, as artes em geral, 
bem como a mitologia, as religiões, a História das 
antigas civilizações greco-romana e orientais, as 

culturas africanas e ameríndias contêm numerosos exemplos 
de personagens, divindades ou figuras masculinas travestidas, 
isto é, que se representam com traços físicos e de personalidade 
histórica, social e culturalmente característicos do sexo oposto 
e vestidas com roupas atribuídas ao outro sexo. 

Embora o ato de “vestir roupas” que socialmente são 
significadas como “do outro sexo” date de períodos remotos, 
não há consenso entre os pesquisadores acerca do seu 
primeiro registro na História da humanidade.

Este artigo parte do pressuposto de que as ideias e práticas 
associadas ao crossdressing são produzidas sócio-histórico-

*Bacharel e licenciado em História pela UFRJ. Especialista em Sociologia Urbana 
pela UERJ.
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culturalmente no interior de sociedades concretas e estão 
intimamente relacionadas às subjetividades das crossdressers1.

Há uma distinção entre práticas de crossdressing, ou 
seja, a prática de “se vestir com roupas do sexo oposto” e a 
identidade crossdresser, isto é, a categoria identitária assumida 
por certas pessoas que se vestem com roupas atribuídas ao 
outro sexo, e o sentimento de identificação construído e 
performado por elas. Essa distinção é útil para desconstruir 
as concepções atuais do crossdressing, na medida em que 
sujeito crossdresser e identidade crossdresser são invenções 
relativamente recentes e não são concepções apropriadas 
para descrever como as práticas de “vestir-se com roupas 
do outro sexo” eram concebidas e praticadas em diferentes 
sociedades ao longo da História. 

O presente trabalho partilha as modernas concepções 
de que as práticas de crossdresing, e, por conseguinte, 
as crossdressers devem ser objeto de estudos, não da 
medicina ou da psicologia, que, desde meados do século 
XIX, propuseram-se a “explicar” a transvestilidade, 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, p. 78)

1Optamos por utilizar o termo crossdresser flexionado no gênero gramatical feminino, não 
só porque é mais comum, como tendo em vista que a grande maioria das crossdressers 
são homens que se investem de uma identidade sexual feminina (male para female). 
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Os estudos de gênero, nos quais também se abordam 
a(s) transgeneridade(s) – categoria na qual modernamente 
se incluem as crossdressers – aceitam algumas ideias 
já debatidas  nas discussões sobre outras áreas do 
comportamento humano. Desde a década de 1930, com o 
progresso dos estudos antropológicos, e com a eclosão 
do movimento feminista, nos anos 1960, que a distinção 
entre sexo fisiológico ou biológico 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.

Atualmente, indivíduos designados homens no 
nascimento que se identificam como crossdressers 
frequentemente sofrem preconceitos e discriminações da 
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 crossdressers (e outras identidades 
sexuais fluidas, como travestis, transexuais, bissexuais, 
intersexuais e assexuais) também são pouco aceitas 
pelos movimentos LGBTQI+, apesar de algumas serem, 
teoricamente, incluídas na sigla e, portanto, supostamente 
representadas no ativismo político.

Mas já se vislumbram mudanças importantes; a 
identidade crossdresser, antes pouquíssimo abordada 
nos trabalhos acadêmico-universitários, sendo geralmente 
ignorada ou mesmo não reconhecida (quando muito, era 
vinculada às identidades homossexuais – gays e lésbicas), 
hoje já recebe algum destaque da chamada “academia”.

Este artigo tem o objetivo de contribuir para aumentar 
a visibilidade das pessoas que se identificam como 
crossdressers e denunciar estereótipos, preconceitos e 
discriminações dentro do movimento LGBTQI+, tentando 
demonstrar como se dão as construções identitárias 
performativo-discursivas dessas pessoas.
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Transgêneros: O Que Vem a Ser Isso?
O termo transgêneros tem sido utilizado na literatura e nos 

movimentos LGBTQI+ para designar diferentes identidades 
caracterizadas pela ambiguidade de gêneros (Feinberg, 1992). 
Atualmente, a multiplicidade e diversidade de identidades trans 
é consequência das transformações pelas quais passam as 
chamadas sociedades pós-modernas, nas quais as identidades 
nacionais, étnicas e sexuais atravessam um processo de 
fragmentação (Hall, 1997). Ao mesmo tempo, demonstra 
a inadequação das descrições das categorias médico-
psiquiátricas, na medida em que as construções identitárias 
excedem os contornos traçados por tais categorias, como é 
o caso do travestismo e do transexualismo. 

Conforme esclarece Garcia:
“As definições destes termos nos manuais médicos 
e psiquiátricos contemporâneos, como o da Décima 
Revisão da Classificação Internacional de Doenças 
e de Problemas Relacionados à Saúde (CID 10) e 
o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças 
Mentais (DSM), produzido pela American Psychiatric 
Association, revelam de forma clara a compreensão 
essencialista da sexualidade e a estigmatização 
desses indivíduos. Entre os elementos presentes 
nestas definições, (...) estão: a atribuição de um 
lugar de anormalidade para eles (a partir de sua 
consideração como doentes ou portadores de 
distúrbios); a presença de um forte determinismo 
psíquico, em que o desejo aparece como um elemento 
primordial na definição de tais quadros e é entendido 
em uma perspectiva a-histórica, sem referência ao 
seu processo de construção social; a uniformização 
das condutas e a tipificação dos indivíduos, o que 
leva o(a) transexual e o(a) travestido(a) a serem 
entendidos(as) como tipos específicos de indivíduos, 
iguais entre si e diferentes dos demais, negando-se 
a possibilidade de comportamentos e constituições 
subjetivas diversas para além destas prescrições.” 
(GARCIA, 2010, p. 80-104)
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Uma das identidades trans mais em voga atualmente é a 
das crossdressers, em que indivíduos (homens em sua grande 
maioria) vivenciam a experiência de se vestirem como alguém 
do sexo oposto ao de nascimento, sem necessariamente 
reivindicar o pertencimento a esse sexo, sendo mais comum 
o crossdressing de homem para mulher. Não se trata 
aqui de examinar outras modalidades de travestismo ou 
crossdressing, como aquelas existentes nos domínios das 
artes cênicas ou a experiência individual de prazer associada 
ao ato de se travestir, como no Carnaval, mas, sim, abordar o 
desenvolvimento e a afirmação de uma identidade trans.

Crossdressers: Origens
As origens da prática de “vestir-se com roupas do outro 

sexo” provavelmente remontam à Antiguidade. No Japão 
medieval, durante a Era Edo (1600-1868), representações 
artísticas no teatro kabuki eram executadas por homens, 
geralmente jovens, que vestiam roupas femininas e faziam o 
papel de adolescentes (Wakachu) ou de mulheres (onnagata). 
Como muitos adolescentes eram levados à prostituição, o 
Shogunato viria a proibir essa prática. Na Índia, os Hijras e 
Jan Kas são comunidades religiosas que impõem castração 
em rituais místicos e obrigam seus membros a vestir-se e 
portar-se como mulheres. Desde 2014, os Hijras são definidos 
como pertencentes a um “terceiro gênero”. Na América do 
Norte, nativos homossexuais/travestis de diversas tribos foram 
descritos por vários estudiosos, sobressaindo os estudos 
pioneiros de L. H. Morgan (ENGELS, 1980) como berdaches2 
ou, mais modernamente, dois-espíritos. Na região amazônica, 
as çacoimbeguiras (que teriam dado origem ao mito das 
amazonas) eram mulheres que assumiam radicalmente o papel 
do gênero masculino na aparência, no trabalho e no lazer, 
como anota Luiz Mott (1988).

Embora Virginia Prince3 seja apontada como pioneira, a 
história mostra que, muito antes dela, David Oliver Caldwell 
2Termo de origem persa, generalizado por povos islâmicos.
3Entretanto, é inegável a contribuição de Virginia Prince na difusão da prática do 
crossdressing, tendo fundado, em 1960, a pioneira revista Travestia e a principal 
organização para crossdressers, o clube Tri-Ess (Society for the Second Sex).
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introduzira o termo “transexual”, em 1949, popularizado por 
Harry Benjamin, em 1966. “Transgênero”, por sua vez, foi 
cunhado por John Oliver, em 1965, e difundiu-se pelo ativismo 
de pessoas transgêneras, que abriram caminho para o conceito 
e a prática da transgeneridade.

O termo chegou ao Brasil em 1997 e vem se tornando um 
fenômeno bastante comum no que se refere à expressão da 
sexualidade, tanto por pessoas heterossexuais, quanto por 
homossexuais e bissexuais.   

Crossdressers: Identidade
A história da crossdresser como afirmação de uma 

identidade trans baseia-se na ideia de que haveria um outro eu, 
do sexo oposto ao de nascimento e de certa forma aprisionado 
no indivíduo, que poderia ser “libertado”. A maior parte das 
crossdressers se identifica com a perspectiva de serem 
homens com um “lado feminino”, como mostram Bullough, 
Bullough & Smith (1983)4.

Garcia (2010) destaca:
“Entre os temas debatidos na literatura científica e 
no movimento crossdresser está o das motivações 
para o desejo e o comportamento de se travestir. 
Muitas crossdressers localizam-se na categoria 
“travestismo” existente no quadro médico-
psiquiátrico. A exemplo do que ocorreu com 
transexuais em vários locais do mundo, como 
mostram as análises de Shapiro (1991), Stone 
(1991), Lewins (1995) e Gordo-Lopez (1996), o 
referencial médico-psiquiátrico parece ter servido 
como um importante prescritor para os contornos 
da identidade crossdresser. Mais recentemente, 
contudo, houve penetração neste segmento dos 
estudos antropológicos utilizados por comunidades 
trans como veículo para a constituição identitária e 

4Ainda que estejam vivenciando seu eu feminino, denominaremos de orientação 
heterossexual o interesse afetivo/sexual de crossdressers exclusivamente por mulheres, 
e de orientação homossexual e bissexual ao interesse exclusivo por homens e por 
homens e mulheres, respectivamente.
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sua desestabilização, como mostra Bolin (1996), a 
partir da recusa às categorias médico-psiquiátricas 
(Plummer, 1996).”  (GARCIA, 2010, p. 80-104)

Quanto à questão da orientação sexual das crossdressers, 
preferimos optar pelo termo identidade sexual para se referir à 
mudança do eu masculino para o eu feminino vivenciada pelas 
crossdressers. Embora bastante controverso, e contestado por 
ativistas do movimento LGBTQI+, que consideram não haver 
identidade sexual, mas sim orientação sexual ou identidade 
de gênero, a escolha do termo deveu-se porque ele já vem 
sendo utilizado por numerosos praticantes do crossdressing, 
além de comumente empregado na literatura acadêmica em 
trabalhos sobre sexualidade e Psicologia Social. 

No Relatório Report of the APA Task Force on Appropriate 
Therapeutic Responses to Sexual Orientation (2009), a 
American Psychological Association (APA) mostrou que a 
orientação sexual envolve pelo menos três componentes: o 
comportamento sexual, a atração sexual e a identidade sexual. 
Diversas pesquisas indicam que existem indivíduos que se 
identificam como heterossexuais que se envolvem em práticas 
sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas não se reconhecem 
ou se identificam como gays, lésbicas ou bissexuais, assim 
como existem gays e lésbicas que se envolvem com pessoas 
de outro sexo e não se identificam como bissexuais ou 
heterossexuais. Assim, 

“[...] a orientação sexual refere-se aos padrões 
sexuais, românticos e afetivos de um indivíduo e aos 
desejos por pessoas baseado nas características 
sexuais e de gênero dessas pessoas. A orientação 
sexual está ligada a impulsos fisiológicos e 
sistemas biológicos que estão além da escolha 
consciente e envolvem sentimentos emocionais 
profundos como “se apaixonar”. A identidade 
sexual refere-se ao reconhecimento e internalização 
da orientação sexual e reflete a autoexploração, 
a autoconsciência, o autorreconhecimento, a 
participação e a afiliação em grupos, cultura e 
autoestigma. A identidade sexual envolve formas 



        TEMA       106

públicas e privadas de autoidentificação e é um 
elemento-chave na determinação de decisões 
relacionais e interpessoais, pois cria uma base 
para a formação de comunidade, apoio social, 
modelos de papel social, amizade e parceria.” 
(APA, 2009)  

Alguns autores consideram o crossdressing como 
uma atividade heterossexual, percebendo as pessoas com 
práticas homossexuais como não verdadeiras crossdressers 
(Bullough & Bullough, 1993). Atualmente, contudo, tem 
havido uma inflexão no movimento em relação à aceitação 
de crossdressers com práticas homossexuais ou bissexuais. 

Identidades e Sexualidades
Segundo Judith Butler (2003), as identidades de sexo/

gênero não são expressões de alguma propriedade essencial 
do 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. As pessoas 
que não se enquadrem na norma são marginalizadas. 

Porém, dentro da própria categoria transgêneros, 
que abrange não só travestis e transexuais, mas também 
intersexuais, drag-queens e crossdressers, frequentemente 
funciona um 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 crossdressers (e são 
heterossexuais) são excluídas. 
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A propósito da categoria transgêneros, Vencato (2003) faz 
uma importante distinção:

“[...] organizam-se formas específicas de 
hierarquização e exclusão, que conferem a algumas 
pessoas um maior ou menor grau de marginalidade 
e vai desenhando lugares (sociais e espaciais) para 
esses sujeitos. Assim se poderia argumentar sobre 
uma espécie de dupla exclusão pela qual passam 
os sujeitos trans: uma vinda de uma sociedade 
fundamentalmente heterossexista e outra, interna 
ao mundo gay.” (VENCATO, 2003, p. 212) 

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

Crossdresser 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) sentem desejo por ambos os sexos/gêneros. As pessoas que 
praticam o crossdressing podem se identificar com uma ou mais 
de uma das diversas orientações sexuais.  

As categorias identitárias heterossexual e homossexual 
constituem os dois grandes eixos e, por causa da persistência 
desse binarismo, as pessoas que se identificam como 
crossdressers ou que não se encaixem em um dos 
lados da equação frequentemente são invisibilizadas ou 
discriminadas. 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 hoje em dia são inadequadas 
porque as sexualidades abrangem tantas dimensões que 
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não podem ser descritas apenas em função do sexo/gênero 
do objeto sexual. 

Ao examinarmos como a prática do crossdressing 
desestabiliza a definição da sexualidade com base no sexo/
gênero do objeto sexual procuraremos propostas para 
desconstruir essa visão atual da sexualidade baseada 
no binarismo heterossexualidade/homossexualidade. As 
construções identitárias crossdressers podem mudar as 
concepções da sexualidade e dar visibilidade a qualquer 
performance e/ou identificação (ou não identificação, 
sexualidade fluida) de sexualidade.

Crossdressing: O Que
Vem a Ser Isso?

Segundo Stoller, identidade de gênero “se refere à 
mescla de masculinidade e feminilidade em um indivíduo, 
significando que tanto a masculinidade quanto a feminilidade 
são encontradas em todas as pessoas, mas em formas e graus 
diferentes” (STOLLER, 1993, p. 28). Para esse autor, existiria 
uma identidade de gênero “nuclear”, definida na infância. 
Em contraposição, a partir de teorias “pós-modernas”, Hall 
afirma que “não há mais um ‘eu central’ ou uma ‘identidade 
fixa’, permanente” (1997, p.14). Para ele, “a complexificação 
das relações sociais e culturais produz um mundo eivado 
de simbologias, com as quais vamos nos identificando ou 
rejeitando” (HALL, 1997, p.14). Dessa forma, para essas 
teorias, “a identidade plenamente unificada, completa, segura 
e coerente é uma ‘fantasia’” (HALL,1997, p. 14). Se aplicada ao 
gênero a concepção de identidade cultural desse autor, poder-
se-ia dizer que se contrapõe ao que diz Stoller, na medida em 
que não haveria aqui a possibilidade de existência de uma 
“identidade de gênero nuclear”, mas sim uma mediada por 
fatores que são subjetivos, mas também sociais e culturais 
(Vencato, 2008).

A prática do crossdressing pode constituir um ponto de 
partida para desconstruir o binário heterossexual/homossexual 
excludente que opera na sociedade em geral e também nos 
movimentos LGBTQI+ e construir outras formas de pensar a 
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sexualidade para além desse binômio, abrindo espaço para a 
diversidade sexual.

De um modo geral, a quase ausência de estudos queer 
sobre a prática do crossdressing reforça os binários homem/
mulher e heterossexual/homossexual que a teoria queer 
pretende desestabilizar. Podemos dizer que ao ignorar que a 
categoria crossdresser tem um papel na definição da estrutura 
heterossexual/homossexual, e investir nos estudos sobre 
transgeneridade, principalmente em transexuais, travestis 
e drag-queens, o projeto de desconstrução queer não tem 
alcançado plenamente seus objetivos.

Na medida em que os poucos estudos sobre crossdressers 
têm se concentrado sobre as relações heterossexuais e 
monogâmicas, a pesquisa sobre crossdressing tem aumentado 
os estereótipos (crossdressers homossexuais e não 
monogâmicos seriam pessoas promíscuas?) e preconceitos 
contra essas pessoas que se identificam como crossdressers, 
resultando na sua estigmatização e marginalização, suscitando 
preconceitos na sociedade em geral e mesmo dentro dos 
clubes crossdressers, que, em geral, possuem regras bastante 
rígidas no que se refere à moralidade e ao comportamento 
dos sócios. Dentro dos movimentos LGBTQI+, durante muito 
tempo a marginalização de certas performances identitárias 
geralmente se concentrou sobre transgêneros (transexuais 
e travestis) e sobre grupos excluídos por preconceitos e 
discriminações de raça, etnia, classe social. Mas, até hoje, os 
grupos crossdressers continuam ignorados. 

“Se é possível afirmar que há diversas formas de 
praticar crossdressing, pode-se também argumentar 
que estas formas assumem significados específicos 
em diferentes grupos. Estes grupos, inclusive, 
não costumam ser homogêneos e, por vezes, as 
definições do que se está fazendo varia de acordo 
com os elementos sociais e subjetivos de que 
uma pessoa que se veste do ‘outro sexo’ possa 
lançar mão. Embora as significações sobre o 
termo possam variar, a grosso modo uma pessoa 
crossdresser pode ser definida como alguém que 
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eventualmente usa ou se produz com roupas e 
acessórios tidos como do ‘sexo oposto’ ao seu ‘sexo 
biológico’. A prática do crossdressing se combina 
com um amplo leque de possibilidades em termos 
de sexualidades e ‘identidades de gênero’, assim 
como também é utilizado para falar de pessoas que 
se vestem do ‘outro sexo’ para a prática sexual.” 
(VENCATO, 2008, p. 2) 

Como desconstruir as noções atuais das sexualidades e 
mudar a situação estigmatizada e marginalizada de pessoas 
que fazem performances identitárias e que não se encaixam 
nitidamente dentro das categorias identitárias dominantes, 
como é o caso das que se identificam como crossdressers?

A Construção Sócio-Histórica Da
Sexualidade Crossdresser

A sexualidade não é natural, ao invés disso, é 
discursivamente construída. Além do mais, a sexualidade 
é construída, experimentada e compreendida de maneiras 
cultural e historicamente específicas. Assim, não existiria 
a possibilidade de uma explicação verdadeira ou correta 
da heterossexualidade, da homossexualidade, da 
bissexualidade, da transexualidade e assim por diante. De 
fato, estas mesmas categorias usadas para definir tipos 
particulares de relações e práticas sexuais são cultural e 
historicamente específicas e não têm operado em todas as 
culturas ou em todas as épocas. 

A prática do crossdressing, tal como a conhecemos 
hoje, é uma invenção recente. No final do século XX, o 
termo “crossdresser” foi usado no campo das identidades 
sexuais para se referir às pessoas que se vestiam com 
roupas do sexo oposto, numa suposta combinação de 
masculinidade e feminilidade.  Podemos aceitar o argumento 
de que esta masculinidade e feminilidade faz parte de uma 
“predisposição bissexual” inata que leva algumas pessoas 
de um ou outro “sexo biológico” a se travestirem como 
“homem” ou “mulher”, não importando suas orientações 
sexuais, se heterossexuais ou homossexuais ou bissexuais.  
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Assim, sendo um pouco ousados, poderíamos deslocar o 
argumento freudiano a respeito da bissexualidade para o 
universo crossdresser:

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

Atualmente, “crossdresser” tem sido usado para indicar 
um desejo de portar-se com roupas, gestos, modos de falar 
etc. do sexo oposto ao designado no nascimento, combinando 
ou não heterossexualidade e homossexualidade.

As noções de sexualidade psicológica e, sobretudo, 
a de sexualidade do desejo têm tido uma influência 
maior e mais duradoura em cada vez maior número 
de “homens” e “mulheres”, assim identificados pelo 
sexo biológico. A mudança na visão da prática do 
crossdressing como uma combinação de masculinidade e 
feminilidade independentemente de heterossexualidade e 
homossexualidade aconteceu nos finais da década de 1960 
e inícios da década de 1970, sobretudo devido ao ativismo 
dos clubes exclusivos que reuniam homens crossdressers, 
nos Estados Unidos e em alguns países europeus. 
Também se deveu, em parte, à campanha para remover a 
homossexualidade da lista de patologias do Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), em 1973. 
O ativismo político de gays e lésbicas e a revisão do DSM 
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 
ou feminilidade psicológica. Assim, a partir dos anos 1970, 
a definição de crossdresser como uma identidade sexual, 
independente de heterossexualidade, homossexualidade ou 
de uma combinação das duas orientações sexuais, se tornou 
a mais usada. 
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Entretanto, do ponto de vista médico-psiquiátrico, de acordo 
com o DSM-IV e o Código Internacional de Doenças (CID-10), 
a prática do crossdressing ainda continua a ser considerada 
uma patologia. Assim, muitos homens crossdressers são 
caracterizados como sofrendo do transtorno conhecido como 
fetichismo transvéstico, que envolve o ato de vestir-se com 
roupas do sexo oposto (no caso, feminino), para obter prazer 
sexual, imaginando-se tanto o sujeito masculino quanto o objeto 
feminino de sua fantasia sexual. Esses indivíduos poderão vir 
ou não a sofrer da síndrome conhecida como transtorno da 
identidade de gênero ou de um transtorno egodistônico. 

Do ponto de vista psicanalítico, a prática do crossdressing 
é tida como uma perversão, uma variante do travestismo, 
remetendo sua etiologia à angústia da castração e aos conflitos 
edipianos resultantes dessa angústia (Dor, 1994).   

O fulcro da atividade crossdressing seria o fetichismo. 
Freud (1996), nos Três Ensaios sobre a Sexualidade, escreveu 
que nenhuma outra variação da pulsão sexual que se aproxima 
do patológico pode despertar tanto interesse quanto o 
fetichismo. Para Freud (1996), a escolha de um fetiche constitui 
um efeito posterior de alguma impressão sexual, via de regra 
recebida na primeira infância. E, ainda, que o fetiche representa 
o pênis que falta à mulher.

“[...] o fetiche é um substituto para o pênis. [...] 
não é um substituto para qualquer pênis, e sim 
para um pênis específico e muito especial, que 
foi extremamente importante na primeira infância, 
mas posteriormente perdido. Isso equivale a dizer 
que normalmente deveria ter sido abandonado; o 
fetiche, porém, se destina exatamente a preservá-lo 
da extinção. [...] o fetiche é um substituto do pênis 
da mulher (da mãe) em que o menininho outrora 
acreditava e – por razões que nos são  familiares 
– não deseja abandonar. [...] o menino se recusa a 
tomar conhecimento do fato de ter percebido que a 
mulher não tem pênis.” (FREUD, 1996a, p. 95)

Podemos inferir daí uma hipótese a respeito do fato 
de grande parte (senão a maior parte) dos crossdressers 
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identificarem-se como heterossexuais: dotando as mulheres 
de características que as tornam toleráveis como objetos 
sexuais, como o clitóris, o “pequeno pênis”, os fetichistas 
“salvam-se” de se tornarem homossexuais...    

Ainda segundo Freud (1996), duas forças atuam no 
comportamento fetichista, no que diz respeito à castração: 
a repressão e a rejeição. Para este autor, o fetichismo só é 
possível a partir de uma supervalorização sexual, e significa 
um desvio com relação ao objeto sexual. 

“O caso [só] se torna patológico quando o anseio 
pelo fetiche se fixa [...] e se coloca no lugar do alvo 
sexual normal, e ainda, quando o fetiche se desprende 
de determinada pessoa e se torna o único objeto 
sexual. São essas as condições gerais para que 
meras variações da pulsão sexual se transformem 
em aberrações patológicas.” (FREUD, 1996, p. 95)

O Crossdressing e Os
Movimentos LGBTQI+                                           

De um modo geral, a evolução do movimento atualmente 
chamado LGBTQI+ seguiu um percurso parecido nos Estados 
Unidos e em outros países, inclusive no Brasil: inicialmente, 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 e a exclusão das pessoas que 
se identificavam como bissexuais e transgêneras.

Atualmente, certos comportamentos sexuais e afetividades 
são mais ou menos estigmatizados pela sociedade em geral 
(dependendo das circunstâncias), e, 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 hegemônica, 
particularmente os sujeitos classificados como homossexuais, 
bissexuais e/ou transexuais ou transgêneros.

Porém, as pessoas que se identificam como crossdressers 
(e que são identificadas às vezes equivocadamente como 
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homossexuais ou bissexuais “enrustidos” por causa de 
suas práticas crossdressing) muitas vezes são alvo de 
discriminações duplas. A pessoa crossdresser, então, sofre 
um duplo preconceito: por parte da sociedade em geral 
e dos movimentos LGBTQI+. As discriminações partem 
tanto de pessoas que se identificam como heterossexuais 
quanto pelas que se identificam como homossexuais 
“autênticos”, 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 crossdressers frequentemente 
experimentam pressões para se “normatizar” vindo de ambos 
os lados do binário 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 cis construídas pela 
sociedade. A tendência atual de equiparar as práticas sexuais 
com a identidade sexual cria a necessidade de distinguir entre 
pessoas que se identificam como crossdressers – pessoas 
que decidiram assumir essa identidade sexual por razões 
pessoais ou políticas – e pessoas que são identificadas como 
homossexuais ou bissexuais – assim rotuladas por outras 
pessoas por causa de suas práticas crossdressing, embora 
não necessariamente queiram ser rotuladas como homo ou 
bissexual ou sintam afinidade com tais denominações, nem 
se enquadrem no binário masculino/feminino.

Muitas das discriminações contra a prática crossdressing 
e das pressões para que as pessoas se encaixem em um 
dos lados dos binários homem/mulher e heterossexual/
homossexual vêm do fato de que a pessoa crossdresser possa 
perturbar essas “certezas” da masculinidade/feminilidade e 
da heterossexualidade/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 classificar-se-ão em homossexuais ou 
heterossexuais, segundo sua escolha do objeto 
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sexual, e já não mais em ativos e passivos pela sua 
performance na relação concreta.” (PERLONGHER, 
1987, p. 214) 

O desconforto com aquilo que não é facilmente 
enquadrado no binário não provém simplesmente de um 
medo da ambiguidade de gênero, mas também de um 
receio de perda da coesão dentro dos próprios movimentos 
LGBTQI+. Essa coesão foi baseada originalmente na 
experiência comum da homossexualidade e, frequentemente, 
na rejeição dos modelos heterossexuais. Se a prática do 
crossdressing é concebida simplesmente como uma 
combinação de vários graus de heterossexualidade e 
homossexualidade, isso não somente reforça o binário 
heterossexual/homossexual, como também reforça 
preconceitos: a pessoa não teria certeza da sua orientação 
sexual: heterossexual ou homossexual?; ou, então, do 
(a) crossdresser 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 
prática do crossdressing é considerada uma combinação 
de heterossexualidade e de homossexualidade, as pessoas 
que se identificam ou são identificadas como crossdressers 
se tornam potenciais “ameaças heterossexuais”. Assim, 
a exclusão da “ameaça heterossexual” contribuiria para 
aumentar a identidade coletiva (homossexual) do grupo 
e a força política do movimento. Porém, uma pessoa que 
se identifica como crossdresser e que mantém relações 
com uma pessoa do mesmo sexo poderá eventualmente 
ser acolhida em um grupo LGBTQI+ (embora pressionada 
a se identificar como homossexual), mas se essa mesma 
pessoa mantém relações com uma pessoa do sexo oposto 
será discriminada (será considerada heterossexual). 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 (Garber, 1999).
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Paradigmas Sobre a
Prática Do Crossdressing

Podem-se reconhecer três paradigmas para a compreensão 
do ato de gostar de “vestir-se com roupas do outro sexo”:

1º. Reconhecimento das distinções de orientação sexual 
(heterossexualidade – bissexualidade – homossexualidade). 

2º. A sexualidade concebida como um contínuo, e que vai 
além da noção de que o sexo biológico do objeto do desejo 
determina a orientação sexual do sujeito desejante. 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 
et alii, 1972)

3º. Pressuposição básica de que a sexualidade seja 
determinada pelo reconhecimento de que uma pessoa pode 
estar atraída por “vestir-se com roupas do sexo oposto ao seu” 
por razões que vão além do sexo biológico, como a identidade 
de gênero e o papel social (sexual).

Enfim, nos três paradigmas, pode-se ver um movimento 
para construir e legitimar a prática do crossdressing. 

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 identificar as pessoas 
crossdressers como heterossexuais, homossexuais ou 
bissexuais, conforme o sexo/gênero do/a parceiro/a.  
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Embora seja importante pensar em todas as variedades 
do desejo, é igualmente problemático conceber a sexualidade 
pensando unicamente no desejo. Para pensar a sexualidade 
para além do desejo de “vestir-se com roupas do outro sexo”, 
podem-se considerar outros fatores, tais como a afetividade, 
o comportamento, as fantasias. É importante desconstruir 
e desnaturalizar a noção 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 
prática do crossdressing. Foucault (1988), em vez de tentar 
definir ou explicar a sexualidade, tenta entender o que ela, 
como é concebida hoje, o que faz, e explorar o que poderia 
fazer se fosse concebida diferentemente. 

Em relação à prática do crossdressing, em particular, 
o problema não é se a prática é uma combinação ou 
unificação de heterossexualidade e de homossexualidade, 
um ponto intermediário, ou nenhum dos dois. O problema 
é que essas duas categorias (homo e hétero) tornaram-se 
os dois grandes eixos atualmente, e que, por causa da 
insistência nesse binário, as pessoas crossdressers (ou 
mesmo qualquer pessoa que não queira se encaixar em 
nenhum dos lados dos extremos) frequentemente sofrem 
preconceitos e discriminações.

A Teoria Queer e a Performatividade Do
Gênero e Do Sexo

Podemos utilizar a teoria queer para compreender a 
prática do crossdressing como uma performance identitária 
para desconstruir, desnaturalizar e desestabilizar a 
heterossexualidade compulsória da sociedade. 

A teoria queer é um discurso contemporâneo, 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 
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vigente a possibilidade de se pensar certas estratégias de 
repetição mantenedoras de um pensamento heterossexual 
(Louro, 2004).

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, p. 38-39) 

Em Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade, um texto canônico da teoria queer e do feminismo 
pós-moderno e pós-estrutural, Judith Butler desenvolve a 
teoria da performatividade de gênero. Para a Autora, o gênero 
é uma construção sócio-histórico-cultural e discursiva. 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, p. 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: 

“[...] 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, p. 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, 
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Butler (2003) mostra que o sexo também é uma construção sócio-
histórico-cultural, (re)produzida 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 
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, p. 166). 

Para Butler (2003), 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. 

Como ensina Foucault,
“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, p.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, p. 24). Portanto, a identidade de 
gênero não é necessariamente vinculada ao sexo biológico 
(por exemplo: as pessoas que se identificam como transexuais 
ou transgêneras).

“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 
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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 sexuado, que não são de forma alguma 
limitados pela aparente dualidade do sexo.” 
(BUTLER, 2003, p. 163)

Segundo Butler, atos de fala ou discursos performativos 
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” (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, p. 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, p. 200)

Portanto, para Butler (2003), 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. Se não fosse 
possível repetir, o sistema não poderia existir. No decorrer 
do tempo, não é possível identificar o centro ou a origem das 
repetições. Esta concepção é perfilhada completamente por 
Butler, que afirma 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, p. 200)

Matriz Cultural Heteronormativa e
Sua Subversão     

Butler é muito criticada pelo fato de ter representado 
o gênero como algo voluntarista, ou seja, algo que os 
indivíduos escolhem fazer conscientemente com toda 
liberdade. Tais críticas podem ser refutadas. Primeiro, 
porque 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, 
porque 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, ao invés disso, 
ser compreendido como fundador e consolidador 
do sujeito.” (BUTLER, 2003, p. 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 
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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, p. 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 (pessoas cis), 
e um desejo sexual e afetividade para as pessoas do sexo 
biológico e gênero opostos (pessoas heterossexuais). 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, p.44).

É possível, então, sair dessa matriz e/ou mudá-la para que 
essas outras expressões de gênero5, 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 

5Expressões de gênero não binárias são as que não se enquadram no padrão  
binário de gênero, ou seja, não se limitam a exclusiva e totalmente feminina ou 
exclusiva e totalmente masculina. São expressões ambíguas, neutras, agêneras, 
múltiplas, parciais etc.
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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, p. 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. Podem-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 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, p. 209).

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 
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compulsão de repetição; a ‘ação’, portanto, deve ser situada 
na possibilidade de uma variação dessa repetição” (BUTLER, 
2003, p. 209).  Assim, não se pode escapar do sistema, mas 
não se está completamente sem agência dentro dele.

Decorre 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 (2003) 
se encontra entre a desconstrução e a destruição total do 
sistema: propõe realizar mudanças através de inversões 
e deslocamentos. Para Butler, 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” 
(2003, p. 179).

Assim, não é possível, ou não é uma meta prática, a 
destruição total da matriz heteronormativa; Butler (2003) 
propõe 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. Wittig (1981) nos mostra o poder da linguagem 
na construção da realidade, particularmente em relação ao 
sexo, gênero e sexualidade. 

“O sexo é tomado como um “dado imediato” ou 
um ‘dado sensível’ ou ‘características físicas’ 
pertencentes à ordem natural. Mas o que 
acreditamos ser uma percepção física e direta é 
só uma ‘formação imaginária’ que reinterpreta as 
características físicas (em si mesmas tão neutras 
como outras, mas marcadas por um sistema 
social) por meio de uma rede de relações em que 
são percebidas.” (WITTIG, 1981, p. 48)
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Assim, no nosso entender, todas as considerações 
levantadas acima pelas Autoras citadas justificam e legitimam 
teoricamente a prática do crossdressing.

Interseccionalidades6 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 prática 
do crossdressing e o problema de problematizá-la como uma 
combinação de heterossexualidade e homossexualidade 
– identificar-se como crossdresser 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 
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, 

6Trechos deste item estão baseados no trabalho apresentado no “Simpósio Temático 
18: Interseccionalidades e produção de diferenças e desigualdades”, coordenado por 
Júlio Assis Simões (USP), Regina Facchini (UNICAMP) e Anna Paula Vencato (UFRJ), 
no “Seminário Internacional Fazendo Gênero 8: Corpo,Violência e Poder”, realizado 
entre os dias 25 e 28 de agosto de 2008, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
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o racismo, o sexismo e a homofobia estão inextricavelmente 
ligados na (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.).

Os membros dos movimentos políticos que empregam a 
estratégia das políticas identitárias usam essas identidades 
em comum como uma base para lutar pelos seus direitos e 
o reconhecimento das suas respectivas comunidades. As 
políticas identitárias muitas vezes são criticadas por políticos da 
esquerda por fragmentar o sonho de uma política cumulativa e 
solidária de resistência de todos/as e por apagar as diferenças 
e homogeneizar os sujeitos de um grupo (como foi o caso, por 
exemplo, nos primeiros movimentos feministas e de liberação gay, 
que tendiam a não problematizar diferentemente os interesses 
e as necessidades dos membros que não eram brancos e de 
classe média). Por se basear assim nas identidades, as políticas 
identitárias são frequentemente acusadas de essencialismo 
por parte de pós-estruturalistas e teóricos/as queer. Em relação 
aos movimentos LGBTQI+, pode-se observar que as políticas 
identitárias são baseadas na pressuposição de que as inclinações 
sexuais, práticas e desejos sejam a expressão de uma identidade 
de núcleo. Por consequência, as políticas identitárias têm sido 
acusadas de serem cúmplices nas estruturas de significação 
que querem contestar.

Assim, nas suas versões extremas, as políticas 
identitárias podem ter consequências negativas; porém, 
podem ser úteis para efetuar mudanças sociopolíticas. Por 
outro lado, quanto às acusações de essencialismo, embora 
as políticas identitárias possam essencializar as identidades, 
não o fazem necessariamente.

Epistemologias Crossdressers  
Várias teorias propuseram modos de pensar sobre e a 

partir da prática do crossdressing. Podem-se chamá-las de 
epistemologias crossdressers, que seriam modos de aprender, 
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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. 

As epistemologias crossdressers geralmente concordam 
sobre esse potencial subversivo e transformativo da prática do 
crossdressing para desconstruir e desestabilizar os binários 
masculino/feminino e heterossexual/homossexual, ou seja, a 
sexualidade definida pelo sexo/gênero que se deseja performar 
e pelo sexo/gênero do objeto do desejo, mas nem sempre 
concordam sobre a questão da identidade crossdresser.  

Algumas epistemologias crossdressers conceituam 
a prática de “vestir-se com roupas atribuídas ao sexo 
oposto” como inerentemente desconstrutiva e subversiva, 
que provoca crises de significação, intencionalmente ou 
não, desestabilizando as categorias masculino/feminino e 
heterossexual/ homossexual. Assim considerada, a prática 
do crossdressing 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 crossdressers e a teoria queer. As duas 
perspectivas, quando aplicadas, podem trabalhar para 
desestabilizar os binários masculino/feminino e 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 crossdressers insistem na 
prática do crossdressing 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 crossdressers e a teoria queer dirigem 
muitos esforços à desestabilização de binários, mas as 
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epistemologias crossdressers se concentram mais sobre o 
binário masculino/feminino. 

A falta de uma norma rígida permitiria à pessoa que se 
identifica como crossdresser ocupar uma posição ambígua 
entre identidades sexuais, pois a prática do crossdressing pode 
revelar as contradições de toda identidade:  as identidades de 
homens e mulheres heterossexuais e de 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 prática do 
crossdressing entre a masculinidade e a feminilidade e entre 
a heterossexualidade e a homossexualidade (que seriam 
identidades 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 
crossdresser pode servir como uma ponte entre diferentes 
performances identitárias: de gênero, sexualidade, etc. De 
forma semelhante à questão de se/como definir a teoria queer, 
tais possibilidades representam vários exemplos daquilo que 
a prática do crossdressing pode fazer e não sobre o que é.

Uma das maiores preocupações das epistemologias 
crossdressers é a possível perda do poder subversivo da 
prática do crossdressing 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 seu próprio sexo/gênero e no sexo/gênero 
do/a parceiro/a. As tentativas de definir e defender o sujeito 
crossdresser são precisamente o que mais reduzem o potencial 
radical e transformativo da sua indeterminação.

Considerar a prática do crossdressing como uma 
terceira orientação sexual ou uma mistura de orientações 
heterossexual e homossexual seria reducionismo, que 
resultaria na simplificação das implicações sociopolíticas da 
prática do crossdressing. A prática do crossdressing não é 
simplesmente 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 prática do 
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crossdressing como um ponto de partida para enfraquecer as 
categorias rígidas de homem/mulher e os binários normativos.

Alguns ativistas reconhecem as vantagens de usar o 
rótulo crossdresser, ter grupos de ativismo e/ou socialização 
crossdressers, construir uma identidade coletiva crossdresser, 
lutar para legitimar a prática do crossdressing, pois isso poderia 
beneficiar o bem-estar psicológico de muitas pessoas. Embora 
seja duvidoso que um aumento da visibilidade crossdresser 
possa contribuir na luta contra a homofobia, o sexismo e 
o heterossexismo, grupos organizados de crossdressers 
poderão mudar o atual modelo de ativismo LGBTQI+, que 
geralmente se concentra quase que exclusivamente sobre 
as necessidades de pessoas que se identificam como gays 
e lésbicas. 

Transfobia 

O ódio ou o desprezo pelas pessoas crossdressers 
costumam ser considerados como problemas associados 
aos transgêneros (travestis e transexuais). Tanto uns como 
outros sofrem padrões duplos de discriminação, preconceito, 
hostilidade e estigmatização por parte de heterossexuais e 
homossexuais. A esse fenômeno dá-se o nome de “transfobia”.  
Existem causas diferentes da transfobia, e geralmente 
esses argumentos no que dizem respeito aos homens 
crossdressers se resumem ao problema da ambiguidade da 
sexualidade e à tendência de conceber a orientação sexual do 
crossdresser como uma combinação de heterossexualidade 
e de homossexualidade.

O fenômeno transexual se refere aos indivíduos que 
experimentam uma enorme discrepância entre seu sexo 
biológico e o sexo ao qual sentem pertencer (transtorno 
egodistônico). Embora a prática do crossdressing também 
seja tida como uma atividade egodistônica, diferentemente do 
transexual, a pessoa crossdresser se sente como uma mulher, 
mas sem perder a sua consciência de homem. O erotismo 
crossdresser é diferente do erotismo transexual (Kogut, 2006).

Pessoas exclusivamente heterossexuais ou exclusivamente 
homossexuais têm medo da possibilidade da sua própria 
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ambiguidade sexual, e não conseguem entender a capacidade 
do/a crossdresser em compartilhar suas preferências entre 
pessoas de diferentes sexos/gêneros.  Em ambos os casos 
(heterossexuais e homossexuais), um mito coletivo é ameaçado. 

As razões para atitudes transfóbicas podem ter causas 
parecidas – como o medo em relação à ambiguidade 
da transexualidade, e, por decorrência, da prática do 
crossdressing –, mas se manifestam em homossexuais e 
heterossexuais de maneiras diferentes, têm efeitos diferentes 
e deve-se lidar com elas de modos diferentes.                                                                                              

A transfobia, ligando-se a uma visão equivocada da 
sexualidade crossdresser como uma suposta combinação de 
heterossexualidade e homossexualidade, seria um subproduto 
da homofobia, e não existiria se a homossexualidade 
não fosse reprimida e marginalizada. Por outro lado, a 
transfobia tem provocado a intensificação da participação de 
pessoas transexuais (sobretudo drag-queens) em diversas 
manifestações, como, por exemplo, nas “paradas do orgulho 
gay” como uma reação contra o heterossexismo; mas, por outro 
lado, como é praticamente invisível a participação de pessoas 
crossdressers nestes eventos (muito por conta das próprias 
pessoas crossdressers, que “evitam se expor”), isso tem 
resultado em mais estigmatização da prática do crossdressing 
para algumas pessoas exclusivamente homossexuais e 
que consideram a sexualidade crossdresser como uma 
combinação de heterossexualidade e homossexualidade. A 
prática do crossdressing 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 
transfobia (seja por heterossexuais, seja por homossexuais), 
é necessário lutar ao mesmo tempo contra a homofobia, 
a transfobia, a bifobia, e qualquer outra manifestação de 
preconceito e discriminação, como de raça, cor da pele, 
gênero, etc.). Portanto, torna-se necessário continuar o 
esforço de tornar visível a diversidade sexual em geral, e 
pode-se usar a teoria queer, para desnaturalizar as noções 
atuais da sexualidade.
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O Erotismo Crossdresser:
Ser e Ter Uma Mulher

O homem crossdresser não é do sexo feminino, torna-se 
feminina. Assim, apresenta dois tipos diferentes de erotismo, 
dependendo do sexo/gênero do/a parceiro/a: quando se 
relaciona com uma mulher cis e quando se relaciona com um 
homem cis.

Quando se relaciona com uma mulher genética, uma das 
vivências é semelhante à do padrão heterossexual masculino. 
Na outra forma de vivência, o homem crossdresser se sentiria 
como um homem que a enxerga. Nas palavras de Kogut,

“A outra [vivência] é própria do crossdresser. Baseia 
em uma identificação com a mulher com a qual ele, 
o crossdresser, está se relacionando, sem, contudo, 
corresponder nem ao erotismo heterossexual 
feminino, nem ao erotismo homossexual masculino. 
Na verdade, quando está se identificando com 
a mulher com a qual simultaneamente está se 
relacionando, o crossdresser- assim como muitos 
homens heterossexuais – imagina, por projeção, 
que a mulher esteja tendo a respeito de si própria, 
o mesmo prazer visual, tátil e imaginário que 
um homem heterossexual tem por ela. Portanto, 
quando o crossdresser se identifica com uma 
mulher, embora não consiga saber como de 
fato uma mulher vivencia o próprio corpo e seu 
cotidiano feminino, imagina-se estar vivenciando 
o feminino. Aquilo que imagina que ela sinta, na 
realidade, refere-se a um erotismo masculino 
espelhado.” (KOGUT, 2006, p. 107-108) 

Quando se relaciona com um homem biológico, o 
crossdresser, em parte, identifica-se como “mulher” e, 
em parte, está identificado com o homem com quem se 
relaciona. Ao “encarnar” no parceiro homem que está tendo 
sexo com ele, o crossdresser “também goza, por meio do 
que imagina ser o prazer que este homem está tendo com 
esta ‘mulher’” (ele mesmo)” (KOGUT, 2006, p. 111). Assim, 
a situação anterior (quando faz sexo com uma mulher) se 
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inverte: o crossdresser “se descentra da ‘mulher’ que ele 
está representando e encarna no seu parceiro, gozando 
por meio do que imagina ser o prazer viril deste parceiro 
homem” (KOGUT, 2006, p. 111). Como no crossdresser existe 
também a identificação com o masculino, o único gozo que 
ele conhece é o gozo ativo e passivo de homem. Entretanto, 
como está travestido de mulher, o crossdresser vive, em 
paralelo, os prazeres do gozo que atribui à “mulher” que ele 
está encarnando (KOGUT, 2006). No caso do sexo anal, seja 
sendo penetrado por um dildo, manejado por uma mulher 
ou por ele mesmo, seja sendo penetrado por um falo de 
verdade, o crossdresser obtém prazer através das pulsões 
parciais e das zonas erógenas, não incluindo como sujeito, 
necessariamente, o parceiro masculino. Portanto, há uma 
diferença notável entre o prazer sexual do crossdresser e o 
prazer sexual derivado de erotismo homossexual masculino 
e do erotismo heterossexual feminino: estes últimos derivam 
do prazer pelo contato com os atributos sexuais masculinos 
propriamente ditos, enquanto, para o crossdresser, o “outro” 
não é importante como corpo inteiro ou como pessoa, mas 
“como espelho ou marionete que completa o cenário do qual 
a mulher que o crossdresser encarna é o personagem central” 
(KOGUT, 2006, p. 112).

Diversidade Sexual
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.  

Embora funcione para legitimar as performances 
identitárias crossdressers, a prática do crossdressing 
têm o efeito secundário de reforçar certos discursos 
heteronormativos (o binário homem/mulher) e essencialistas 
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(a fixidez das identidades)7, e de ignorar e excluir outras 
possibilidades da diversidade sexual (a possibilidade 
de pessoas que se identificam como crossdressers que 
preferem se relacionar sempre com homens e mulheres, 
ou que preferem performances transexuais). Portanto, 
será necessário discutir por que tais pessoas usam essa 
estratégia – a prática do crossdressing – para defender suas 
performances identitárias crossdressers, desconstruir o 
binário homem/mulher e a noção da estabilidade identitária, 
e falar da diversidade sexual. 

Também é necessário desconstruir a associação 
ideológica homem-falo. A identidade crossdresser se 
concentra sobre o binário homem/mulher e não contempla o 
desejo e a afetividade para outras performances transgêneras 
(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 prática do 
crossdressing e da diversidade sexual em geral.

Muitas pessoas crossdressers frequentemente se deixam 
passar por heterossexuais (na sociedade em geral) ou 
homossexuais (em ambientes gays) para evitar problemas de 
discriminação ligados a um duplo padrão de tolerância: no 
meio gay 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 inverso. Este pensamento (re)produz a visão da não 
confiabilidade dos indivíduos crossdressers. A estratégia de 
assumir-se publicamente como crossdresser na sociedade 
em geral e no meio gay em particular serviria para combater 
esse preconceito. 

7Uma 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 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 entenda esta como o ‘corpo’, quer como um suposto sexo.” (BUTLER, 2003).
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As construções identitárias performativo-discursivas 
também podem ter efeitos que excluem ou abrem espaço 
para outras possibilidades da diversidade sexual. A 
pessoa crossdresser possui capacidade de sentir desejo 
e afetividade somente por homens, somente por mulheres, 
ou por homens e mulheres. Pode-se conseguir assim 
combater os preconceitos que reduzem os praticantes do 
crossdressing a apenas uma orientação sexual e negam a 
existência entre os/as crossdressers da diversidade sexual. 
Porém, além de reforçar o binário homem/mulher e a ideia 
da sexualidade definida com base no sexo/gênero do/a 
parceiro/a, tais estereótipos e preconceitos também excluem 
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 transgêneras.

Assim, ao se tentar construir uma performance identitária 
crossdresser como heterossexual monogâmico (por 
exemplo, os homens crossdressers casados com mulher), 
generalizando sobre todas as pessoas que se identificam 
como crossdressers, 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 crossdressers que de fato preferem se 
relacionar sempre com homens ou com homens e mulheres. 

Pode-se reconhecer possibilidades para outras 
preferências, para contemplar desejo e afetividade para 
outras performances de gênero, como transexuais e 
intersexuais. Por um lado, mostram-se os limites das 
categorias “heterossexual”, “homossexual” e “bissexual” e 
desestabilizam-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 
preferências afetivo-sexuais para essas performances 
de gênero. Porém, consegue-se abrir a possibilidade de 
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reconhecimento de outras formas da diversidade sexual ao 
se constatar a variedade das práticas sexuais. 

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/homossexual8.

Uma proposta para abrir espaço para as performances 
identitárias crossdressers e a diversidade sexual seria 
conjugar discussões sobre os preconceitos relacionados 
à prática do crossdressing como supersexualização das 
pessoas crossdressers com desconstruções das noções de 
identidade e sexualidade, com base na(s) teoria(s) queer. Essas 
discussões desconstrutivas poderiam concentrar-se sobre 
a situação de pessoas crossdressers terem de demonstrar 
que “vestir-se com roupas atribuídas ao outro sexo” não é só 
uma fase para suas performances identitárias 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. O crossdresser é uma identidade que 
problematiza sexo e gênero como categorias estáveis. 

Além disso, insistir sobre o padrão duplo das performances 
identitárias heterossexuais ou homossexuais serem 
automaticamente aceitas, mas as pessoas que se identificam 
como crossdressers serem ignoradas ou menosprezadas. Para 
lidar com isso, há que desconstruir o binário heterossexual/
homossexual. Além disso, torna-se necessário que as 

8Por exemplo, a desconstrução da conexão ideológica entre a penetração de um 
homem com um falo de borracha (consolo ou dildo) e a homossexualidade. A 
associação falo/homossexualidade e o preconceito de que um homem que se identifica 
como crossdresser supostamente precisar do falo para estar sexualmente satisfeito 
pode ser desconstruído, 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 nas práticas sexuais com uma mulher e 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 um desejo por um homem, abrindo outras possibilidades de considerar 
a diversidade sexual e as práticas sexuais. Assim, um homem, penetrado por um 
dildo em uma relação sexual com uma mulher, não é necessariamente homossexual.
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pessoas que se identificam como crossdressers se assumam 
abertamente como crossdressers.

Também é fundamental discutir a outra situação de as 
pessoas que se identificam como crossdressers terem que 
demonstrar que gostam de ambos os sexos para justificar suas 
performances identitárias, mas também terem que mostrar 
que são capazes de monogamia com só um dos sexos para 
não serem vistas como promíscuas. Em ambos os casos, são 
reforçados o binário homem/mulher e a definição da sexualidade 
com base no sexo/gênero do parceiro. Para lidar com isso 
pode-se desnaturalizar as categorias de sexualidade através de 
desconstruções (Butler, 2003), e demonstrar que a definição das 
sexualidades com base no sexo/gênero do objeto de desejo é 
uma invenção do século XIX (Louro, 2004) e por meio de outros 
modelos, como o baseado em preferências para certas práticas 
sexuais além do sexo/gênero do/a(s) parceiro/a(s).

As relações do crossdresser com uma mulher com uma 
estilização corporal masculinizada (vulgarmente chamada 
“butch”, “sapatão”, “sargentão” ou “mulher-macho”) e as 
práticas sexuais com um dildo servem 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 prática do crossdressing sem excluir outras formas 
da diversidade sexual é preciso desconstruir as noções 
de monogamia e promiscuidade para abrir espaço para 
a legitimação e aceitação de possibilidades como, por 
exemplo, a de algumas pessoas crossdressers 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 transgêneras e mostrar a diversidade das 
práticas sexuais, ou seja, desconstruir a associação ideológica 
entre a penetração anal com um falo de borracha (ou outro 
objeto assemelhado a um pênis) e a homossexualidade.
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A insistência em vincular esforços para legitimar e 
fomentar a aceitação de pessoas que se identificam como 
crossdressers, através de processos de desconstrução 
dos preconceitos, das noções sobre identidades e das 
compreensões contemporâneas das sexualidades, cria uma 
interseção entre as políticas identitárias LGBTQI+, a teoria 
queer e as epistemologias crossdressers.

Essa combinação de análise, desconstrução, crítica e 
ação política para combater a marginalização está relacionada 
ao chamado “essencialismo estratégico” ou a uma “política 
radical”. Com isso, cria-se a possibilidade de aproveitar 
as mudanças sociopolíticas que o uso dos rótulos e das 
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.

Considerações Finais 
O presente artigo abordou a prática do crossdressing e o que 

ela pode fazer, usando-a como ponto de partida para desconstruir 
normatividades – os binários sexo/gênero e heterossexual /
homossexual – e a definição da sexualidade baseada no sexo/
gênero do objeto de desejo, além de procurar dar visibilidade à 
diversidade sexual. Também tem a intenção de ajudar a repensar 
a singularidade do sujeito crossdresser 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 dos crossdressers ainda não 
foi convenientemente explorada no seu potencial subversivo e 
desestabilizador das “certezas”.
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