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CONVERSAÇÕES HIPERVISUAIS:

VAMOS FALAR SOBRE OLHARES MASCULINIZADOS?

A presente tese entrecruza os estudos das culturas visuais e os estudos das relações dos 
gêneros, tendo como objeto de análise seis encontros que compuseram o projeto de extensão 
NarrATIVIDADES. Laboratório de gêneros e narrativas, os quais aconteceram em novembro e 
dezembro de 2015, março e abril de 2017, além das narrativas produzidas pelas pessoas que 
se vincularam ao projeto inscrito desde a Faculdade de Artes Visuais (FAV) ante a Pró-reitora 
de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). As masculinidades 
neste estudo são tratadas enquanto construções culturais que têm como suporte os mais 
variados discursos para operar nas sociedades. Por este motivo, a partir dos relatos sobre 
múltiplas visualidades são problematizados esses construtos de disciplinamento e controle 
que não referem só ao âmbito do afetivo-sexual, mas também ao domínio da produção 
simbólica. Nesse sentido, esta investigação almejou analisar as possibilidades e estratégias de 
desconstrução das visualidades sobre as masculinidades e a masculinização dos olhares, isto a 
partir das conversações hipervisuais, trabalhos com memórias e as narrativas produzidas pelo 
grupo de estudantes e docentes sobre as temáticas principais da pesquisa: objetualização e 
hipersexualização das mulheres, principalmente das mulheres negras, e dos homens negros; 
invisibilização das identidades não heteronormativas e androcentrismo no uso de aparelhos 
e mídias audiovisuais. A abordagem metodológica alcunhada e usada neste processo 
corresponde às conversações hipervisuais que consistem em uma expansão da pesquisa 
narrativa a partir de trabalhos com visualidades e contravisualidades. Para compreender o 
uso do termo hipervisual são trilhadas, ao longo do texto, discussões em torno do conceito do 
visual, das imagens visuais, das visualidades, das contravisualidades, dos regimes escópicos 
e tantos outros termos caros aos estudos das culturas visuais. Por se tratar de um estudo 
vinculado à Linha de Pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação, esta investigação 
delineia,  também, a utilização das narrativas hipervisuais como possível forma de desenvolver 
processos pedagógicos com viés desconstrutivista. 

Palavras-chave: Conversações hipervisuais. Olhares Masculinizados. Visualidades. Narrativas. 
Pedagogias desconstrutivas. 
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CONVERSACIONES HIPERVISUALES:

¿HABLAMOS SOBRE MIRADAS MASCULINIZADAS?

La presente tesis cruza los estudios de culturas visuales con los estudios de las relaciones de 
los géneros, teniendo como objeto de análisis seis encuentros que conformaron el proyecto 
de extensión NarrATIVIDADES. Laboratório de gêneros e narrativas, los cuales ocurrieron en 
noviembre y diciembre de 2015, marzo y abril de 2017, además de las narrativas producidas 
por las personas que se vincularon al proyecto inscrito desde la Faculdade de Artes Visuais (FAV) 
ante la Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) de la Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Las masculinidades en este estudio fueron tratadas como construcciones culturales que tiene 
como soporte los más diversos discursos para maniobrar en las sociedades. Por este motivo, 
a partir de los relatos sobre múltiples visualidades fueron problematizados dichos constructos 
de disciplinamiento y control que no conciernen solamente al ámbito afectivo-sexual, sino que 
también están ligados al dominio de la producción simbólica. En ese sentido, esta investigación 
tuvo como objetivo principal analizar las posibilidades y estrategias de deconstrucción de 
las visualidades sobre las masculinidades y la masculinización de las miradas, ello a partir 
de las conversaciones hipervisuales, ejercicios con memorias y las narrativas desarrolladas 
por el grupos de estudiantes y docentes sobre las temáticas principales de la investigación: 
objetualización e hipersexualización de las mujeres, principalmente de las mujeres negras, y de 
los hombres negros; invisibilización de las identidades no heteronormativas y androcentrismo 
en el uso de los aparatos y medios audiovisuales. El abordaje metodológico acuñado y usado en 
este proceso correspondió a las conversaciones hipervisuales y el cual consiste en una expansión 
de la investigación narrativa a partir del trabajo con visualidades y contravisualidades. Para 
comprender el uso del término hipervisual son desplegadas, a lo largo del texto, discusiones en 
torno al concepto de lo visual, las imágenes visuales, las visualidades, las contravisualidades, 
los regímenes escópicos y otros tantos términos afines a los estudios de culturas visuales. Por 
tratarse de un estudio vinculado a la Linha de Pesquisa Culturas da Imagem e Processos de 
Mediação, este estudio delineó, también, la utilización de las narrativas hipervisuales como 
posible forma de construir procesos pedagógicos en clave deconstructiva. 

Palabras clave: Conversaciones Hipervisuales. Miradas Masculinizadas. Visualidades. 

Narrativas. Pedagogías deconstructivas.
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HYPERVISUAL CONVERSATIONS:

LET’S TALK ABOUT MASCULINIZED GAZES?

The present thesis intercrosses the visual cultures studies and the gender studies, having as 
object of analysis six encounters which made up the NarrATIVIDADES extension project. Genders 
Lab and narratives, which happened in November and December 2015, March and April 2017, in 
addition to the narratives produced by the people who committed themselves to the registered 
design from the School of Visual Arts (FAV) at the Pro-rector of Extension and Culture (PROEC) 
from the Federal University of Goiás (UFG). Masculinities in this study are treated as cultural 
constructs that are supported by the variety of speeches to operate in societies. For this reason, 
after reports of several visualities are problematized, these constructs of discipline and control 
that not only relate to the scope of the affective-sexual, but also to the domain of symbolic 
production. In this sense, this research craved analyze the possibilities and deconstruction 
strategies of visualities on masculinities and masculinization of looks, this from hypervisuals 
talks, works with memories and narratives produced by the group of students and teachers on 
the main subject of research: objectification and women hypersexualization, especially black 
women and black men; invisibility of the non heteronormative identities and androcentrism 
in using audiovisuals and media devices. The methodological approach nicknamed and used 
in this process corresponds to the hypervisual conversations that consist in an expansion of 
a narrative research expansion from works with visualities and countervisualities. To better 
comprehend the proper use of the term ‘hypervisuals’ are threshed, throughout the text, 
discussions around the concept of visual, visual images, the visualities, the countervisualities, 
the scopic regimes and many other terms of the studies of visual cultures. Since it’s a study 
linked to the Line of Image Cultural Research of image and Mediation Processes, this research 
outlines also the use of hypervisual narratives as possible to develop pedagogical processes 
with deconstructivist bias. 

Keywords: Hypervisual Conversations. Masculinized gazes. Visualities. Narratives. 

Deconstructive Pedagogy.
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SUJEITOS E CONVERSAÇÕES QUE IMPORTAM...

Quando falo em sujeitos e conversações que importam faço honra à obra Cuerpos 

que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”1 de Judith Butler (2002). 

Esta filósofa tem me instigado intensamente com suas reflexões e produção escrita. O livro 

referenciado acima e El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad2 (2007) 

foram minhas primeiras leituras sobre os estudos das relações dos gêneros e hoje, após novas 

leituras tanto desses dois livros como de outros dos seus textos, consigo olhar para os gêneros 

além do sistema sexo-gênero (RUBIN, 1986), e consigo compreender de melhor maneira sua 

influência politica e cultural nas nossas vidas. Portanto, importaram para este estudo não só os 

atos performativos de pessoas com identidades de gênero e práticas sexuais que escapam do 

padrão heteronormativo. Importaram, principalmente, os relatos de pessoas que se questionam 

sobre a influência dos olhares masculinizados nas suas interações e representações. 

Elenco um breve número dos possíveis sujeitos para quem, na minha percepção, 

pode importar este material. Não o faço com a intenção de justificar a produção desta tese, 

mas sim com o intuito de balizar a relevância de diversas perspectivas, opiniões, pontos de 

vista sobre os estudos das relações dos gêneros no âmbito dos estudos das culturas visuais, 

pois a meu ver, têm sido enraizadas visualidades precárias3 que restringem este campo aos 

supostos estudos sobre práticas sexuais exclusivamente não heterossexuais e às opressões 

físicas e simbólicas sofridas pelas mulheres e identidades não heteronormativas.  

Nesta perspectiva, as reflexões que trago aqui interessam para: pessoas intersexuais, 

mulheres e homens heterossexuais, transgênero, pessoas transexuais, pessoas que fazem 

trânsitos entre os gêneros hegemônicos, pessoas autodeclaradas como queer, homens 

feministas, mulheres ativistas, pessoas que sofrem por gordofobia, pessoas de diversas 

etnias e raças, mulheres que não querem ser mães, pessoas que percebem sérios problemas 

de sexismo nas novelas, professoras e professores de arte que se recusam a refletir, nas suas 

aulas, somente o trabalho de artistas homens, somente produtores brancos e brancas...

Enfim, poderia usar várias páginas listando sujeitos que importam, por enquanto deixarei 
1 O título original do texto é “Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex”, publicado em 1993 pela 
editora Routledge de Nova Iorque. 
2  O título original do texto é “Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity”, publicado em 1990 pela 
editora Routledge de Nova Iorque. 
3 O sentido de precário nesta pesquisa corresponde ao elencado por Judith Butler no seu texto Quadros de 
Guerra. Quando a vida é passível de luto? (2015), o qual não se limita somente à condição de vulnerabilidade 
ou sujeição dos sujeitos observados ou registrados. A precariedade, perspectiva política da condição precária, 
também considera a limitação dos sujeitos que observam e constroem discursos sobre isto. 
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só esses exemplos para acender as discussões a seguir, as conversações que importam e 

continuar apresentando a pesquisa, pois, afinal de contas, os gêneros, enquanto tecnologias 

de disciplinamento do poder, do saber e do prazer, interferem na vida de todos os sujeitos.  

Existe um tipo de marginalização, na maioria das sociedades, das identidades que se 

parecem com aquelas construções culturais chamadas de masculinidades não hegemônicas, 

ou seja, aquelas que vão na contramão de uma identidade supostamente baseada na força, 

na dominação e no poder sobre as outras e outros4. A força que elenco aqui não corresponde 

ao grau de resistência física, mas sim à condição de se sobrepor às demais pessoas. As 

feminilidades, por sua parte, têm sido construídas culturalmente como categorias identitárias 

antônimas e subordinadas pelas masculinidades, caracterizadas pela submissão e fraqueza.  

Portanto, as feminilidades, também múltiplas como as masculinidades, não só se 

constroem em contraposição a estas. No século XIX, por exemplo, a feminilidade hegemônica, 

referida principalmente às mulheres da burguesia branca, também tinha como categoria de 

oposição às feminilidades das mulheres negras, aquelas que por questões coloniais lhes serviam 

como auxiliares dos ofícios domésticos. Neste sentido a categoria que compõe, inclusive nos 

dias de hoje, o outro polo do binômio feminino se constrói não só em relação às masculinidades, 

mas também a assuntos de raça e classe. Logo, isto também acontece com as masculinidades. 

As masculinidades, ficções políticas como as designa Paul B. Preciado (2014), podem 

ser refletidas a partir dos artefatos culturais e dispositivos de controle que compõem os 

circuitos onde homens, mulheres e as demais identidades são influenciadas pelos olhares 

masculinizados os quais acondicionam comportamentos corporais, sexuais, sociais e culturais. 

A conservação de visualidades masculinizadas é uma das técnicas mediante a qual opera a 

performatividade dos gêneros, pois esta funciona como sistema de verificação que confronta 

aos sujeitos, principalmente àqueles que não seguem os padrões heterossexuais e normativos, 

com os centros de legitimação do lícito, do visível, do inteligível.  

Problematizar as masculinidades sob a perspectiva dos estudos das culturas visuais 

resulta em uma empreitada por compreender as relações entre o consumo e a produção 

de imagens visuais relacionadas com os próprios sujeitos, além de uma oportunidade para 
4 Neste texto quando utilizo a expressão “outros e outras” não estou querendo colocar uma demarcação entre 
mim como pesquisador e as e os participantes da pesquisa, e ainda menos uma marca como pessoas muito 
diferentes de mim, ainda que a diferença seja um assunto caro a esta pesquisa. O que faço quando as e os nomeio 
deste jeito é destacar suas subjetividades e balizar uma forma de trabalhar com a alteridade, isto é, não basear 
os percursos só na minha perspectiva, mas sim enriquecer este material com experiências diferentes das minhas 
e as quais foram construídas em diversos locais e situações, erigidas por múltiplas tensões. 
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perceber: quais são as visualidades instituídas sobre as relações dos gêneros categóricos dos 

nossos cotidianos? Quais são as visualidades sobre os estudos das relações dos gêneros? Quais 

são os discursos sobre os gêneros que estão imbrincados nas imagens visuais que circulam nos 

espaços de socialização?

Utilizei ao longo desta tese a noção de imagem visual para distinguir os materiais 

visuais produzidos analógica ou digitalmente das visualidades, indeterminação bastante 

recorrente e a qual explicarei com mais detalhe no primeiro capítulo. Ainda que William 

John Thomas Mitchell (2009) apresente a imagem como um artefato não meramente visual 

capturado pelos órgãos da visão e sim uma mídia híbrida, definição sem dúvida grandiosa, 

nesta pesquisa o sentido de imagem visual que propus une três tipos de imagem apontados 

pelo próprio autor: as imagens visuais (imagens desenhadas, pinturas, esculturas), as imagens 

projetadas (espelhos e projeções) e as imagens perceptuais (aparências, dados visuais) . Os 

demais tipos de imagens: as imagens mentais (sonhos, lembranças, ideais, fantasias) e as 

imagens verbais (metáforas, descrições), os encarei desde a ordem da visualidade, isto por 

dotar de sentido às imagens visuais, as quais como elenquei acima conectam as visuais, por 

óbvias razões, e as projetadas com as percepções oferecidas pelos demais sentidos corporais 

e principalmente com os culturais. Este assunto está aprofundado no primeiro capítulo.  

Especificamente esta tese esteve norteada por duas perguntas principais as quais 

abrangem conceitos que, por sua vez, fundamentam o estudo: de que forma despontam os 

olhares masculinizados nas imagens visuais que usamos e usam para nos representar? Quais 

são as implicações de pensar e executar ações de desconstrução dos olhares masculinizados? 

Tomo emprestadas as palavras de Gilliam Rose (2001) e saliento que esta tese é “só uma 

possibilidade de leitura” embasada nas minhas trilhas culturais e acadêmicas, conectadas estas 

com as contribuições das pessoas que me acompanharam no trabalho de campo e nas demais 

atividades que envolveram o desenvolvimento da pesquisa. Por isso, as perguntas norteadoras 

mais do que oferecer respostas fechadas ao final do material, trazem experiências e trocas 

provindas das conversações hipervisuais partilhadas com as e os participantes da pesquisa. 

Por outra parte, utilizei o termo hipervisual para pensar/abordar as possibilidades 

narrativas que trazem as visualidades e contravisualidades quando misturadas e extrapoladas 

das imagens visuais. Deste modo, considero os processos hipervisuais como ações 

epistemológicas e metodológicas vivenciadas quando deslocamos o trabalho das imagens 
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visuais para os imaginários sociais, isto é, quando dissertamos sobre aquilo que perpassa a 

impressão ou projeção de uma imagem e vai até a criação de sentidos sobre nós e sobre as 

próprias produções visuais. 

De maneira particular, neste estudo me propus analisar as possibilidades e estratégias 

de desconstrução das visualidades imperantes sobre as masculinidades e feminilidades 

e a masculinização dos olhares, isto a partir das conversações hipervisuais e narrativas 

audiovisuais produzidas em um projeto de extensão intitulado NarrATIVIDADES. Nele, junto 

com as pessoas que participaram, realizei exercícios de produção, mediação e reflexão sobre 

os olhares masculinizados e suas repercussões nos nossos discursos. Sobre esses processos 

de masculinização dos olhares, autoras como E. Ann Kaplan (1998) já se perguntaram: é 

necessariamente masculino o olhar? A resposta pode parecer um pouco óbvia, contudo a 

proposta desta investigação foi esmiuçar os componentes dessa ou dessas possíveis respostas 

com um grupo especifico composto pelas pessoas inscritas no projeto.  

De modo sucinto, as ações que deram suporte ao objetivo principal desta pesquisa 

foram: a realização de um projeto de extensão sobre masculinidades e visualidades na 

Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG); a concretização de 

conversações hipervisuais, modo como denominei os encontros de discussão com as pessoas 

que participaram no projeto; o reconhecimento das práticas de representação e desconstrução 

usadas pelos e pelas participantes na realização de narrativas; e por último, a análise dos 

discursos e das narrativas audiovisuais produzidas nos encontros.

Assim sendo, foram objeto desta pesquisa as narrativas performativas, subversivas 

ou não, conformadas por produções textuais, verbais e visuais as quais “falavam” das 

performances de gênero usadas pelas pessoas que colaboraram no projeto para se representar. 

Por outra parte, analisei as dinâmicas das conversações hipervisuais enquanto abordagem 

metodológica proposta para realizar exercícios críticos dentro da área dos estudos das culturas 

visuais, especificamente no que diz respeito ao ensino por meio das artes.  

Mas o que são narrativas performativas? De acordo com Virginia Villaplana Ruiz (2008), 

as narrativas performativas são aqueles discursos que permitem aos sujeitos documentar suas 

próprias vivências a partir da hibridação de linguagens. As masculinidades e feminilidades, 

enquanto tecnologias socioculturais que dia a dia nos exigem umas performances determinadas 

para nos identificar, não têm como escapar deste tipo de narrativas. A meu ver, o que são 
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os gêneros se não uma forma de dividir e classificar de modos desiguais os sujeitos? Nesse 

sentido, generificar as pessoas, suas materialidades e interações físicas e simbólicas é um 

dispositivo disciplinar para fazer com que elas performem dentro dos sistemas de controle. 

A vinculação deste estudo com a Linha de Pesquisa Culturas da Imagem e Processos 

de Mediação do programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, adveio na medida em 

que usei as conversações hipervisuais ou os encontros do projeto como uma ação de mediação 

em um contexto de educação não formal e, ao tempo, como provocação para problematizar 

os modelos masculinizantes dos olhares, aprendendo na diferença, compreendendo como os 

outros e outras se relacionam com os dispositivos de controle e visualidades que modelam 

suas experiências de performar. Em outras palavras, por meio dos relatos hipervisuais 

desenvolvidos em NarrATIVIDADES procurei entender como, no dia a dia, estas pessoas, na sua 

maioria estudantes e docentes das áreas das artes visuais e design, agenciam as estratégias de 

representação para ser e estar em sociedade. 

Com o propósito de proteger as identidades das e dos participantes, usei o pseudônimo 

conversante acompanhado de um número para identificar suas contribuições neste texto. Também 

decidi que seriam as próprias intervenções das pessoas as quais construiriam seus perfis ao longo 

desta narrativa, ainda que na primeira fala de cada pessoa eu tenha mencionado sua profissão 

e no tópico Encontros com os grupos de conversantes do capítulo 3 tenha feito um apanhado 

geral dos sujeitos que compareceram nos encontros, isto por meio de relatos meus sobre esses 

momentos de troca. No anexo 3 coloquei um quadro geral dos perfis dos e das conversantes 

onde aparecem dados mais detalhados sobre alguns marcadores sociais da diferença.

São inegáveis as contribuições dos estudos feministas neste texto, pois afinal foram 

estes grupos os quais se preocuparam, em princípio, por analisar problemáticas relacionadas às 

injustiças sociais presentes nas sociedades contemporâneas. Neste ponto resulta fundamental 

pensar o termo contemporâneo a partir da perspectiva do filósofo Giorgio Agamben (2014), 

pois acontece que estas iniquidades ganham outra relevância quando comparadas com épocas 

anteriores, situações atuais e cenários futuros onde não queremos vivê-las novamente. Assim, 

cada vez que apareça neste texto “o contemporâneo” estou estendendo pontes entre situações 

que foram, são e ainda poderiam ser, ou seja, realizando um exercício quase anacrônico entre 

minhas memórias e as das e dos conversantes de NarrATIVIDADES.  

Pela anterior razão, pensar contemporaneamente converte-se em um gesto meio 
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arqueológico, quiçá geológico na perspectiva de Gayle Rubin (2016), ação instigante para voltar 

os olhares à produções antigas, revisá-las, detalhá-las, juntá-las com fragmentos de outros 

assuntos e/ou artefatos e, ainda mais, acoplá-las com aquelas visualidades exuberantes que 

no presente espalham “luzes”, tanto no sentido fisiológico quanto conceitual, procurando nos 

deixar deslumbrados e achando que “no hoje” elas são nossa maior verdade.  

Escrever e reescrever esta tese significou um exercício reflexivo e discursivo no qual 

inseri, brinquei e enlacei as narrativas das pessoas que me acompanharam nesta empreitada 

de desenvolver uma pesquisa e, ao mesmo tempo, minhas próprias experiências modificadas 

conforme avançaram as fases de leitura, trabalho de campo, divulgação dos avanços e 

produção escrita. Em muitos momentos deste texto saio do roteiro de escrita formal e insiro 

questionamentos corriqueiros e outras informações derivadas de momentos que, sem 

fazer parte dos encontros referentes à pesquisa de campo, aprimoraram meu processo de 

doutoramento, pois fazer um doutorado converte-se em uma etapa escolar e pessoal que uma 

tese, na maioria das vezes, não relata da forma mais fidedigna.  

Para construir os diversos tópicos dos capítulos, iniciei sempre com uma ou duas 

perguntas. O objetivo destas questões foi exibir a maneira como direcionei as problematizações 

apresentadas em cada componente. Amparei-me nesta estratégia como um modo de responder 

a um dos assuntos transversais desta pesquisa, a desconstrução enquanto posicionamento 

ético e político que nos convida a achar fissuras nos discursos e evitar o esgotamento das 

possibilidades interpretativas. Desse modo, essas interrogações fizeram parte da minha 

investigação e a partir delas espero que sejam geradas outras inquietudes que enriqueçam 

esta leitura, deixando em aberto trilhas interpretativas para quem lê este material. 

No primeiro capítulo, o qual chamei de Locais de fala, apresento uma pequena narrativa 

de como me debruço com a proposição deste estudo e a forma como encaro categorias tais 

como discursos e visualidades. Analiso também nessa primeira seção a crise da representação 

conectando-a com um assunto bastante mencionado e discutido nos dias de hoje, os lugares de fala. 

No segundo capítulo, Cavaqueira sobre minúcias, fiz uma breve genealogia sobre 

os estudos das relações dos gêneros e os estudos das culturais visuais, um bate-papo sobre 

as masculinidades e os estudos destas entre autoras e autores de referência e as pessoas 

que participaram do projeto. Abordei, de igual modo, tópicos referidos aos processos de 

masculinização dos olhares. 
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Estes dois capítulos têm uma abordagem genealógica mediante a qual procuro 

rachar, em sentido deleuziano, os termos e campos que compõem a pesquisa: os estudos 

das relações dos gêneros e os estudos das culturas visuais. Ao mesmo tempo que entrecruzo 

dados marcados por datas, autores, autoras e correntes de pensamento, coloco ponderações 

surgidas nas conversações hipervisuais, pois, na minha perspectiva, as próprias pesquisas e as 

contribuições tanto das pessoas chanceladas pelos centros acadêmicos como pesquisadores 

e pesquisadoras e pelos movimentos como ativistas, são tão valiosas quanto as das pessoas 

que contribuiram neste estudo. As coisas que dizemos, vemos e ouvimos nas investigações 

são oportunidades para revermos os campos desde onde nos posicionamos acadêmica e 

politicamente, desde onde definimos quais sujeitos e quais conversações importam.  

No terceiro capítulo Narrando afazeres, interseccionando experiências reuni as 

especificidades de NarrATIVIDADES e das pessoas que participaram neste. Compartilho nesse 

fragmento o processo de criação do projeto de extensão, as diferentes convocatórias realizadas 

para invitar as pessoas para participar, as tecnologias empregadas, as negociações éticas e de 

modo acentuado a proposta metodológica desta pesquisa, as conversações hipervisuais. 

O capítulo quatro, Dos olhares masculinizados, o compus a partir dos entrecruzamentos 

de ideias, relatos, narrativas e aprendizados ocorridos na totalidade dos encontros de 

NarrATIVIDADES. Saliento que a análise deste material não segue a ordem na qual aconteceram 

os encontros nem a divisão por temáticas. A partir das interseções surgidas entre as narrativas 

defini três eixos que articulam as discussões: objetualização e hipersexualização das mulheres, 

principalmente das mulheres negras, e dos homens negros; invisibilização das identidades não 

heteronormativas e androcentrismo nos aparelhos e mídias audiovisuais. 

O quinto capítulo, que intitulei de Interlocuções desconstrutivas, faz alusão a um 

assunto transversal à tese: a desconstrução. Elenquei nestas páginas alguns assuntos sobre 

práticas e pedagogias desconstrutivas dos olhares na área das artes visuais.  Trago, também, 

interrogações sobre as estratégias usadas e percebidas no processo de pesquisa, as considerações 

desconstrutivas que arquitetei de modo coletivo no processo de investigação, a formação e 

orientação dos possíveis cenários futuros da pesquisa e para o projeto NarrATIVIDADES.

Cabe anotar que ao longo de todo texto usei algumas dúvidas e desconfortos surgidos 

nas imersões nos campos norteadores para discorrer sobre outros percursos, pois afinal, em 

ditos campos aparecem, como palavras chave, os pós-estruturalismos e os pensamentos 
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emergentes, portanto, outras escolhas “não teriam de incomodar”. Percorri nesta tese, assim 

como tenho feito ao longo da minha vida, caminhos em outras direções que nem sempre se 

fixam nesse centro que guia os discursos específicos sobre os gêneros, as masculinidades e as 

culturais visuais. Caminhei por trilhas as quais têm me permitido outros trânsitos, idas e vindas 

que atravessam por dito terminal, o qual embora subversivo às vezes parece mais radical.

Em muitas ocasiões fiz pausas no meio desses trânsitos chegando tardiamente às 

reuniões programadas no centro, achei-me perdido e atraído por experiências tão interessantes 

quanto as de quem estava congregado. Nesses percursos já me deparei com viajantes que iam 

devagar, assim como eu, viajantes curiosos que não perderam a oportunidade de assistir uma 

vez, duas vezes ou para sempre o mutirão chamado de ativismo acadêmico, político, social, 

cultural e tantos outros ativismos. 

Por momentos tenho me sentido em dívida com esses centros onde se fala mais 

alto sobre o como sermos pesquisadores da área e/ou ativistas, talvez meu trabalho se veja 

comprometido pela inconstância nas reuniões organizadas por quem repassa ou acredita ter 

a fórmula certa para atuar no campo e pensar sobre a vida de muitas outras pessoas. Agora, 

não é propriamente o barulho que me incomoda e me afasta, é a posse perpétua da voz. 

Tenho pavor de uma única história, neste caso uma história única dos estudos das relações 

dos gêneros e do que seriam as visualidades que os envolvem, isto levando em consideração 

as inquietações levantadas por Chimamanda Ngozi Adichie (2009) e reforçadas por Roxane 

Gay (2016) que se questiona sobre as histórias que nós mesmos chancelamos como escritas 

válidas sobre o que somos ou devemos ser. 

Assim como a autora Roxane Gay (2016) se declara Má Feminista, eu me declaro 

mau estudioso dos gêneros, não porque me faltem vivências, não porque sinta que me faltam 

leituras, não porque me sobrem, não por isto, não por aquilo...mas sim porque nunca darei 

conta de, minimamente, tratar assuntos que resultem interessantes para todas as pessoas 

com as quais me deparo. Às vezes quando sou chato recomendo um livro, às vezes quando sou 

menos chato ajudo arquitetar denúncias até certo ponto “inocentes”, às vezes também danço 

funk tentando não escutar suas letras misóginas e misândricas, às vezes problematizo essas 

mesmas letras nos meus círculos sociais e acadêmicos. 

Despertou-se em mim, no meio da realização desta pesquisa, a vontade de ir para 

sala de aula, de mergulhar nas motivações e dificuldades que traz o fato de imergir nos 

processos de ensino e aprendizagem, de perceber-me analfabeto e ao mesmo tempo tirar 
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proveito das minhas experiências anteriores para construir espaços de troca. Acredito que 

seja nesses espaços onde meu ativismo, tímido talvez, ardiloso de repente, possa fazer algum 

barulho. Não acredito que haja uma fórmula certa para ensinar a partir de visualidades e 

contravisualidades, nem muito menos sobre os gêneros e suas implicações na produção de 

discursos visuais, textuais, audiovisuais, verbais, etc. Contudo, esta experiência me deixa 

importantes aprendizados sobre as dinâmicas grupais e principalmente sobre caminhos para 

produzir contradiscursos, inclusive sobre os contradiscursos. 
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CAPITULO 1.  LOCAIS DE FALA

O objetivo do presente capítulo é introduzir as temáticas centrais desta pesquisa 

a partir da apresentação breve das experiências, inquietações, estudos e percursos que me 

possibilitaram a proposição deste projeto. Também discorro nestas páginas sobre exercícios 

narrativos e as reverberações nestes da chamada crise da representação, o anterior sob a 

perspectiva dos estudos das culturas visuais e dos estudos das relações dos gêneros. Por outra 

parte, analiso um assunto que tem ganhado bastante repercussão nos dias de hoje e o qual 

me fez pensar e avaliar os processos deflagrados com as pessoas que me acompanharam no 

processo aqui resenhado, os lugares de fala. 

Sobre os locais de fala ou lugares de fala e as tensões que a defesa destes tem instaurado 

nos cenários acadêmicos, públicos e principalmente sociais, Marcia Tiburi (2017) considera que 

A confusão atual sobre quem pode falar sobre o quê em termos de luta precisa ser 
desmanchada: assim como não deve haver hierarquias de opressão não deve haver 
hierarquia de luta. O protagonismo dos sujeitos marcados não pode se tornar motivo 
para que os marcados diferentemente não lutem por todos.

Nesse sentido, resulta importante salientar que não devemos confundir os locais de 

fala com lugares de exclusiva expressão pessoal, pois desse jeito qualquer posicionamento, 

inclusive os opressores, teriam lugar. É interessante separar o local ou lugar de fala do lugar 

da individualidade. O lugar de fala é democrático e com espaço para o diálogo. Se não há 

diálogo não há lugar de fala. Destarte, é conveniente reconhecer as dores ou afeições desde as 

relações políticas para que elas se tornem oportunidades de construção de lugares ou locais 

de fala. Assim, o lugar de fala não remete somente às nossas marcas culturais e físicas, mas 

principalmente define nosso estar no mundo, nunca encerrado, sempre político e social. 

 

1.1 Um relato de visualidades sobre viados...

O que originou este tema de pesquisa? Quem sou eu nesta pesquisa?

Ainda que este texto não tenha um caráter autobiográfico nem auto- etnográfico, 

decidi incluir neste segmento da pesquisa um pouco do meu percurso pessoal e de buscas 

acadêmicas nos campos que direcionam este estudo. Para esses fins, uso duas fotografias 

de objetos pessoais e fragmentos do material de conclusão da disciplina Teorias da Arte e da 

Cultura Visual a qual cursei no ano 2014, ainda no primeiro semestre de doutoramento. 
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Tendo formado como designer visual, decidi, no ano de 2010, iniciar o mestrado em 

Diseño y Creación Interactiva na cidade de Manizales, Colômbia. Esta pós-graduação era uma 

forma de conquistar espaços acadêmicos e laborais na minha área. Seminário após seminário 

fui aprendendo sobre temáticas relacionadas com a criação e as tecnologias, principalmente 

as digitais. Mas, foi no seminário Género y Creación que senti como os conhecimentos sobre 

a disciplina do design e o chamado design social faziam sentido para mim como pessoa com 

interesses nas áreas socioculturais e ainda com uma identidade sexual não encaixada nos 

discursos do meu campo de formação.

Cursado o referido seminário, propus a temática de dissertação e, por meio de buscas 

na internet e o estabelecimento de contatos com as docentes Carla Abreu e Alice Fátima Martins 

do Brasil, consegui realizar um intercâmbio no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura 

Visual da UFG. Neste período vivenciei, além de trocas acadêmicas, estranhamentos derivados 

das diferenças culturais entre meu contexto de procedência e este país que estava conhecendo, 

o Brasil do Centro Oeste. Um Brasil um tanto diferente daquele que as mídias internacionais 

tinham me apresentado sendo a meca do respeito das diversas etnias, sexualidades, corpos. 

Meus costumes e minha cultura visual eram confrontados cada vez que conhecia pessoas, 

objetos e acontecimentos. Agora, estes “estranhamentos” foram, sem dúvida, os maiores 

aprendizados e converteram-se no caldo de cultivo deste estudo e tantas outras empreitadas 

pessoais, profissionais e acadêmicas. 

No ano de 2013 conclui minha dissertação intitulada “Pixeles que identifican. 

Etnografía digital sobre las identidades digitales de género y sexualidad en las interfaces del 

grupo GAY COLOMBIA”. Nesta pesquisa analisei os processos de construção das identidades 

digitais em um grupo de contato no Facebook e entre os achados deste estudo estiveram 

as discriminações entre os próprios inscritos na comunidade, ações baseadas nas diferentes 

matizes das masculinidades dos homens que nele participavam. Foram precisamente estes 

dados os que me instigaram para propor o tema central desta tese.

Em Fevereiro de 2014, após ter sido aceito para cursar o Doutorado em Arte e Cultura 

Visual e antes de viajar da Colômbia para Goiânia, comprei um caderno o qual desde que 

vi na vitrine chamou minha atenção. A capa dele tem elementos naturais como borboletas, 

pássaros, galhos, coelhos, flores e outros elementos decorativos, todos rodeando a frase 

ÁRBOL DE LA VIDA (Imagem 1).  
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Imagem 1. Caderno do Viado

Fonte: própria

Entretanto, foi nos primeiros dias de aula e a partir das brincadeiras dos meus colegas 

brasileiros quando descobri que na capa do caderno existia outro elemento que a cultura 

visual do meu novo contexto vinculava com “o universo homossexual”, a figura de um veado 

(coloquialmente chamado de viado5) destacado entre os demais animais e elementos da capa. 

A partir desse momento comecei a chamar jocosamente este objeto pessoal de caderno do 

viado. Mas a situação não se resume a essa questão de brincar com minha sexualidade e 

masculinidade. Essa visualidade construída no contexto brasileiro em torno de um animal 

associado aos homossexuais, diferentemente da conotação que tem no meu país de origem 

onde é a joaninha quem carrega essa conexão, me fez pensar em um dos tópicos sobre os 

quais discuto mais à frente neste texto: é preciso falar de culturas visuais no plural. 

Já no decorrer das aulas e com uso constante do caderno do viado, na disciplina 

Teorias da Arte e da Cultura Visual foi solicitado aos doutorandos e doutorandas elaborar um 

diário visual no qual misturássemos narrativas pessoais com assuntos relacionados às nossas 

pesquisas. Dito diário não tinha o caráter de privacidade dos diários convencionais, mas sim o 
5 Ainda que a imagem visual ou signo usado para fazer referência à homossexualidade masculina seja a do veado, 
a forma como popularmente este apelido é escrito e pronunciado é viado. 
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intuito de nos fazer pensar como as ações do dia a dia e nossos projetos de pesquisa tornam-

se indissociáveis das imagens visuais que chegam até nós por meio das mais diversas mídias.  

Levando em consideração que nossos repertórios culturais e imagéticos se 

encontram influenciados por enunciados anteriores a nós mesmos, considerei que poderia 

perguntar para alguém da minha família, instituição na qual fui socializado inicialmente, 

sobre as masculinidades. Ao indagar certo dia para minha mãe, por vídeo conferência, o que 

significa ser masculino, ela narrou para mim algumas situações relevantes no momento de 

pensar as masculinidades enquanto construções culturais imbricadas nos artefatos culturais 

“normalizadores” dos gêneros e das sexualidades. Ainda hoje penso sobre as respostas 

derivadas do senso comum da minha mãe para refletir sobre as visualidades relacionadas com 

as masculinidades hegemônicas as quais ela, de modo “naturalizado”, me ensinou. 

O diário que construí se intitula “Ele também brincava com as bonecas das meninas”6 

e está composto por depoimentos da minha mãe, fotografias da minha infância, desenhos da 

minha época de creche e imagens mais atuais das ações cotidianas que me aproximam ou me 

afastam daquilo que culturalmente corresponde à masculinidade hegemônica. Seguem alguns 

trechos deste depoimento, 

Pela minha educação, minhas aprendizagens da época, ser masculino está 
relacionado com o sexo, os órgãos genitais fazem a diferença entre masculino e 
feminino e também os comportamentos entre masculino e feminino. Aprendi que o 
homem tinha que ser ríspido, tinha uma maneira especial de sentar-se diferente da 
mulher que tem que ser mais delicada [junho de 2014].

Nessa primeira resposta da minha mãe apareceu um fator importante para vislumbrar 

as masculinidades como ficções políticas aprendidas culturalmente e sendo usualmente 

relacionadas com as práticas sociais e sexuais das pessoas com pênis. As cores, por sua 

parte, são elementos visuais usados como demarcadores das diferenças dos gêneros e das 

6 O diário pode ser visualizado no seguinte link: http://juanospina.com.br/Diário-Visual/.

O diário também pode ser visualizado por meio deste código QR

http://juanospina.com.br/Di%C3%A1rio-Visual/
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sexualidades, inclusive antes de nascer os objetos que são comprados para nós estão limitados 

por duas cores básicas. Lojas, quartos, tecidos, brinquedos e todos os acessórios dos e das 

nenês estão separados, na maioria das vezes, no setor azul para os meninos e no setor rosa 

para as meninas, tal como aconteceu comigo desde antes de nascer e como deixa em evidencia 

minha mãe neste outro trecho da conversa: 

Para os meninos cores azuis, para as meninas cores amarelas ou rosas e sempre por 
nossos costumes. Então, eu comprava as coisas de cor branco com azul e até a própria 
habitação, antes dele nascer, meu pai pintou de cor azul e tudo o comprávamos 
aguardando que fosse um menino [junho de 2014].

Em vista disso, ao confrontar a fala da minha mãe com as fotografias do álbum familiar 

achei que certamente eles seguiram como representação de masculinidade um modelo baseado 

na escolha de roupas as quais fizeram com que na maioria das imagens eu esteja vestido com cores 

azuis, brancas e modelos inspirados em vestimentas daquilo tido como roupa para homens: camisas 

xadrez, suspensórios, botas e demais elementos característicos da imagem de “homenzinho”. 

O depoimento da minha mãe resultou bastante similar a alguns dos relatos das pessoas 

que me acompanharam no projeto de extensão e ainda que “o azul para os meninos” e “o 

rosa para as meninas” possa resultar um tema batido, em palavras coloquiais, e ancorado no 

obvio, o pondero importante devido a que este assunto aparece enraizado nos imaginários 

sociais e passado de geração em geração. Além disso, a percepção dos “não iniciados” em 

discussões sobre as relações dos gêneros representam um dos verdadeiros sentidos de 

continuar pesquisando na área. 

No primeiro encontro do projeto NarrATIVIDADES, realizado o dia 20 de novembro 

de 2015, pedi para as pessoas que estavam participando construir uma colagem na qual 

problematizassem os assuntos tratados naquela tarde, as visualidades relacionadas com as 

masculinidades e a opressão das feminilidades. Na ocasião a Conversante14, estudante do 

curso de design de modas tomou como referência essa divisão cromática para desenvolver sua 

atividade, pois na sua área de formação esta questão tem um peso determinante, (Imagem 2).
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Imagem 2. Imagem realizada pela Conversante14

Fonte: Projeto de extensão NarrATIVIDADES

A Conversante14 retomou uma pergunta que mais do que procurar o intercâmbio 

de cores no vestuário, algo que já não é tão estrito como foi até algumas décadas, busca 

questionar as divisões sociais conforme o sistema sexo-gênero e as quais têm inicio nesse rosa 

e azul da infância, mas que na vida adulta intensificam ações de dominação e submissão entre 

homens, mulheres e outras identidades tal como consta na charge realizada por Rodrigo de 

Matos e intitulada Igualdade de Oportunidades (Imagem 3). 

Imagem 3. Charge “Equal Opportunity” de Rodrigo de Matos

Fonte: https://www.cartoonmovement.com/cartoon/9277.

Em virtude dos assuntos balizados acima, ao “ler” as primeiras páginas do meu diário, 

aquelas que eu não escrevi, destaca-se uma situação determinante na maneira de relacionar-

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/9277
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me com artefatos que não eram para meninos, tal como aponta minha mãe: “no caso do Juan 

ele gostava mais dos brinquedos didáticos: jogos de construção, quebra-cabeças, mas, às vezes, 

quando ele brincava com meninas ele gostava de brincar com as bonecas delas [junho, 2014]”. 

Nos meus primeiros anos, quando estava sendo pouco a pouco modelado como “homem 

másculo”, minhas expectativas de diversão se viram truncadas pelas falas dos adultos quem 

me indicaram que simular atividades de faxina não correspondia ao meu universo de homem.  

O fato de ser empurrado para adotar um padrão de comportamento masculinizado 

implicou rodear-me de certos modelos de visualidades: assistir programas de esportes, 

seriados infantis onde os protagonistas eram guerreiros, ter cadernos de super heróis, etc. 

Como resultado essas personagens de programas televisivos também cumpriram um papel 

disciplinador dos desejos, todas elas se baseavam em modelos da masculinidade hegemônica 

e das masculinidades cúmplices (CONNEL, 1997), pois sempre procuravam o bom desempenho 

e respeito pelo homem, “o macho”, “o herói”. 

Retomando a discussão iniciada anteriormente, na fase adulta o caderno não é a única 

peça que me identifica ou liga com os viados. Como presente de aniversário no ano de 2016, 

recebi da minha avó uma camisa confeccionada em um tecido escolhido por ela mesma por 

ser “minha cara”, e como não? Na hora de receber dito presente não pude conter meus risos 

pela estampa que ela escolheu: pequenos veados pretos e brancos formando uma textura por 

repetição (Imagem 4). 

Imagem 4. Camisa com Estampa de Veados

Fonte: própria
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Talvez isto possa parecer uma simples anedota pessoal, mas a partir dessa 

situação me fiz algumas perguntas sobre questões geracionais, geopolíticas e simbólicas 

que compartilho aqui e as quais guardam estreita relação com as temáticas desenvolvidas 

nas seguintes páginas: Será que se minha avó soubesse da visualidade construída no Brasil 

sobre os veados teria escolhido essa estampa para fazer minha camisa? Se eu pedir para 

um dos meus amigos do Brasil usá-la qual seria sua reação? O que tem uma camisa a dizer 

sobre nós? O que tem a imagem de um animal a dizer sobre nós? O que não é, portanto, 

responsabilidade das visualidades?

1.2 Interlocuções sobre discursos e visualidades

O que são e que têm de importante os discursos? Quais as narrativas contempladas nesta 

pesquisa? As visualidades? O que elas são?

1.2.1 Discursos, enunciados com poder

Para pensar a produção de narrativas audiovisuais e textuais enquanto exercício 

crítico sobre os regimes das visualidades heteronormativas, resulta quase impossível não 

trazer à tona alguns pensadores e pensadoras, ou melhor, não trazer questões levantadas por 

estes e estas ao longo das últimas décadas e anos. Sem a intenção de fixar a figura do Michel 

Foucault, quero realçar alguns questionamentos apontados por este filósofo, ao longo da sua 

curta mais prodigiosa carreira, e dos quais deriva uma parte significativa dos estudos que hoje 

se preocupam pelos modos como operam o poder e o saber nas sociedades. Contudo, não 

desconheço algumas desconexões das obras de Foucault sobre assuntos como raça e classe. 

Antes de continuar com as contribuições de Michel Foucault, considero relevante 

observar o conceito de heteronormatividade. Bem, podemos entendê-la como a engrenagem 

das instituições sociais que defendem a heterossexualidade enquanto única forma legítima 

de relacionamentos sexuais e afetivos e ao mesmo tempo políticos. Nas palavras de Welson 

Barbosa Santos e Nilson Fernandes Dinis (2014), dita noção é usada também, 

na exploração e crítica às normas tradicionais de sexo, identidade de gênero, papel 
social de gênero e sexualidade, e das implicações sociais destas instituições. Ele 
é descritivo de um sistema dicotômico de categorização que vincula diretamente 
comportamento social e autoidentidade com a genitália do sujeito. Isto significa 
que existem conceitos estritamente definidos de virilidade e feminilidade e de 
comportamento esperado tanto de mulheres e quanto de homens (p. 131).
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Do trabalho de Michel Foucault destaco seus textos cheios de passagens visuais. 
Porém a linguagem que caracterizou sua obra foi a palavra escrita, é possível perceber em 
cada um dos seus escritos uma série de imagens verbais que conseguem nos levar pelos 
diversos cenários constituídos por suas inquietações sobre as relações de prazer, poder e 
saber. Além de parecer-me interessante seu trabalho sobre as sexualidades e dispositivos de 
controle, encontro no seu trabalho uma provocação para desconstruir verdades, palavras e 

coisas, espaços e tecnologias. 

A partir da segunda metade do século passado, têm aparecido novos regimes 

discursivos convergentes com as mudanças dos enunciados que estão sendo apresentados nos 

discursos científicos e nos regimes históricos ou de inteligibilidade. As lutas pela relativização 

“do conceito de universal” e “da linearidade” fizeram parte, entre muitas outras ações, dos 

embates adiantados pelas pessoas envolvidas nos movimentos sociais para entender o 

modo como o poder era e é ainda hoje exercido nas sociedades, quem o exerce tanto na 

administração pública quanto na produção de conteúdos acadêmicos e científicos. Como 

resultado, apareceram neste período os estudos culturais e os estudos das relações dos 

gêneros como campos para compreender as relações humanas a partir de entendimentos 

ligados às interações simbólicas e as construções sociais. 

Mas o que é um discurso? Dirá Gillan Rose (2001) que se trata de “a particular 

knowledge about the world which shapes how the world is understood and how things are 

done in it” (p. 136)7. Em vista disso, os discursos ordenam as interpretações do mundo de 

acordo com os interesses das instituições e os sistemas nos quais estas operam e instituem as 

normas em cada sociedade. Estes são definidos e espalhados, normalmente, pelos líderes de 

sistemas patriarcais em nome das instituições conservadoras. 

Em sintonia com autoras como Mara Viveros Vigoya (2016) e Hazel Carby (2012), a 

noção de patriarcado, amplamente difundida nas ciências sociais e nos estudos das relações 

dos gêneros, deve ser examinada devido ao seu uso generalizado. Isto em razão a que os 

homens negros, os homens indígenas, entre muitos outros, por exemplo, não necessariamente 

estão inclusos dentre deste sistema de dominação que, por outra parte, não fala de todas 

as opressões impostas pelos sujeitos reconhecidos como homens. Inclusive, os homens que 

não fazem parte do circuito dominante devido às suas características étnico-raciais, de classe, 

gênero e sexualidade também são oprimidos por aquela figura qualificada como patriarcado 

7 “um conhecimento particular sobre o mundo que modela a forma como este é compreendido e como acontecem 
as coisas feitas nele” (ROSE, 2001, p. 136, tradução minha). 
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branco, burguês e heteronormativo. Por sua parte, as mulheres negras, em muitas ocasiões, 

carregam o peso de vários patriarcados, o dominante e o exercido pelos homens negros.

Os centros de poder controlam as representações feitas pelos sujeitos sobre si 

mesmos. Por isso, Michel Foucault, entre suas múltiplas práticas, lançava convites para a 

produção de discursos populares, discursos onde a voz da “pessoa comum” fosse escutada na 

primeira pessoa e reconhecida como parte de uma sociedade que afeiçoava aquele discurso. 

Nesse sentido estas pessoas dispostas a gerar ruído na normalidade dos círculos de produção 

científica foram denominadas por Michel Foucault como os novos intelectuais. Poucas 

mulheres, homossexuais, intersexuais e ainda, pessoas transgênero ou transexuais, têm sido 

consideradas dentro do grupo dos intelectuais, fato importante para pensarmos na rigorosa 

masculinização dos olhares e por que não do conhecimento.

As culturas nos “falam” das formas como as vidas são construídas em sociedade, 
sobre as ideias que têm as pessoas em relação às práticas e crenças, dos significados adquiridos 
mediante os discursos e artefatos em cada contexto. Segundo Gilliam Rose (2001), esses 

significados, 

May be explicit or implicit, conscious ou unconscious. They may be felt as truth or 
as fantasy, science or common sense; and they may be conveyed through everyday 
speech, elaborated rhetoric, high art, tv soap operas, dreams, movies or muzak; and 
different groups in a society will make sense of the world in different ways (ROSE, 
2001, p. 6)8.

Campos como os estudos das culturas visuais se interessam pelos locais de fala dos 
sujeitos encarados ou que encaram por conta própria um discurso visual. As camadas históricas 
são determinantes na reorganização desses discursos visíveis e dizíveis. Nesse sentido, admite 

Michel Foucault (2000), 

Por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e por 
mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o 
lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele 
que as sucessões da sintaxe definem (p. 17). 

A imagem visual, mediante sua articulação com o que se diz sobre ela e os regimes de 
produção das verdades ou do saber, nas palavras do filósofo Gilles Deleuze (2006), se define por 
“suas combinações do visível e do enunciável próprias para cada estrato, para cada formação 
histórica. O saber é, desse modo, um agenciamento prático, um ‘dispositivo’ de enunciados 

e visibilidades” (p. 60). Este tipo de saber derivado do visual, apontou José Luis Brea (2010), 

8 “Podem ser implícitos ou explícitos, intencionais ou involuntários. Estes podem corresponder à realidade ou à 
fantasia, ciência o senso comum; podem ser transmitidos por meio das conversas, retóricas, arte erudita, novelas, 
sonhos, filmes ou musicais; é assim como diferentes grupos da sociedade vão criando sentidos para a realidade 
nos mais diversos modos” (ROSE, 2001, p. 6, tradução minha).
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Educa – forma – nuestro modo de organizar la visión; en aras de unas pretensiones 
añadidas de veracidad que el relato que la ampara sentencia como válidas: digamos 
que ella nos enseña un modo de ver, de mirar, que corrige el puramente espontáneo 
parar tornarlo producto de conocimiento, modo construído – culturalmente 
enriquecido – de un saber adecuado (p. 23)9. 

Em vista disso, o conhecimento sobre um assunto fundamenta-se nos enunciados 

visíveis e audíveis sobre ele. Gilles Deleuze afirmava que “as visibilidades não se definem 

pela visão, mas são complexos de ações e de paixões, de ações e reações, de complexos 

multissensoriais que vêm à luz” (DELEUZE, 2006, p. 68). Desse modo, as visualidades oferecem 

acessos às relações culturais, além de trabalhar no processo de criá-las e controlá-las.  

O próprio José Luis Brea (2010) chamou os regimes escópicos de culturalidades do 

olhar, construções particulares imbrincadas na nossa relação e interpretação dos fenômenos 

visuais e culturais. Isto devido a que as imagens visuais operam como controladoras dos 

regimes de crenças, agem na esfera das visualidades fiscalizando o que se vê, onde se vê e 

quem vê. Provocado por esta situação Michel Foucault (2005) utilizou metáforas para falar 

daquelas construções culturais hoje conhecidas como visualidades e sobre as quais discorro 

mais adiante,

Não vivemos em um espaço homogêneo e vazio, mas, pelo contrário, em um espaço 
inteiramente carregado de qualidades, um espaço que talvez seja também povoado 
de fantasmas; o espaço de nossa percepção primeira, o de nossos devaneios, o de 
nossas paixões possuem nele mesmos qualidades que são intrínsecas; é um espaço 
obscuro, pedregoso, embaraçado: é um espaço do alto, um espaço dos cumes, ou 
é, pelo contrário um espaço de baixo, um espaço do limo, um espaço que pode ser 
corrente como a água viva, um espaço que pode ser fixo, imóvel como a pedra ou 
como o cristal (FOUCAULT, 2005, p. 414). 

A partir dos subsídios conceituais elencados acima, entendo os dispositivos como 

uma rede de relações estabelecidas entre fatores heterogêneos. Ditas redes abrangem 

os discursos, as instituições, os espaços, as regras, as leis, os enunciados científicos, as leis 

morais e, principalmente, as tensões entre aquilo que pode ser dito ou não, visto ou não, 

ou seja, aquelas visualidades e imaginários sobres os quais podemos ou não discorrer. Por 

conseguinte, os dispositivos têm, sem sombra dúvida, funções estratégicas, funções políticas. 

De acordo com Jacques Rancière (2009), esta política “ocupa-se do que se vê e do que se 

pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das 

propriedades do espaço e dos possíveis do tempo” (p. 16-17).

9 “Educa – forma – nosso modo de organizar a visão; na tentativa de umas pretensões forçadas de veracidade que 
o relato que a suporta declara com válidas: digamos que ela nos ensina um modo de ver, de olhara, que corrige o 
puramente espontâneo parar torná-lo produto de conhecimento, modo construído –culturalmente enriquecido– 
de um saber adequado” (BREA, 2010, p. 23, tradução minha). 
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Nas palavras de Marcia Tiburi (2017a), a política está 

Dada nos jogos de forças de intensidades, produzidas justamente por afetações, por 
influências, por movimentos, pelos desejos dos corpos, do imaginário ao simbólico 
da linguagem, a política é nosso habitat. Todo ambiente humano, seja real, seja 
virtual, é político (p. 13).

No caso da presente pesquisa considerei importante pensar a visibilidade e a 

invisibilidade como estratégias desenvolvidas pelos centros de poder para manter uma 

ordem nos discursos sobre os gêneros. O poder entendido não só a partir de situações de 

dominação, mas também de exploração, repressão, hierarquização, disciplinamento, sedução. 

Observo, desse modo, as visualidades como arranjos simbólicos que têm sido, na sua maioria, 

governados por interesses patriarcais e colonialistas. 

As visualidades, portanto, estão carregadas de intenções situadas em momentos 

particulares e contextos específicos, embora também viajam no tempo para legitimar discursos 

e fazer com que as pessoas mantenham performances normalizadas. Nesse sentido, pensar em 

exercícios focados na desconstrução dos olhares masculinizados é permitir, quiçá, a aparição 

de outras construções de gênero ocultas nas fissuras dos “grandes discursos” sobre os gêneros 

instituídos, é também permitirmos falar sobre o que já está construído e das formas mediantes 

as quais podemos transformá-lo.  

Para Paul B. Preciado (2004) os artefatos iconográficos, modo como ele chama 

os artefatos visuais, produzem e reproduzem representações como as masculinidades e 

feminilidades. Ditos artifícios resultam relevantes não só pelos signos que os compõem, mas 

também porque sua inserção nas sociedades acontece por meio de processos de normatização 

dos olhares e fazem com que vejamos, ou melhor, que nos vejamos sendo parte ou não 

daqueles espaços de socialização. Esta opinião vai ao encontro das palavras de José Luis Brea 

(2010) quem apontou que

La actividad de la producción simbólica, se aplica y repercute en la fábrica de, en 
última instancia, modos de vida, formas del devenir un yo o un nosotros, y que el 
trabajo aplicado a ello – el trabajo simbólico, digamos – reorganiza estructuralmente 
la totalidad de las relaciones de producción (p. 101)10.

Um dos regimes escópicos mais violentos na história da representação dos sujeitos 

tem sido “a masculinização dos olhares”. Este tem feito com que as mulheres sejam 

representadas, normalmente, como objetos do desejo androcêntrico e aqueles homens que 
10 “A atividade da produção simbólica, aplica-se e repercute na fábrica de, em última instância, modos de vida, 
formas do devir um eu ou um nós, e que o trabalho aplicado a isto – o trabalho simbólico, realmente – reorganiza 
estruturalmente a totalidade das relações de produção” (BREA, 2010, p. 101, tradução minha). 
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não seguem os estereótipos da masculinidade hegemônica sejam mantidos nas margens dos 

circuitos culturais e sob a dominação de visualidades que procuram “normalizá-los”. O anterior 

sem levar em conta outros marcadores sociais da diferença como etnia, classe, religiosidade, 

formação acadêmica, etc.  

Rever o capital simbólico, noção popularizada na década de 1970 por Pierre Bordieu 

(2012), resulta interessante como variável que vincula tanto as formas de produção como 

as estratégias simbólicas usadas pelas classes dominantes para legitimar seus discursos, no 

caso desta pesquisa a masculinidade hegemônica como construção aprimorada do sistema 

patriarcal e heteronormativo.  

Este tipo de capital é uma força incisiva na vida sociocultural dos sujeitos que, mediante 

suas performances, materializam aquilo que os sistemas desejam para eles, questão que nos 

obriga a seguir as condições de inteligibilidade derivadas dos modelos implantados e conservados. 

Por conseguinte, as construções simbólicas, ou seja, os sentidos que outorgamos às nossas ações 

e produções fazem parte de um arranjo cultural nem sempre justo com todas as pessoas. 

A partir da virada cultural da segunda metade do século XX (HALL, 2006), este capital 

começou a ser visto também como uma das marcas de outros capitais tais como o econômico, 

o cultural e o social. Em outras palavras, o capital simbólico foi compreendido como o conjunto 

de jogos empregados pelas instituições e sujeitos dominantes para construir e manter a 

ordem dos discursos. Nas nossas sociedades, falo aqui especificamente das sul-americanas, 

os sujeitos usamos estratégias tanto de negociação quanto de dominação que na maioria dos 

casos estão influenciadas por assuntos patriarcais, relembrando aqui que não só se trata de 

um patriarcado branco, burguês e heteronormativo. 

Esses jogos simbólicos são uma metáfora criada mediante o uso de analogias 

econômicas para entender os intercâmbios ocorridos nos processos culturais. Ainda por cima, 

o capital simbólico surgiu, em um primeiro momento, para estudar as condutas das figuras 

masculinas destacadas nos âmbitos econômico, político e social, porém, devido a seu potencial 

e adaptabilidade, estendeu-se a múltiplos estudos sobre as relações culturais.  

Um fator importante para levar em consideração sobre as atuais tensões entre as 

masculinidades hegemônicas, as feminilidades e as demais identidades é a globalização e 

americanização do capital simbólico. Os processos de identificação e estranhamento surgem 
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nos intercâmbios das visualidades sobre os gêneros, pois como já anotei estas construções 

têm como bases contextos geopolíticos muito específicos que mudam sutil ou drasticamente 

entre regiões, países e continentes. 

Na abordagem realizada por Pierre Bordieu sobre o capital simbólico (BORDIEU, 

2012; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013), os sistemas de dominação ocupam grande parte do 

seu interesse. Nestes encontramos as masculinidades enquanto ficções encarregadas de 

produzir discursos para dominar ao próprio sujeito sob certos parâmetros para ser e aparecer 

no mundo, em outras palavras, mecanismos para normalizar sua existência. 

Em consonância, Sandra Maria Corazza e Tomaz Tadeu (2003) argumentam que os 

sujeitos somos efeitos das linguagens e continuam,

O sujeito é um efeito do discurso. O sujeito é um efeito do texto. O sujeito é um 
efeito da gramática. O sujeito é o efeito de uma ilusão. O sujeito é o efeito de uma 
interpelação. O sujeito é o efeito da enunciação. O sujeito é efeito dos processos de 
subjetivação. O sujeito é um efeito de um endereçamento. O sujeito é o efeito de 
um posicionamento. O sujeito é efeito da história. O sujeito é efeito do différance. O 
sujeito é um efeito (p. 11).

Por sua parte, Judith Butler (2015) refere-se a dita constituição do sujeito mediante a 

performatividade linguística e a partir da qual ela mesma alcunhou seus argumentos sobre os 

atos performativos dos gêneros, 

os sujeitos são constituídos mediante normas que, quando repetidas, produzem e 
deslocam os termos por meio dos quais os sujeitos são reconhecidos. Essas condições 
normativas para a produção do sujeito produzem uma ontologia historicamente 
contingente, de modo que nossa própria capacidade de discernir e nomear o ´ser´ do 
sujeito depende de normas que facilitam esses reconhecimento (p. 19).

Retomando o assunto salientado acima, o capital simbólico faz referência a outros 

capitais – econômico, religioso, político, acadêmico, entre outros–, de fato se considera o 

estado como o banco do capital simbólico (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013). Nesta perspectiva 

o estado é uma espécie de caixa forte que tem como suporte uma infinidade de preceitos, 

inclusive de corte religioso, para administrar a vida dos sujeitos. Apesar disso, este poder 

tem apresentado alguns recuos deflagrados da autonomia ganha por alguns grupos sociais, 

organizações que na década de 1960 iniciaram o que hoje conhecemos como estudos culturais, 

movimentos feministas, movimentos estudantis, entre outros. Embora, nos últimos anos 

em países como Brasil, só por citar um deles, as bancadas religiosas e fundamentalistas têm 

interferido na governança de territórios laicos e democráticos. 
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O patrimônio, figura absolutamente patriarcal segundo sua raiz etimológica que deriva 
dos lexemas patri ou padre e monium ou pertença, é um tipo de dispositivo para manter o “capital 
simbólico dos padres do povo”. Os sistemas de crenças reforçam estas relações embasadas na 
preservação dos dispositivos de controle. Por sua parte, o matrimônio obedece a uma camada 
social da vida privada dos intercâmbios, à administração das obrigações domésticas, das tarefas 
entregues às mulheres (de modo persuasivo por meio de visualidades construídas do que 
significa ser mulher) e as quais as submete para tentar, por todas as vias possíveis, conservar o 

capital desses “homens da pátria”, ou seja, o patrimônio.  

A dominação masculina tem feito com que lamentavelmente as  mulheres e os 

olhares sobre elas as considerem sujeitos auxiliares na produção e acumulação do capital, 

bens que de modo habitual trazem “ganhos” para os âmbitos conduzidos, principalmente, por 

homens ancorados no padrão heterossexual/hipermasculinizado/branco/classe meia-alta11. A 

esse respeito, Juan Manuel Fernández Fernández (2013) observa como 

La construcción social de las relaciones de parentesco y de matrimonio atribuye a 
las mujeres un estatuto social de objetos de intercambio, las niega como sujetos de 
intercambio y, mediante las alianzas que se establecen a través de ellas, las reduce a 
meros instrumentos simbólicos de la política masculina (p. 41)12

Entretanto, essas figuras de dominação e submissão não estão presentes só entre 

as identidades homens-mulheres, elas se configuram também a partir de mecanismos de 

“atividade” e “passividade”, onde o sujeito passivo representa culturalmente um ente ao 

serviço dos capitais do ativo. Ativo que não necessariamente refere a um sujeito com pênis 

e sim a um sujeito que comanda, o qual além de corpos penetra a vida das demais pessoas. 

Desde a antiga Grécia, para que vejamos como as visualidades viajam e se mantêm, o 

comportamento descrito acima devia ser seguido pelos sujeitos que desejavam fazer parte 

dos circuitos culturais da elite. Na antiguidade grega, mostrar uma atitude passiva, ou seja, 

um caráter diferente do impositivo, era um ato considerado imoral e o qual ia de encontro 

com o uso dos prazeres proclamados nos tratados políticos e sobre as artes da existência. A 

estética da existência, noção desenvolvida por Michel Foucault (2014), permite-nos, portanto, 

refletir sobre as estratégias usadas pelas sociedades antigas para fazer com que os homens 

obedecessem “suas obrigações” sociais, econômicas, políticas e sexuais. 

11 Contudo, sublinho a anotação feita por Mara Viveros Vigoya e Matthew Gutmann (2007) com relação à 
imperativa relativização da hegemonia da masculinidade do homem branco e de classe alta, sobretudo em 
sociedades como as sul-americanas. Este assunto o amplio no segundo capítulo onde discorro sobre os controles 
exercidos pelas classes meias e mestiças. 
12 “A construção social das relações de parentesco e de matrimonio atribuem às mulheres um estatuto social de 
objetos de intercâmbio, as nega como sujeitos de intercâmbio e, mediante as alianças que se estabelecem por 
meio delas, as reduz a meros instrumentos simbólicos da política masculina” (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013, p. 
41, tradução minha).
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1.2.2 Visualidades, construções culturais com poder

Mesmo sendo um assunto tratado com primor desde há algumas décadas, desde a 

chamada virada pictórica (pictorial turn) e amplamente discutida por autores como William 

John Thomas Mitchell (2009) e Hal Foster (2001), ainda persistem brechas no tratamento de 

termos como imagem visual, visibilidade e visualidade, todos eles conceitos relacionados, mas 

que não se substituem. Para explicar cada um destes termos uso algumas páginas desta tese, 

o que não é meu foco, mas ponderei ser substancial contemplar esta discussão a partir das 

inquietudes das e dos participantes da pesquisa e, também, de algumas propostas conceituais 

usadas na fundamentação deste texto.  

Existem inúmeras definições sobre o que significa visualidade. No primeiro dos 

encontros do projeto de extensão e provocado pelo conversante4, estudante de Licenciatura 

em Artes Visuais, ao perguntar por que uma pesquisa sobre cultura visual não iniciava com 

imagens, decidi definir as visualidades como um “meio-termo” entre as imagens visuais e os 

imaginários, um “meio-termo” entre a matéria prima dos estudos visuais e dos estudos sociais. 

Para esse fim elaborei, junto com as professoras Carla de Abreu e Nayara Monteles, um gráfico 

(Imagem 5) que explicitasse esta noção. 

Imagem 5. Fluxograma sobre bases do conceito de visualidade

Fonte: própria
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No infográfico da imagem, no quadro onde aparece “NOSSSA DISCIPLINA”, faço 

referência à disciplina de núcleo livre Cultura Visual e Construções de Gênero na qual estagiei 

no segundo semestre de 2015 e da qual faziam parte a maioria das e dos participantes 

do primeiro e segundo encontro do projeto. Hoje, depois de várias buscas e explorações 

bibliográficas, penso que as visualidades são muito mais do que esse “meio-termo” apontado 

para o estudante. Elas são, inclusive, as responsáveis de que esses “termos” e “campos do 

saber” existam e tenham retóricas particulares. 

De acordo com Nicholas Mirzoeff (2009, 2016), a palavra visualidade apareceu na 

língua inglesa em 1840, quando Thomas Carlyle, no seu texto On Heroes, Hero-workship, and 

the Heroic in History, usou este conceito para se referir à visão que tinha sobre a história, 

a liderança heroica e o controle sobre as massas. Uma visão indiscutivelmente colonialista. 

Carlyle, segundo Mirzoeff, considerava perigosa a emancipação das classes populares, das 

mulheres, ele considerava que os líderes deviam impor suas perspectivas e desse modo limitar 

a “visão de mundo” das pessoas escravizadas, administrando assim uma visualidade que fazia 

com que ditas pessoas lhes obedecessem. As visualidades são, a partir desta gênese, um marco 

ampliado da visão, uma estratégia para criar sentidos. Elas, as visualidades, enquanto noção, 

desde então ordenam e disciplinam, fazem parte dos livros e das aulas sobre culturas visuais, 

mas também são ferramenta de  segregação e punição. 

Hal Foster, crítico de arte que abordou amplamente a crise da representação sobre a 

qual trato nas seguintes páginas, participou em 1988 na realização de umas jornadas chamadas 

de Vision and Visuality. Dali surgiram numerosos textos e estudos que consideraram o papel 

fundante das visualidades para campos como a antropologia visual, as artes visuais e os recém-

chegados, para a época, estudos das culturas visuais. Na época existia uma temática transversal 

para estes campos que motivou dito evento, precisamente o uso do conceito visualidade nos 

seus afazeres. Destas jornadas, inclusive, surgiu a coletânea de textos editados por Hal Foster 

(1988) e a qual tem o mesmo nome das jornadas.

Nessa perspectiva, considero importante examinar algumas definições e trilhas 

conceituais antes de chegar ao suporte teórico que tenho achado mais pertinente para este 

estudo e aquele questionamento feito pelo participante da pesquisa. A professora Anna María 

Guash, por exemplo, levanta a seguinte definição do que ela considera ser uma visualidade,

Una disciplina táctica que busca dar respuesta al rol de la imagen como portadora de 
significados en un marco dominado por los discursos horizontales, las perspectivas 
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globales, la democratización de la cultura, la fascinación por la tecnología y la ruptura 
de los límites alto-bajo más allá de toda jerarquizada memoria visual (GUASH, 2003, 
p. 12)13.

Na sua definição Anna María apresenta uma visão promissora sobre o conceito 

de visualidade, visão que também tive durante muito tempo, mas que neste texto desejo 

colocar em xeque, pois me parece que quando muitas perspectivas usam o termo visualidades 

estão fazendo referência a uma noção “democrática”, “totalmente horizontal”, embora as 

conversações desta pesquisa e outras tantas reflexões deflagradas ao longo destes anos 

tenham me mostrado o contrário. Desenvolvo desse modo uma errata: em alguns textos que 

produzi antes tinha colocado uma conotação notoriamente positiva ao conceito de visualidade 

e uma conotação menos positiva à noção de regime escópico. Algumas vezes cheguei a usá-los 

como antônimos esquecendo que ditos regimes não são mais do que sistemas constituídos 

por visualidades. Contudo, sempre estamos em processo de articulação conceitual e os modos 

como usamos as palavras, as imagens e como construímos discursos se transformam.  

Hoje observo as visualidades de modo diferente. As vejo efetivamente como 

construções culturais que além de compor os imaginários sociais e regimes escópicos, 

interferem na produção de imagens visuais e ainda nos relatos que se constroem sobre estas. 

Tal como salientei na introdução, tomei como base as contribuições de William John Thomas 

Mitchell (2009) sobre as famílias de imagens para definir o que seriam as imagem visuais e 

as visualidade. Embora o autor faça uma divisão entre imagens materiais e imateriais, sendo 

as materiais, na minha perspectiva, as imagens visuais, enquanto as imateriais refeririam às 

visualidades, eu prefiro pensar o imaterial desde a ordem das visualidades. Sobre o anterior 

o autor destaca que na língua inglesa existe essa separação (Picture: imagens visuais; Images: 

visualidades), de modo diferente com outras línguas como o português e o espanhol não 

acontece do mesmo jeito  e muitas vezes misturamos as duas noções fazendo com que 

pareçam o mesmo  (Imagem 6). 

Podemos compreender por regime escópico uma forma específica de representar 

e olhar, construída em momentos específicos ou épocas da história. De acordo com Martin 

Jay (2003) estes regimes são uma espécie de gramáticas do olhar influenciadas por assuntos 

políticos e culturais. 

13 “Uma disciplina tática que procura dar resposta ao papel da imagem como portadora de significado em um 
marco caracterizado pelos discursos horizontais, as perspectivas globais, a democratização da cultura, a fascinação 
pela tecnologia e a ruptura dos limites alto-baixo delimitadores da hierarquizada memória visual” (GUASH, 2003, 
p. 12, tradução minha). 
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Imagem 6. Gráfico de William John Thomas Mitchell sobre diferença entre imagens visuais e visualidades

Fonte: William John Thomas Mitchell (2009). 

Ainda que o autor faça a ressalva dizendo que as visualidades também são materiais 
em certo sentido por precisar do corpo para acontecer, eu prefiro pensar as visualidades 
como potencia discursiva que define tanto a interpretação dos conteúdos como os rumos 
das imagens visuais. Desse modo, para apresentar minha compreensão dos termos e seu uso 

nesta tese criei o gráfico abaixo (Imagem 7). 

Imagem 7. Infográficos sobre relação entre imagens visuais e visualidades 

Fonte: própria com base em gráfico de William John Thomas Mitchell (2009)
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John Walker e Sarah Chaplin (2002) consideram os observadores não como simples 

sujeitos com dois olhos. Nas palavras deles, estes, além dos órgãos visuais, têm mentes, 

corpos com diversos sentidos de percepção, gêneros, pessoalidades e histórias de vida. A 

visualidade é entendida por estes autores como a visão socializada, isto é, a forma como 

culturalmente se tornam inteligíveis os discursos visuais. Por outra parte, também discutem 

vastamente a diferença entre visão e visualidades, contribuições relevantes na diferenciação 

que almejo elencar aqui entre imagem visual e visualidade. Concebo as imagens visuais como 

reproduções impressas ou projetadas as quais conseguimos perceber por meio de processos 

fisiológicos relacionados com os órgãos visuais, ações que só ganham sentido mediante as 

relações estabelecidas com os imaginários sociais proporcionados por nossos repertórios 

culturais, as visualidades. 

Por sua parte, Juan Martín Prada (2013) avalia as visualidades como elementos 

formadores das sociedades, ou seja, narrativas responsáveis pelos processos de interação e 

pelas maneiras como produzimos e consumimos discursos. Esta abordagem se conecta com 

um dos conceitos colocados no fluxograma usado no encontro já citado e que, a meu ver, seria 

uma das estradas que permitem esse “meio-termo” chamado visualidades, os imaginários 

sociais. Destaco aqui que as vias entre imagens visuais e visualidades, assim como entre as 

visualidades e os imaginários sociais são de mão dupla, umas interferindo nas outras, mas 

todas sendo polos diferentes. 

Os imaginários sociais podem ser considerados como os conjuntos de representações 

simbólicas e visualidades que determinam as normas e interações entre os sujeitos. Estes 

têm como função fazer com que, de modo coordenado, a ordem do simbólico se mantenha. 

Contudo, é importante salientar que as negociações nem sempre acontecem de modo tranquilo 

nem equitativo. Os imaginários sociais definem, também, o lugar das representações nas 

instituições sociais e suas negociações. Cornelius Castoriadis (2007), na sua obra inauguradora 

sobre esta noção, reconheceu três componentes dos imaginários sociais: as religiões, os mitos 

e as ideologias. 

A proposta deste filósofo apresenta dois tipos de imaginários: os imaginários 

instituídos e os instituintes. Os primeiros são constituídos pelos discursos que professam as 

instituições sobre e para os sujeitos, enquanto os segundos são, de algum modo, oportunidades 

de agenciamento para estes, ou seja, respostas de emancipação da normalização e contra os 

modelos de representação hegemônica. 
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As representações sociais são, portanto, formas alcunhadas, por meio do senso 

comum e os imaginários instituídos, para designar os bens simbólicos e físicos constituintes 

dos nossos contextos. Agora, esse senso comum não se refere a um pensamento corriqueiro e 

sim às coincidências que as instituições disciplinantes conseguem manter nos diversos estratos 

socioculturais. Nessa perspectiva, os imaginários sociais condicionam as representações e 

também fazem com que as imagens visuais possuam e gerem sentidos por meio das crenças, 

valores e símbolos. Assim, as representações sociais se equiparam com os regimes escópicos 

ao conduzir os olhares sobre os objetos, os sujeitos e as interações entre estes. 

Em relação ao que apontei no parágrafo anterior, a geógrafa Gillian Rose (2001) 

destaca que “there are different ways of seeing the world, and the critical task is to 

differentiate the social effects of those different visions” (p. 9)14. São precisamente essas 

diferenças as encarregadas de evidenciar os modos como as relações de poder se dispõem a 

criar visualidades que algumas vezes despontam em ações de opressão lideradas por regimes 

como os patriarcados mediante ações como o sexismo, o machismo, etc. 

Não obstante, realizando uma revisão bibliográfica para o desenvolvimento deste 

apanhado sobre o conceito de visualidade e o tratamento que dei a este, nesta tese, encontrei 

que nos últimos anos esta está sendo observada desde de outros pontos de vista mais próximos 

da discussão aqui proposta e por isso levarei em conta estas contribuições. Isto não significa 

uma necessária obediência a essas posturas externas ou estrangeiras, mas sim uma corrente 

que chama minha atenção por colocar sobre as visualidades um peso mais crítico, pretexto 

para pensar velhas questões relacionadas com a dominação dos olhares e, designadamente, 

masculinização dos olhares. Não se trata, portanto, que o conceito de visualidade tenha entrado 

em desuso, mas sim da necessidade de alertarmos para pensar as visualidades a partir de 

uma posição mais reflexiva, de realizarmos uma desconstrução do termo e uma relativização 

daquilo que já foi dito sobre e com elas. 

É possível pensarmos em uma virada da visualidade que ainda ecoa e precisa ser 

cogitada nos contextos onde somos disciplinados para ver, interpretar e produzir discursos. 

Nas palavras de Tatiana Fernández e Belidson Dias (2014), esta virada tem a ver, também, 

com a virada pedagógica da arte. Dita  viravolta traz novas possibilidades para veicular outras 

temáticas que além do visual estejam preocupadas por questões socioculturais. A partir desta 

14 “Existem diversos modos de observar o mundo, o desafio critico consiste em diferenciar os efeitos sociais 
dessas diferentes visões” (ROSE, 2001, p. 9, tradução minha). 
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situações que antes estavam invisibilizadas como as opressões sociais, sexuais, étnico-raciais, 

entre muitas outras, ficaram em evidencia e tornaram-se oportunidade para virar imagens 

visuais, discursos visuais e, por conseguinte, estruturar visualidades. 

Assim sendo, esta nova percepção das visualidades ao interior dos estudos das culturas 

visuais fundamenta o conceito de conversações hipervisuais15 que criei a partir desta pesquisa 

e o qual corresponde às práticas realizadas nesta. Dita noção reforça a contaminação positiva 

dos demais sentidos perceptuais nos processos de visualização e o afastamento do regime 

ocularcentrista. Esta abordagem se conecta em alguns pontos da maneira como apresentei 

para o estudante a definição de visualidade naquela ocasião e ao mesmo tempo me ofereceu 

o suporte para pensar a proposta metodológica da minha pesquisa. 

No primeiro encontro quando perguntei pelas contribuições do campo de estudos 

das culturas visuais, conhecido pela maioria das e dos participantes por sua proximidade com 

a Faculdade de Artes Visuais, algumas pessoas apontaram as seguintes questões:

Conversante4: Quando você pensa em visualidades pensa naquelas coisas distintas, 
o que você vê na internet, qualquer coisa, engraçado isso! 

Até antes do século XXI só se pensava em arte. Até mesmo a crítica da arte não 
contemplava as questões sociais, era muito fechada. Agora com as questões 
da cultura visual abriram-se essas possibilidades de você ver uma imagem e não 
necessariamente ser do campo artístico. Permite associar qualquer imagem a esses 
discursos. 

Conversante7: sempre que falam em cultura visual as imagens têm um processo 
maior. Eu nunca mais vi uma propaganda ou uma imagem sem pensar que isto tem 
a ver com aquilo. Lembrei de uma propaganda que saiu da Barbie que coloca um 
menino, só que você olha o menino que está sendo apresentado aí e é o estereótipo 
de um menino gay, de uma criança gay. 

Conversante8: Eu acho que muitas vezes você entende tudo a partir dos seus fetiches, 
você coloca sobre as imagens aquilo que já existe porque sua crença se superpõe 
sobre aquela crença que é vendida. Então o mundo é isso, troca de crenças. 

Conversante9: uma coisa que é interessante ressaltar é que a cultura visual ela não 
tem a intenção de definir hierarquias porque como a gente sabe historicamente a 
arte assumiu um certo valor, foi colocada num patamar como se ela fosse superior a 
qualquer outro tipo de produção. Por exemplo, produções da cultura popular. 

Então a cultura visual compreende que toda imagem educa, nenhuma imagem é 
desprovida de conteúdo. Mas vai depender muito da forma como você olha para 
aquela imagem. Não é intenção da cultura visual definir o que é arte e o que não é 
arte, se compreende todo como cultura visual inclusive a própria produção artística 
[20.11.2015].

15 A temática central do V Coloquio Internacional Educación y Visualidad. Investigaciones pedagógicas en contextos 
hiper-visuales, realizado em Montevideo em maio de 2016 pelo grupo de pesquisa Cultura Visual e Educação, 
resultou em uma provocação para rever a metodologia desta tese. Daí o nome que tenho dado para o estudo e 
para a abordagem metodológica. 
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Das pessoas acima citadas somente o conversante8 não fazia ou tinha feito parte 

da licenciatura em artes visuais, ele é estudante do curso de bacharelado em Design de 

Interiores, mas durante sua participação mostrou-se muito interessado pelos processos de 

mediação a partir das imagens e artefato visuais. O conversante7 é estudante da Licenciatura 

em Artes Visuais, enquanto a conversante9 é licenciada em Educação Artística e mestra em 

Arte e Cultura Visual. 

Aproveito neste ponto o destaque colocado pelo conversante7 sobre a campanha 

publicitária realizada pela marca Barbie em parceria com a marca de roupas e acessórios 

Moschino e a qual, segundo ele, reforça o estereótipo do que seria “uma criança gay”. Na 

propaganda aparece um menino de aproximadamente 8 anos de idade brincando com uma 

boneca Barbie e junto com ele mais duas meninas se divertindo (Imagem 8). A advertência 

do conversante7 radica em que, na sua perspectiva, a criança exposta tem os trejeitos de 

uma criança gay, reforçando assim o estereótipo que só meninas ou crianças gay brincam com 

bonecas, fortalecendo desse jeito as visualidades sobre as relações gênero, sexualidades e 

brinquedos. Levando em consideração o contexto da conversação, o participante ao mesmo 

tempo que exaltava o uso de um ator em uma propaganda da Barbie, questionava uma possível 

tergiversação da mensagem pretendida pelas marcas. 

Imagem 8. Fotogramas retirados da Campanha Publicitária “Moschino Barbie is so fierce” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TULVRlpsNWo

https://www.youtube.com/watch?v=TULVRlpsNWo
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Na última década, devido à disseminação das mídias digitais de comunicação e às 
propostas de horizontalidade, ou menos verticalidade, que trouxeram as redes sociais, da crítica 
às outras mídias mais convencionais, normalmente lideradas pelas elites econômicas como 
é o caso da televisão, as contravisualidades, termo alcunhado por Nicholas Mirzoeff (2011), 
apareceram para problematizar a noção de visualidades. O autor nos questiona do seguinte 
modo, são as visualidades um tema ultrapassado para falar de discursos e autoridade? Por 
minha parte e seguindo o já usado esquema de perguntar levo em consideração os seguintes 
assuntos que ele também destaca: de que falamos quando fazemos menção à autonomia do 
olhar? Existe dita autonomia? Poderíamos, então, falar de visualidades autônomas?

Bem, mas o que seriam as contravisualidades? Segundo Nicholas Mirzoeff (2009), “la 
contra-visualidad es la posibilidad de afirmar una ciudadanía que puede crear un mapa de lo 
social, un mapa visual de lo social” (p. 74)16. Para referenciar este tema retomo um exemplo 
também citado por Mirzoeff, o caso da Rosa Parks, mulher negra que no ano de 1955 se 
recusou a levantar de uma cadeira de ônibus exclusiva para pessoas brancas. Acontecia que 
nos Estados Unidos da América do Norte só as cadeiras da parte traseira estavam disponíveis 
para as pessoas negras, eram poucas vagas e mesmo que as cadeiras para as pessoas brancas 
estivessem vazias as pessoas negras não podiam usá-las (Imagens 9 e 10). Por este fato Rosa 
foi presa, mas conseguiu iniciar uma série de lutas contra a discriminação racial não só dentro 
dos ônibus, mas no que dizia respeito aos direitos sociais das pessoas negras no seu estado 
e posteriormente no seu país. Cabe anotar que essa situação de discriminação também 
acontecia em teatros, bares e banheiros públicos. 

Imagem 9. Fotografia da divisão racial nos ônibus da década de 1950

Fonte:https://mic.com/articles/129372/rosa-parks-refusal-to-move-on-a-bus-was-not-the-beginning-or-end-of-
her-activism#.qejmRvUxB

16 “A contravisualidade é uma possibilidade de afirmar uma cidadania que pode criar um mapa do social, um 
mapa visual do social” (MIRZOEFF, 2009, p. 74, tradução minha). 
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Imagem 10. Fotografia da divisão racial nos ônibus da década de 1950

Fonte: http://sunnynash.blogspot.com.br/2011/02/rosa-parks-montgomery-bus-boycott-jim.html

De acordo com Pablo Pérez Navarro (2017), no ato de Rosa Parks dentro do ônibus, 

“la sencillez del acto no mitiga su potencial para obligar a reescribir el contrato social racista. 

Sentarse sin autorización previa subvierte el espacio de exclusión al anunciar, con la rotunda 

claridade del gesto, que una está allí para quedarse”17 (p. 195). Ações como as da Rosa Parks 

na década 1950, atos que não incluiram uma necessária teatralidade nem espectacularização 

do protesto, já vinham sendo efetuadas por grupos de pessoas oprimidas pelas ações dos 

sistemas dominantes, tal é o caso da sentada anti-segregação racial de 1939 realizada por 

Samuel Wilmert Tucker e quatro colegas mais na Biblioteca de Alexandria. Estes tomaram 

livros sem autorização e ficaram lendo até ser banidos pelos seguranças do local, pois sabiam 

que pelo simples fato de ter corpos melaninados os pedidos de empréstimo de material 

bibliográfico seriam recusados. Mais tarde, nas décadas de 1970 e 1980 as sentadas foram 

usadas novamente por grupos como Queer Nation, incorporando nestas ações outros 

elementos como os beijaços.

As imagens visuais sobre Rosa Parks, fotografias nos jornais e revistas da época, 

provocaram uma grande expectativa. Esta mulher tinha desafiado a estabilidade de uma 

visualidade que tinha sido instituída e que advertia às pessoas onde se sentar. Uma visualidade 

17 “A simplicidade do ato não amaina seu potencial para obrigar a reescrever o contrato social racista. Sentar-se 
sem autorização prévia subverte o espaço de exclusão quando anuncia, com a rotunda nitidez do gesto, que uma 
está aí para permanecer” (PÉREZ NAVARRO, 2017, p.95, tradução minha). 
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determinada por padrões racistas que empurrava os sujeitos a performar um papel de 

submissão e obediência. Agora, o que tem a ver o acontecimento de Rosa Parks com esta 

discussão? Considero a ação de Rosa uma contravisualidade por ter feito com que essa maneira 

de organização/exclusão, esse discurso pautado nas diferenças corporais fosse colocado em 

xeque e surgissem assim transformações substanciais no que se refere aos papeis e posições 

sociais. Retomando as palavras de Nicholas Mirzoeff (2009), Rosa Parks transformou o mapa 

social da discriminação racial e lembremos que mapas são mais do que aqueles traços que 

dividem estados, eles são dispositivos de territorialização.  

Sem a pretensão de oferecer uma resposta fechada às perguntas anteriormente 

apontadas, considero que a autonomia dos olhares não se refere a um projeto individualizado 

ou vouyerista. Pelo contrário, trata-se da possibilidade de falarmos sobre o que vemos, 

podemos e somos no meio dos coletivos dos quais fazemos parte, deixar transparecer nossas 

construções subjetivas, promover processos intersubjetivos nascidos desde as diferenças 

(MIRZOEFF, 2011). Nesse sentido, avalio formidável conferir os apontamentos de Sergio 

Martínez Luna (2012) quem considera que

En un contexto en el que la gestión de los imaginarios, la promiscuidad de las imágenes 
y la fuerza constitutiva de los signos trabajan dentro de los procesos contemporáneos 
de subjetivación e identidad, se abre la cuestión acerca de la implicación de las 
prácticas visuales en esos procesos de formación del yo y en la articulación ética 
de esos márgenes de autonomía para la desobediencia o la modificación de los 
significados (p. 27) 18. 

Além de considerar interessantes as novas acepções sobre os termos chaves e 

norteadores do estudo, encontro apropriadas estas perspectivas para abordar uma temática 

de pesquisa na qual os processos de normalização, naturalização, censura, invisibilização e 

ocultamento se fazem presentes nas visualidades sobre os estudos das relações dos gêneros. 

Sobre este campo de estudo têm se construído visualidades precárias e neste sentido me 

aproprio do adjetivo “precário” tratado pela filósofa Judith Butler (2006; 2015; 2015a), para 

destacar que os estudos das relações dos gêneros, por contemplar principalmente assuntos 

das mal chamadas minorias, têm se constituído, exteriormente, a partir de visualidades 

precárias encarregadas de minimizar sua potência. 

18 “Em um contexto no qual a gestão dos imaginários, a promiscuidade das imagens e a força constitutiva dos signos 
trabalham dentro dos processos contemporâneos de subjetivação e identidade, abre-se a questão relacionada 
com a incidência das práticas visuais nesses processos de formação do eu e na articulação ética dessas margens 
de autonomia para a desobediência ou a modificação dos significados” (MARTÍNEZ LUNA, 2012, tradução minha).   
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De acordo com Marcia Tiburi (2017) é importante, pensando em questões didáticas, 

falarmos em minorias políticas, pois no final das contas não se trata só de cifras tímidas de 

pessoas, mas sim de direitos negados, entre eles os políticos. É preciso, desse modo, que 

lutemos contra as visualidades universalizantes, aquelas que fazem visíveis nossas relações 

com aquilo que conhecemos como cotidiano. Devemos tornar-nos sujeitos mais críticos e ter 

maior controle na produção e consumo das informações áudio/visuais. Ditas provocações as 

integro com os apontamentos assinalados por Imanol Aguirre (2011), para quem os estudos 

das culturas visuais oferecem oportunidades para colocar em xeque os regimes estéticos 

próprios da modernidade.  

Deveríamos, enquanto sociedade, pensar de tal forma que as construções subjetivas de 

muitos sujeitos sejam parte dos regimes do desejo, isto não só encarando o desejo em relação 

ao prazer sexual, mas também como contribuintes de enunciados consumidos nas diferentes 

camadas sociais. Em outras palavras, devemos relativizar aquelas visualidades legitimadas e 

legitimadoras dos prazeres, dos saberes e dos poderes, inclusive as visualidades construídas 

sobre os estudos das relações dos gêneros e as imagens visuais que permeiam este campo. Não 

se trata somente de imagens de corpos nus, trata-se sim, em termos agambianos, de vidas nuas 

(AGAMBEN, 2014). As contravisualidades nesse sentido evitam as classificações por meio de 

processos de mediação, combatem as separações mediante os processos democráticos e atacam 

as estéticas hegemônicas com múltiplas estéticas corriqueiras. Ainda que as contravisualidades 

não tenham materialidade visual, elas representam a diferença (MIRZOEFF, 2016).

1.3 Anotações sobre a crise da representação

O que mudou nos estudos das relações dos gêneros e nos estudos das culturas visuais com a 

chamada crise da representação?

Quando faço alusão à crise da representação estou pensando na virada das retóricas 

representacionais, isto é, às transformações sofridas pelos regimes de visibilidade e os afazeres de 

quem trabalha com imaginários sociais e as imagens visuais derivadas destes. A crise da representação 

que me interessou abordar neste estudo concerne às tensões despontadas com as mudanças que 

trouxeram as movimentações sociais e culturais da década de 1960 e que até hoje reverberam nos 

processos de concatenação de discursos verbais, textuais e audiovisuais sobre as pessoas.  
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Na década de 1980, segundo Hal Foster (2001), nasceu um novo paradigma que 

modificou as políticas de representação dos outros e outras. É importante salientar que os 

estudos antropológicos tiveram grandes contribuições na consolidação dessas transformações, 

principalmente por meio dos seus entrecruzamentos com outras áreas. Nesta virada, entre 

outros acontecimentos, alguns trabalhos artísticos ganharam caráter etnográfico. Por meio 

de ações inter e transdisciplinares foram desenvolvidos mapeamentos de situações que até 

o momento permaneciam em desvantagem, ao menos em termos de quantidade, frente 

às elites artísticas e de produção cultural. Elites estas encarregadas de conservar retóricas 

fechadas para produzir com e sobre os sujeitos. 

Agora bem, o que podemos entender por retóricas? Na minha perspectiva estas são 

arranjos de significados com os quais descrevemos as culturas, aqueles apanhados sobre 

os quais criamos as próprias culturas. Em outras palavras, considero as retóricas como os 

compêndios discursivos e as performances usadas para encarar os enunciados dos outros e 

outras e, inclusive, os nossos próprios discursos. Segundo Alexandra Różálska (2009), esses 

arranjos têm como base os “stereotypes and generalizations based on race, class and gender 

play a key role in designing images, creating narratives and reporting on, for example, ethnic 

minorities” (p. 60)19.

De acordo com os autores Kris Rutten, An. van. Dienderen e Ronald Soetaert (2013), 

as “conversas” nem sempre amigáveis entre os diversos campos dos estudos culturais e suas 

retóricas configuram a crise da representação. Segundo eles,   

The crisis of representation is perceived as a more complex issue that “merely” 
looking for different formats of representation. The question is how to combine the 
rhetoric of artistic reflection with rhetoric of anthropology as an academic discipline20 
(p. 628). 

De outro lado, a crise da representação também considera dois elementos chave: a 

delegação e a descrição. O primeiro destes vetores com os quais combinamos a representação, 

a delegação, “nos pergunta”: quem fala por quem? Quais as permissões desta pessoa ou equipe 

de pesquisa para falar sobre os outros e outras? A segunda questão concernente à descrição, 

que “nos pergunta”: como são apresentados os sujeitos de uma pesquisa? Quais estratégias 
19 “Estereótipos e generalizações baseadas na raça, classe e gênero cumprindo um papel muito importante na 
produção de imagens, criação de narrativas e relatos sobre as minorias étnicas, por exemplo” (RÓżALSKA, 2009, 
p. 60, tradução minha). 
20 “A crise da representação deveria ser percebida como algo mais do que simplesmente levar em conta diversos 
formatos de representação. A principal questão é pensar como unir a retórica da crítica artística com a retórica 
antropológica, uni-las como uma disciplina acadêmica” (RUTTEN, DIENDEREN e SOETAERT, 2013, p. 628, tradução 
minha).
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são usadas para proteger as representações sobre uma ou um grupo de pessoas? Bem, estas 

perguntas que construí a partir dessas duas noções que colocaram em crise à representação 

na pesquisa, me permitiram tomar uma posição mais ciente na hora de avaliar os dados que 

coletei e analisei neste estudo. 

Ditas noções também guardam uma estreita relação com outras linhas de pensamento 

surgidas e fortalecidas a partir da crise da representação: o pós-colonialismo, os estudos 

críticos e pós-críticos e, de modo geral, os estudos culturais tais como os conhecemos hoje. 

Estas áreas de pesquisa abraçaram tentativas de desfazer uma visão colonizadora por parte do 

pesquisador ou pesquisadora, ou seja, uma forma de fazer com que as narrativas das pessoas 

envolvidas em pesquisas fossem relativizadas, contextualizadas e entendidas a partir de uma 

relação de troca entre quem pesquisa e as pessoas participantes do estudo. No tocante a esta 

situação Miguel Arroyo (2012), salienta que

Os estudos pós-coloniais têm destacado que o poder sobre outros povos e grupos 
sociais se conformou sobre um saber sobre esses Outros. Pensados como objetos 
naturais, em estado de natureza, primitivos, selvagens, o poder/saber poderia 
submetê-los ou ignorá-los como inexistentes, inferiores, pré-humanos. O pensamento 
que os conformou como inferiores passou a ser usado como um dos instrumentos de 
legitimação da reação política de dominação/subordinação (p. 40). 

Em decorrência do comentado acima, nos estudos mais recentes destas áreas se 

advoga por trocas justas onde as pessoas tenham conhecimento daquilo que vai ser escrito 

e publicado sobre elas. Também, a partir desta crise e dos entrecruzamentos entre arte e 

etnografia se popularizaram outros modos de fazer pesquisa como a autobiografia e a 

autoetnografia, sendo estas algo mais do que formas de escrever sobre si, pelo contrário, 

relatos sempre localizados em contextos sociais e culturais, em outras palavras, formas de 

conectar os relatos pessoais com assuntos coletivos. Nessa perspectiva o sujeito converte-

se em um mediador do seu contexto, uma pessoa que aproveita assuntos considerados 

interessantes e os esmiúça a partir das suas possíveis causas e ainda sobre as consequências 

sobre si e sobre seu circulo social, político, familiar, acadêmico, etc. 

Tenho a sensação de que às vezes, nas salas de aula, por citar só um exemplo de 

espaços coletivos, resulta muito mais fácil perceber as diversidades dos sujeitos do que 

compreendê-los como fruto das memórias e inscrições culturais, escutar o que estas pessoas 

têm para falar e ainda mais construir conhecimento a partir desses repertórios constituídos e 

constituintes, sem dúvida, um material precioso nessa tarefa de aprender, nesses processos 

de trocas que vão além do conteúdo colocado nos currículos institucionalizados. Esta tarefa 
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requer disponibilidade de escuta, além das observações de métodos mais tradicionais de 

aproximar-se às informações. A conversante9 fez um apontamento belíssimo no que se refere 

aos momentos de escuta: 

[...] trabalhar processos de desconstrução é trabalhar a partir de práticas educativas 
que aprimorem esses discursos, que possibilitem esses discursos, independente de 
quais sejam eles, e que a gente se abra para ouvir novos discursos, porque o exercício 
de ouvir o outro é mais difícil que o exercício de falar [conversante9, 06.04.2017].

Escutamos falar em repetidas ocasiões que os estudos visuais são um campo de 

estudo no qual se acolhem “as mais diversas imagens”, mas parece que ainda não se acolhem 

os mais diversos produtores e receptores, existem ainda algumas resistências para deixar 

aparecer representações “dos mais diversos sujeitos”. Elementos das produções visuais como 

o suporte material e local tanto de produção quanto de partilha das imagens se expandiram, 

mas os conteúdos ainda continuam amordaçados e sendo administrados pelas pessoas que 

coordenam os processos de mediação, poucas vezes de interação horizontal, sejam estes 

espaços salas de aula, escolas, academias, museus, etc. 

Para exemplificar esta situação basta observar indústrias como a cinematográfica onde 

pouquíssimas mulheres, mulheres negras e mulheres trans, ainda menos, são reconhecidas 

por seus trabalhos à frente e por trás das câmeras. As personagens de mulheres em muitos 

casos são hipersexualizadas e suas histórias cumprem funções secundárias. Daí a necessidade 

não só de pensarmos em diversificação dos suportes, mas também na diversificação das 

representações. Por esse motivo, no ano de 2005, o grupo Guerrilla Girls adaptou sua icônica 

imagem onde reclamavam da falta de presença de artistas mulheres nos museus e fez uma 

crítica sobre a falta da presença de mulheres no cinema internacional. Esta peça integrou uma 

mostra do seu trabalho na Cidade do México (Imagem 11). 

Imagem 11. Cartaz produzido pelas Guerrilla Girls 

Fonte: http://basuraametrallada.blogspot.com.br/2011/09/compo-lady.html
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Bem, uma discussão mais aprimorada sobre este assunto a desenvolvi com as e os 

conversantes no quarto capítulo, pois ainda que uma mulher já tenha ganhado o premio Oscar 

como melhor diretora, as cifras continuam sendo muito tímidas. Portanto, e abrindo debates 

sobre  locais de fala, só essas mulheres não representadas nem premiadas devem reclamar? 

Até que ponto esse lugar de discriminação também não pode ser reivindicado ainda por 

homens já representados? Diretores homens que reconhecem que o trabalho das suas colegas 

é tão bom quanto o deles de que forma podem aportar nestas mudanças?

1.4 Narrar a si mesmo...

Além de ser um tipo de material audiovisual o que mais pode ser uma narrativa? Nos atuais 

momentos de liberdades por um lado e opressões por outro, qual é a importância de narrar(se)?

No título deste subcapítulo faço outro tributo a Judith Butler, especificamente  a 

seu texto “Relatar a si mesmo. Crítica da violência ética” (2015a). Encontro vários pontos em 

comum com a autora e tomo emprestadas duas perguntas que norteiam a produção desse livro 

em particular: como (eu) devo agir? O que (eu) devo fazer? A partir desses questionamentos, 

inclusive, defendo a ideia de que as narrativas são mais do que conjuntos de imagens, sons e 

textos, elas são armações que transitam entre as visualidades e as imagens visuais matizando 

nosso estar e produzir no mundo. 

Os seres humanos somos “por natureza” contadores de histórias e acontecimentos. Em 

grande parte do nosso tempo estamos partilhando em pequenos ou grandes grupos as coisas 

que nos aconteceram, o que está acontecendo e o que esperamos que aconteça tanto conosco 

como com as demais pessoas e situações. Segundo Víctor Yanes Córdoba (2007), chama-se de 

narrativa a um cotejo estético no qual o capital simbólico e suas formas se configuram como 

modos de expressão que produzem sensações e estimulam a produção de ações. 

As narrativas não são somente arranjos de ideias e teorias, sonhos, medos, desejos, 

mas sim possibilidades de conhecer a vida dos sujeitos que estão inseridos em um contexto 

sociocultural. Lembro, neste ponto, que as narrativas nunca são construções neutras, nelas 

faz sentido o que aparece, e muitas vezes o “oculto”, bem seja por questões de escolha de 

quem as produz ou pela invisibilização e censura externa, censura aplicada pelos sistemas e 

aparelhos de produção e distribuição.
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Tomo licença e peço para quem esteja lendo este texto fazer o seguinte exercício de 

questionamento: você já se deteve para olhar seus álbuns de fotos ou vídeos caseiros? Quais 

eventos foram escolhidos para serem arquivados por você ou sua família? Nesses registros de 

passeios, casamentos, festas ou formaturas quem aparece? Se extrairmos desses arquivos as 

pessoas quais espaços percebemos? O que estava acontecendo no mundo no momento em 

que aquilo foi capturado ou gravado?  De que forma se conectam essas informações? A quem 

interessam essas narrativas?

Dessa forma, as narrativas são convites para a constituição intersubjetiva de sentidos, 

relação de mão dupla na qual depositamos memórias e experiências derivadas dos nossos 

atos performativos anteriores para entendermos assim o material ou performance assistido. 

Dita compreensão só é possível a partir daqueles embates socioculturais nos quais as culturas 

visuais estão entre as principais convidadas. Os sentidos construídos nesses processos 

permitem aos sujeitos cogitar sobre eles mesmos e ao mesmo tempo refletir sobre os outros, 

as outras e a vida em sociedade. Isto significa avançar além das interpretações individuais e 

experimentar exercícios de alteridade. 

Por outro lado, as narrativas nos permitem ponderar espaços e tempos determinados, 

elas têm como potência as construções subjetivas e a partir destas a criação de sentidos por meio 

dos elementos usados nessas interpretações/relações. Esse tipo de narrativa que descrevo tem 

a influência do clássico modelo de “contação de histórias”, diferente de outro tipo de narrativas 

onde prevalece a sensação por cima do discursivo, as chamadas narrativas sensoriais. 

Nas perspectiva de Osmar Gonçalves (2014) as narrativas sensoriais, 

[...] nos apresentam imagens autônomas, imagens que não se subordinam umas às 
outras, que não se prologam formando linhas ou cadeias de sentido, mas que valem 
por si, por sua qualidade plástica e força contemplativa. E o resultado é que aqui, 
dificilmente, depreendemos enredos, intrigas ou encadeamentos dramáticos. Esses 
trabalhos costumam apontar, antes, para algo mais frágil e tênue: como a passagem 
do vento, um certo tom de azul, uma lágrima, o silêncio. Trata-se de devires, mais 
do que histórias, de um conjunto de imagens que aparecem como descrições puras, 
que emergem como potências sensórias e afetivas, fora de um finalismo ou de um 
esquema sensório-motor (...) Nas narrativas sensoriais, o que vislumbramos são 
novas modalidades de apreensão e de percepção do mundo, modos mais abertos 
às ambiguidades e transformações do real, onde podemos perceber não apenas o 
valor da representação e do simbólico, mas também das forças (instáveis, em devir), 
das pequenas impressões, das atmosferas onde nada de preciso é ainda dado, onde 
o pensamento apenas se ensaia, se deslocando levemente da experiência (p. 16-18). 

O autor trata, portanto, de um tipo de narrativa que, como já frisei, distam da 

construção de um relato concreto. Por outra parte, Alice Fátima Martins (2014) salienta que 
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na atualidade é importante levar em consideração as contranarrativas, em outras palavras, 

narrativas daqueles e daquelas poucas vezes considerados como sujeitos representáveis. Dessa 

forma, segundo a autora, é possível unir esforços para que esses outros relatos sejam vistos e/

ou escutados, conhecer outras perspectivas sobre realidades que terminam ganhando o título 

de “natural” por serem parte do nosso dia a dia e, sobretudo, porque muitas vezes não nos 

arriscamos a modificar ou questionar as ordens. 

Entender a influência dos contextos socioculturais nas nossas identidades e 

subjetividades talvez não seja mais uma surpresa, mas o que resulta interessante das narrações 

pessoais são as oportunidades que temos os sujeitos de problematizar a forma como nos 

fazemos imagens e dialogamos com imagens. Os modos como viramos visíveis e os locais 

onde o somos não escapam de modelos anteriores a nós e que determinam as performances 

a serem legitimadas. Contudo, esses regimes não escapam das possibilidades que, aos poucos, 

os sujeitos (re)façam as matrizes que lhes foram colocadas, até mesmo, antes de ser imagem, 

de ter um corpo etiquetado, um gênero e um sexo. Muitas decisões são tomadas desde antes 

do nosso nascimento como a escolha de um nome, a decoração do quarto onde iremos dormir, 

etc. A esse respeito uma das participantes do projeto, bacharel em Artes Visuais e mestra em 

Arte e Cultura Visual, compartilhou a seguinte anedota, 

Eu sou nascida na década de 1970, então não tinha esse negócio de fazer 
ultrassonografia para saber o sexo do nenê, era sempre uma surpresa e ficavam assim 
esperando o quê seria, se menina ou menino. Sobre a história do meu nascimento, a 
minha mãe ela tinha um caderno de nomes de menino, de possibilidades de nome de 
menino, eu sou a primeira filha, mas não tinha nome de menina e ai quando estava 
próximo de eu nascer acho que alguém da família perguntou se eu nascer mulher 
como ia fazer e pronto....veio essa confusão toda! Quem escolheu meu nome foi meu 
pai, aliás o nome de todos os filhos na minha casa. Minha mãe escolhia o nome e 
depois ele ia no cartório e escolhia um nome diferente [Conversante23, 28.03.2017].

Na fala da conversante aparece implícito aquilo que Judith Butler (2015) tem chamado 

de molduras, operações de poder que definem nossas aparições, definem a inteligibilidade de 

certos corpos. Segundo ela,  

a interpretação não surge como um ato espontâneo de uma mente isolada, mas como 
consequência de certo campo de inteligibilidade que ajuda a formar e a enquadrar 
nossa reação ao mundo invasivo (um mundo do qual dependemos, mas que também 
nos invade, exigindo uma reação de formas complexas e, às vezes, ambivalente (p. 59).

Quando nos dispomos a falar sobre nós mesmos vamos descobrindo que na verdade 

estamos falando sobre assuntos contextuais e temporais. Sobre discursos e pessoas que nos 

precedem e excedem. Por isso, as minhas falas e as das pessoas que me acompanharam nesta 

pesquisa não só dizem de nós em quanto pessoas, indivíduos, falam, principalmente, de 
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estruturas sociais que se ancoram no coletivo, no intersubjetivo. A esse respeito, Judith Butler 

(2015a) dirá que, 

o ato de relatar a si mesmo, portanto, adquire uma forma narrativa, que não 
apenas depende da capacidade de transmitir uma série de eventos em sequência 
com transições plausíveis, mas também recorre à voz e à autoridade narrativas, 
direcionadas a um público com o objetivo de persuadir (p. 23). 

Os problemas de gênero, no sentido butleriano (BUTLER, 2015b), não são externos 

aos sujeitos, independentemente das suas idades, eles estão aí, à espera de operar sobre 

eles. Relatos como o da conversante23, e a minha própria escrita desta tese, não são somente 

exercícios narrativos, eles também são ações performativas. A forma como encaixamos estes 

relatos nas diferentes audiências, nem sempre acadêmicas, mas principalmente sociais, exigem 

de nós construções que além do ato de contar têm a ver com o ato de ser e importar. Os 

jogos de palavras e as performances comportamentais oferecem vida cultural a esses objetos 

nomeados, a esses espaços habitados e a esses sujeitos relatados. Portanto, relatar ou narrar 

a si mesmo é também relatar ou narrar o nosso “eu” dentro do “nós”. 

1.5 Narrativas Performativas...repetimos?

O que performamos quando (nos) narramos? Como se configuram as narrativas performativas 

subversivas?

Os atos performativos são ações que instrumentalizam e documentam os discursos 

com os quais convivemos, arranjos maiores como as categorias dos gêneros. Ditas atuações 

veiculam as características visuais e comportamentais com as quais nos construímos sujeitos 

no dia a dia e perpassam o simples ato de aparecermos nas imagens visuais, elas constroem 

estéticas da convivência. Segundo Virginia Villaplana Ruiz (2008), quando os sujeitos 

relacionam o relato de si com as construções culturais que lhes precedem realizam exercícios 

performativos, assim como também o argumenta Judith Butler (2015a). Agora, quando se 

compartilham as formas de agenciamento estamos frente do que a primeira autora chama de 

narrativas performativas subversivas e a segunda de atos performativos subversivos. 

Esses modelos de construção dos nossos repertórios visuais ou imaginários sociais 

nem sempre incluem a todos os sujeitos e, pelo contrário, tentam homogeneizar o que se vê 

e como as pessoas se devem ver. Na atualidade o campo “do visual” tem mais incidência na 
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construção do subjetivo, não porque antes não fosse desse jeito, mas sim porque o leque de 

informação visual tem se multiplicado. Georges Didi-Huberman (2012), pondera assim dita 

situação ao dizer que “nos encontramos portanto diante de um imenso e rizomático arquivo 

de imagens heterogêneas difícil de dominar, de organizar e de entender, precisamente porque 

seu labirinto é feito de intervalos e lacunas tanto como de coisas observáveis” (p. 211). 

Nesse sentido, no primeiro encontro de NarrATIVIDADES, expus para as pessoas que 

estavam participando nesse momento a obra Soc el motllo de tot el que diuen de mi21 (Imagem 

12) do artista espanhol Pere Lloreba e ainda lancei a pergunta: Por que vocês pensam que essa 

imagem tem a ver com os estudos de gênero? Quis nesse momento problematizar questões 

caras ao encontro a partir de uma imagem visual que por seu título, pelo trabalho curatorial que 

a tem inserido em diferentes mostras relacionadas aos processos de subjetivação, perceber de 

que forma elas e eles concebem esse papel fundante das visualidades nas nossas identidades 

e, também, nos processos de subjetivação nos quais traçamos respostas, deixamos perguntas 

e enxergamos nossa posição no mundo. Embaixo da imagem coloco algumas das ponderações 

que os e as participantes fizeram a partir desta, 

Imagem 12. Obra Soc el motllo de tot el que diuen de mi  de Pere Lloreba (2013)

Fonte: https://wsimag.com/es/arte/2769-escopico-esconder-se-escapar

21 O nome da obra, a qual está feita em óleo sobre tela e com dimensões de 100 x 70 cms, poderia ser traduzido 
como: Sou a moldura de tudo o que dizem de mim. 
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Conversante15: tudo o que não podemos pensar estar aí. Eu posso ser qualquer dos 
dois. 

Conversante1: A gente termina sendo o que a sociedade espera de nós. 

Conversante5: A moda está fazendo isso muito agora, está querendo quebrar todas 
as construções de imagem. A vampira já não é dark mais, ela é bonita. Quando eu 
vejo essa imagem a gente pode perceber que não é só isso. Ninguém sabe quem ele 
é, ninguém conhece o íntimo, jamais. O íntimo não é propriedade nem da própria 
pessoa. Então você vê isso pensa, a gente não tem nem moldura, as vezes criam uma 
moldura para a gente. Então se você presta atenção quando vê essa imagem, pensa 
que às vezes você não tem imagem nenhuma, as pessoas te cercam com um grupo 
de imagens que você termina por pegar para você. Você adere uma imagem porque 
as pessoas querem.

Conversante9: moldam a gente a partir dos regimes escópicos. Vão agregando 
valores, características que não são, só a partir de elementos físicos e do que elas 
acham da gente [20.11.2015].

A primeira fala foi da conversante15, artista visual e mestra em arte e cultura visual. 

Segundo ela, a gente pode ser qualquer das duas partes da obra, moldura ou produto. 

A interpretação desta participante caminhou pela senda de sermos condicionadores e 

condicionadoras das identidades ou sermos produtos desses arranjos escolhidos para nós. 

Opinião que vai ao encontro da contribuição da conversante1, estudante do bacharelado em 

história. De maneira específica a conversante5, estudante do bacharelado em design de moda, 

vê como essa moldura se faz por meio de imagens, assunto que os autores e autoras que 

aparecem neste capítulo também tratam. A conversante9, encerrou o assunto usando a noção 

de regime escópico para definir os modos limitados como somos enxergados e como somos 

empurrados a enxergar. 

Diante disso, nossa relação com as imagens visuais deveria ser mais do que uma lista 

dos signos e objetos que aparecem, entendendo que nelas estão imbricados fatores culturais 

que têm muito a dizer sobre a época e os sujeitos que representados. Vale também considerar 

a relação do espectador ou espectadora interpelada por aqueles instantes capturados ou 

recriados. A esse respeito, Susan Sontag (2004), considerava que, por exemplo, “uma foto não 

é apenas semelhante a seu tema. Ela é uma parte e uma extensão daquele tema; é um meio 

poderosos de adquiri-lo, de ganhar controle sobre ele” (p. 172). Na mesma perspectiva, Judith 

Butler (2015), aponta que

a interpretação não surge como um ato espontâneo de uma mente isolada, mas 
como consequência de certo campo de inteligibilidade que ajuda a formar e a 
enquadrar nossa reação ao mundo invasivo (um mundo do qual dependemos, mas 
que também nos invade, exigindo uma reação de formas complexas e, às vezes, 
ambivalente (p. 59). 
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Encontramo-nos, portanto, frente ao surgimento de sujeitos, de algum modo, mais 

políticos, transgressores dos limites da sua corporeidade, da sua subjetividade e da sua 

sexualidade. Estes “corpos levados”, retomando a Susan Sontag (2004), não só estão falando 

dos modos como constroem suas práticas representativas, mas também da sociedade atual que 

sofre, afortunadamente, um esticamento das fronteiras que limitavam os sujeitos a seguir-se, 

representar-se e fixar-se aos centros legitimadores de categorias como a heterossexualidade, 

a religiosidade, a patricidade, entre outras. 

Continuando, e com o intuito de ampliar algumas questões sobre narrativas, 

apresento duas produções que analisei no inicio desta pesquisa e outra que veio à tona 

no período final da escrita e faz parte de uma série de produções artísticas censuradas no 

segundo semestre de 2017 no Brasil. Na segunda década do século XX, a artista francesa Lucy 

Renée Mathilde Schwob, mais conhecida como Claude Cahun, distinguiu-se por ser uma das 

fotógrafas a contestar o gênero imposto pela sociedade, ainda que o termo não fosse usado. 

A artista expôs em seu trabalho uma brincadeira com os limites entre aquilo chancelado como 

feminino e masculino, posicionando-se no “canto” do neutro ou das identidades polimorfas 

como ela mesma apontava. A francesa encarregou-se de produzir contra-narrativas que 

iam de encontro com os padrões visuais da época. Fatos como rasurar suas sobrancelhas e 

vestir ternos, mas sem abandonar a gestualidade estereotipada do feminino, a colocaram 

na arena dos fotógrafos abjetos ou desprezíveis. Suas fotografias não exigiam uma recriação 

maior dos espaços ou paisagens, pois era seu próprio corpo teatralizado o que carregava sua 

performance/mensagem de contestação. 

Além das suas preocupações com os estereótipos e a violência imposta pelos 

gêneros, enquanto dispositivos de normalização, Claude Cahun mostrou-se apreensiva ante 

o olhar masculinizado por meio do qual a mulher era representada na maioria de obras 

artísticas e mesmo nas imagens das jovens mídias nesse momento, a fotografia e o cinema 

(Imagem 13). Cabe destacar que essa situação não mudou muito com as “novas mídias”. 

Nos seus autorretratos, Claude parodiou os gêneros e/ou fez uma denúncia da posição dos 

sujeitos marginalizados nas sociedades e dos efeitos da opressão social e moral sobre eles 

(Imagem 14). 
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Imagem 13. Autorretrato Claude Cahun (1929) 

Fonte: Museu de Belas Artes de Nantes

Imagem 14. Autorretrato Claude Cahun (1939) 

Fonte: Jersey Heritage Colletion



| 4
9

A militância na obra de Claude Cahun é a principal característica. Ela encontrou nas 

possibilidades técnicas da fotografia o meio propicio para registrar suas inconformidades, 

seus desejos de esvanecer as categorias e, sobretudo, o meio para registrar sua vida. Mais 

do que uma imagem superficial, a artista usou seu corpo como mídia para subverter a 

performatividade institucionalizada. 

Sofia Rodrigues Boito (2014), usando as contribuições de Eleonora Fabião, aponta 

como a performance consegue deslocar princípios, resultando em um dos acontecimentos 

mais relevantes da arte contemporânea. Ao suspender as categorias, esta linguagem abre um 

leque de zonas de desconforto para a representação e autorrepresentação dos sujeitos. Na 

obra de Claude Cahun, a qual considero um ato performativo subversivo registrado, podemos 

perceber tanto personagens como a identidade da própria artista e acontecimentos que 

Não estão submetidos a um julgamento clássico de obra de arte fotográfica ou 
literária, exatamente por serem parte de um processo e, por tanto, não possuírem 
um caráter de objeto artístico “acabado”, isto é, a de um resultado artístico que 
vale por si só, independente do processo artístico que o gerou (RODRIGUES BOITO, 
2014, p. 65).

Seguindo a proposta poética de Claude Cahun, a fotógrafa estadunidense Cindy 

Sherman tem uma série de autorretratos que trazem um viés de contranarrativa da 

representação dos sujeitos femininos. Não um feminino a partir da mera teatralidade, mas 

sim um feminino que percorre a cidade e o qual permite perceber uma “mulher flanêur”. 

Por conseguinte, na perspectiva de Guacira Louro (2008), a mulher da obra de Cindy 

Shermam seria uma viajante pós-moderna. O trabalho desta artista exibe enunciados daquilo 

considerado performatividade de gênero na perspectiva butleriana, ou seja, os modos como 

são administradas nossas características identitárias e como, no decorrer do dia a dia, vamos 

fazendo repetições, muitas vezes inconscientes, e tornando-nos inteligíveis. 

No trabalho de Cindy Sherman, além das consequências das tecnologias dos gêneros 

já mencionadas, estão presentes outros modelos de dominação dos estereótipos visuais e dos 

corpos. Temáticas como a bulimia, a violência doméstica e as obsessões pelas cirurgias plásticas 

para adequar os corpos aos modelos estéticos esperados, ocupam, entre muitas outras, o interesse 

da artista (Imagem 15). Tanto Cindy Sherman como Claude Cahun, a meu ver, trabalharam com 

imagens em movimento, não aquele movimento que dá a sensação de deslocamento espaço/

temporal, mas sim movimentos que consistem em saltos, montagens, relações instigantes e 

contestações que ganham força nas culturais visuais (DIDI-HUBERMAN, 2013).  
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Imagem 15. Sem título #175. Cindy Sherman (1987) 

Fonte: Whitney Museum of American Art

As narrativas performativas convertem-se em uma potente mídia para discutir 

questões sociopolíticas no/desde o campo das artes e da produção audiovisual. Também em 

um (pre)texto para reconhecer como grande parte da nossa interação/contextualização com as 

realidades dos outros e outras acontece por meio de visualidades. Assim sendo, as narrativas 

performativas quando subversivas são um modo de agência contra as grandes narrativas 

erigidas pelos complexos de visualidades hegemônicas. 

Retomando as provocações das duas artistas acima citadas e suas inserções nos 

projetos performáticos, trago à tona a performance “DNA de Dan”, (Imagem 16) do artista 

curitibano Maikon Kempinski. A performance deste artista foi acoimada pela polícia militar 

em setembro do ano 2017 no Festival de Dança de Londrina, ainda que os e as espectadoras 

tivessem feito um cordão humano para evitar a entrada a polícia. Esta mesma apresentação 

foi banida o dia 15 de julho no Museu da República em Brasília quando o performer foi preso 

em resposta às denúncias de pessoas que consideraram a apresentação imoral por causa do 

artista estar nu, ainda que coberto por uma resina que ele deixa sobre o corpo enquanto está 

dentro de uma “borbulha” de plástico. 
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Na obra “DNA de Dan” não há um agenciamento explícito sobre os gêneros, há 

uma explicitação da fragilidade do corpo, há uma narrativa que escapa do convencional, há 

também ao redor dela uma amostra de imposições do que não deve, segundo as concepções 

conservadoras, ser exposto. Censuras à arte como estas já viveu também Cahun, o qual não 

só faz destes dois artistas sujeitos abjetos, mas também deixa a sensação que a arte ainda é 

empurrada ao canto do aborrecível pelas demais formas de apreender o mundo e aprender 

com o mundo. Ainda muitas narrativas que subvertem a ordem do lícito incomodam.   

Imagem 16. Registro da performance “DNA de Dan” 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/maikonk/14167829848/in/album-72157644618406030/

Claude Cahun, Cindy Sherman e Maikon Kempinski têm usado a arte como campo 

para trazer narrativas que se completam ou se refazem no contanto com outros olhares. Estas 

três pessoas têm usado o corpo como veículo para enganchar enunciados provocadores sobre 

o que podemos ou não com ele. Ainda que com procedências e experiências diferentes seus 

“motivos de fala” incluem muitas pessoas ao redor do mundo, suas lutas agregam, suas lutas 

convocam diferentes lugares, diferentes falas. 

Para encerrar este capítulo que nomeei de Locais de fala decidi usar uma imagem 

postada originalmente no dia 20 de maio de 2016 no site Elas por Elas criado por Tamires 

Arsênio. Nele é explicado, por meio de um algoritmo, o que os locais  de fala significam. A 

autora depois do título usou a interrogação QUANDO EU DEVO FALAR? Desse modo, ela traz 

uma das questões caras aos locais de fala e refere aos momentos de fala. Retomando as 
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provocações trazidas pela crise da representação na década de 1980, também poderíamos 

colocar embaixo do título outros quesitos como: quais as intenções da minha fala? Represento 

alguma instituição (política, social, acadêmica)? Minha fala protege a identidade das pessoas 

sobre as quais estou falando? Essas pessoas concordaram para seus depoimentos ou produções 

serem usadas? De modo evidente estas perguntas que coloco têm a ver com meu local de fala 

como pesquisador, pois não necessariamente nossos estudos falam das nossas marcações ou 

percursos, mas sim das nossas relações com outros sujeitos. 

Imagem 17. Fluxograma sobre locais de fala 

Fonte:https://www.facebook.com/projetoelasporelas/photos/a.695590760572348.1073741828.688969751234
449/805044266293663/?type=3&theater. Acesso em: 20 de março de 2017. 

Assim sendo, não se trata de definir, de modo sistemático, quais temáticas e 

quais opressões definem minha fala, mas sim da forma como devo deixar evidente o lugar 

desde onde construo meu discurso, não meramente autobiográfico, sobre um determinado 

assunto, sobre determinadas vidas. Lugar, neste caso, refere também a espaços transitáveis, 

marcações intersectadas. 
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CAPÍTULO 2. CAVAQUEIRA SOBRE MINÚCIAS

Nas próximas páginas revejo conceitos que são chaves para a presente pesquisa 

e suas minúcias. A partir da releitura de alguns textos, as disciplinas que cursei no meu 

processo de doutoramento, minha participação como estagiário em cursos de graduação e, 

principalmente, com o desenvolvimento do trabalho de campo deste estudo construí as pontes 

que apresento aqui e as quais revelam os caminhos trilhados para fazer com que as pessoas 

que me acompanharam durante a pesquisa, autoras e autores de diversas áreas, conceitos, 

visualidades, narrativas e imagens fizeram parte de um mesmo arranjo no qual as diferenças 

conceituais e materiais enriquecessem esta proposta. 

2.1 Falemos de campos de estudo no plural

 O que contempla cada um dos campos que fundamenta esta pesquisa? Qual a importância do 

plural para as culturas visuais e para as relações dos gêneros? 

2.1.1 O que estudam os estudos das relações dos gêneros?

Um dos campos de estudo que cruzo nesta pesquisa corresponde aos estudos de gênero 

ou estudos das relações como optei por chamá-los aqui de acordo com a perspectivas desde a 

qual abordo as repercussões deste em campos como o visual. Pois bem, este campo tem uma 

existência de menos de um século nos centros de pesquisa e na produção de material visual 

e textual a respeito das segregações, anteriormente rejeitadas e resistidas pelos movimentos 

organizados por mulheres como foi o caso da revolução industrial e o movimento sufragista.  

Destaco o anterior assunto reconhecendo que os processos acadêmicos são também ações 

políticas e os processos de reivindicação social são ao mesmo  tempo processos pedagógicos. 

As problemáticas que envolvem os gêneros vêm de longa data, mas nas últimas 

décadas têm ganhado maior visibilidade e reconhecimento nas políticas públicas e nas esferas 

acadêmicas. Para efeitos de contextualizar este campo na presente pesquisa, revisei seu objeto 

de estudo e algumas mudanças acontecidas conforme as circunstâncias socioculturais dos 

últimos anos. Contudo, desejo frisar que esta brevíssima genealogia é parcial e indissociável 

do que tem sido minha incursão neste campo de estudos, pesquisas e ações. 
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Do ponto de vista teórico auxiliaram esta trilha autoras e autores feministas, 

principalmente. Não teria como ser diferente, pois a partir das lutas dos feminismos foram e 

são ainda repensadas causas sociais, políticas, culturais e econômicas de mulheres, homens e 

demais identidades. Fiquei provocado e ainda fico com o convite de autoras como Chimamanda 

Ngozi Adichie (2015) que chama a todas e todos para sermos feministas. Segundo esta autora 

nigeriana, “feminista é o homem ou a mulher que diz: ´sim, existe um problema de gênero 

ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar´” (p. 50). De modo particular vejo 

muitos problemas de gênero na sociedade, então assumo o desafio de revisá-los e trabalhar 

desde a perspectiva dos feminismos para encará-los. 

Deste modo, os estudos da relações dos gêneros são um campo tanto político quanto 

acadêmico que tem como marco comum, por exemplo, os estudos das práticas bio-políticas. 

Estes estudos, tal como os conhecemos hoje, receberam grandes subsídios conceituais do 

pós-estruturalismo com noções como a desconstrução, postura transversal nesta pesquisa e 

a qual uso em vários momentos como referência/postura tanto política quanto conceitual e, 

também, como estratégia no trabalho de campo realizado com os e as participantes. O sujeito 

pensado desde o pós-estruturalismo é visto como resultado das combinações/arranjos feitos 

pelas instituições sociais, um sujeito construído culturalmente, um sujeito não pré-existente, 

um sujeito em constante trânsito. 

Se bem desde há vários séculos têm se realizado lutas organizadas contra as 

desvantagens existentes entre homens e mulheres, foi na segunda metade do século XX 

quando se popularizou o termo gênero e seus estudos começaram a ser desenvolvidos. 

Levando em consideração o significado inicial da palavra gênero, estes estudos focaram-se, 

nos primeiros anos, nas pesquisas sobre mulheres e pessoas com sexualidades alternativas 

às heterossexuais. No entanto, na atualidade, essas construções, que foram a gênese, são só 

uma das linhas de trabalho deste grande campo que acolhe entre outras áreas: os estudos 

gays e lésbicos, o movimento queer, os estudos camp, os estudos de masculinidades, os 

feminismos, entre outros. 

Avalio importante neste ponto “inventariar” algumas acepções a respeito da 

palavra gênero e dos estudos sobre este, ou melhor, sobre estes. Para começar esta trilha 

trago alguns episódios marcantes para este campo de pesquisa no século XX e no que vai 

transcorrido do século XXI.  
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De modo geral o conceito de gênero surge como forma de resistência à oposição 
convencional entre a natureza e a cultura estabelecida nos estudos sobre os sujeitos. A 
pesquisadora Margaret Mead, na década de 1940, nas suas rodadas de pesquisa por alguns 
países da África, usou terminologias pautadas “no genérico” para se referir às diferenças entre 
a vida nas comunidades estudadas e como as divisões dos trabalhos e as tarefas domésticas 
eram repartidas desigualmente entre homens e mulheres. Tal observação não foi uma 
surpresa, pois este desequilíbrio tem sido uma marca muito antiga, mas Margaret relacionou 
o termo genérico com as diversas inscrições culturais das comunidades nas quais realizou seus 

estudos. Este é, sem dúvida, um dos inícios das pesquisas sobre temáticas bio-políticas. 

Na década de 1950, a psicologia e a sexologia começaram a usar a palavra gênero 
para tratar assuntos relacionados com a intersexualidade e a transexualidade. A partir desta 
perspectiva estudaram-se casos como o de Cristine Jorgensen, que em 1952 se submeteu 
a uma cirurgia de mudança genital na Dinamarca. O uso deste termo teve a intenção de 
marcar as distinções entre os sexos socialmente designados, os sexos biológicos e as práticas 
sexuais/desejantes dos sujeitos envolvidos em procedimentos médicos que na época os 

“patologizavam”, assim como lamentavelmente o fazem até hoje. 

Em 1964 o psiquiatra Robert Stoller popularizou o termo identidade genérica para 
falar do estudo que realizava com pacientes nascidos com pênis mas que se identificavam como 
mulheres, pessoas quem se consideravam homens sem a presença do pênis no seu corpo e 

outras muitas variantes que o modelo essencialista (imagem 18) fez/faz ver como “esquisitas”.  

Imagem 18. Modelo essencialista do sistema sexo-gênero 

Fonte: http://es.slideshare.net/juperlo/homosexualidad-asertiva-ii
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No final da década de 1960, época marcada pelas mobilizações dos diferentes grupos 

sociais e o movimento de libertação sexual, o trabalho de alguns coletivos feministas que 

fizeram parte dos círculos acadêmicos esteve focado na produção de discussões que tentavam 

diferençar as construções culturais das marcações biológicas. É nesse sentido que o gênero 

começou a ser usado como “a outra cara da moeda” do sexo, dita discussão tinha como gênese 

o papel quase sempre relegado da mulher nos âmbitos públicos e privados, um papel que se 

tornou um modelo cultural, um assunto performado que sem dúvida deve continuar sendo 

problematizado. Essa separação permitiu que homens e mulheres homossexuais, mulheres e 

homens trans, entre muitas outras identidades, fossem vistos e vistas também como sujeitos 

atingidos pelos “projetos sociais” chamados de gêneros. De acordo com Teresa de Lauretis 

(1987), o gênero é um conjunto de representações discursivas e visuais derivadas das diversas 

instituições de ordem sociocultural.

Depois da inclusão do conceito de gênero por parte do campo da medicina e do 

intuito de classificação das supostas anomalias apontadas pelo essencialismo sobre as pessoas 

que não seguiam a linearidade do seu sexo biológico, seu gênero e suas práticas sexuais, as e 

os feministas, principalmente as mulheres destes movimentos, levaram o conceito para outras 

áreas de pesquisa como, por exemplo, os estudos culturais e dos quais se derivam os estudos 

das culturas visuais. 

Seguidamente o sistema sexo-gênero, conceito tomado a partir da perspectiva de 

Gayle Rubin (1986), foi trabalhado pelos feminismos na década de 1970 para encarar temáticas 

de ordem social e as discriminações e sujeições sofridas pelas mulheres tanto nos campos 

privados quanto públicos. Consequentemente, as e os feministas conseguiram, a partir da 

instauração dos estudos dos gêneros nos diversos cenários de pesquisa e discussão trazer uma 

forma mais abrangente de estudar a constituição identitária e subjetiva dos sujeitos. Matthew 

Gutmann e Mara Viveros Vigoya (2007), nessa perspectiva, destacam que “si los hombres 

han encontrado motivos para cuestionar los modelos masculinos existentes, esto se debe a la 

transformación experimentada por las mujeres” (p. 124)22. 

Por sua parte, Verena Stolcke (2004) aponta que o gênero concebe-se como as 

categorias para dividir as pessoas, os objetos, os acontecimentos, etc., tradições que provêm 

de ligações diretas com os sexos biológicos, oferecendo, normalmente, para a categoria 

22 “Portanto, se os homens têm achado motivos para questionar os modelos masculinos existentes, isto se deve 
à transformação experimentada pelas mulheres” (GUTMANN; VIVEROS VIGOYA, 2007, p. 124, tradução minha).
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homem as características de preeminência e certeza, em detrimento das acepções menos 

positivas outorgadas à categoria mulher. Reafirma a autora, “el género en tanto que sistema 

de clasificación simbólica de personas sociales es un componente más del entramado general 

de las relaciones sociales” (STOLCKE, 2004, p. 91)23. 

Nas décadas de 1980 e 1990 apareceram os trabalhos de importantes figuras como 

a filósofa Judith Butler, que nos seus primeiros textos desafiou o “apagamento” que estava 

sofrendo a categoria sexual nos estudos sobre os gêneros e agitou a cena afirmando que o 

sexo, aquilo que tinha sido designado como natural, também é construído culturalmente. Com 

suporte em textos de autores como Michel Foucault e Jacques Derrida, ambos vinculados ao 

movimento pós-estruturalista, a autora concentrou suas pesquisas da época em mostrar a 

construção institucionalizada tanto dos sexos, dos gêneros e também das sexualidades. 

Para completar este sobrevôo rápido por várias décadas, Verena Stolcke (2004)  

observou que 

Serán las militantes feministas y sus denuncias de la opresión y discriminación de 
las mujeres y las revisiones históricas, etnográficas y teóricas de las investigadoras 
feministas quienes a lo largo de las siguientes cuatro décadas se encargarán de 
demostrar que no sólo el hombre es una invención, también lo es la mujer (p. 79)24.

Em vista disso, e segundo Judith Butler, o gênero é uma espécie de estilização repetida 

do corpo, “um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura altamente rígida, a 

qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural 

de ser” (BUTLER, 2015b, p. 69). Entretanto, salienta a autora, 

O gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes 
contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com modalidades 
raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 
constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das 
interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida 
(BUTLER, 2015b, p. 21).

Ideias como a seguinte delineiam as contribuições da autora para o campo:

El género está condicionado por normas obligatorias que lo hacen definirse en un 
sentido u otro (generalmente dentro de un marco binario) y por tanto la reproducción 
del género es siempre una negociación de poder (...) no hay género sin reproducción 
de normas que pongan en riesgo el cumplimiento o incumplimiento de esas normas, 

23 “O gênero enquanto sistema de classificação simbólica das pessoas sociais é mais um componente do dispositivo 
geral das relaciones sociais” (STOLKE, 2004, p. 91, tradução minha).
24 “Serão as militantes feministas e suas denuncias da opressão e discriminação das mulheres, junto com as 
revisões históricas, etnográficas e teóricas das pesquisadoras feministas quem ao longo das seguintes quatro 
décadas se encarregarão de demonstrar que não só o homem é uma invenção, também o é a mulher” (STOLCKE, 
2004, p. 79). 
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con lo cual se abre la posibilidad de una reelaboración de la realidad de género por 
medio de nuevas formas (BUTLER, 2009, p. 322)25.

Pondero importante expor que existem dentro dos feminismos diferentes linhas 

de ação/pensamento derivadas dos interesses das pessoas agrupadas por estes. Há, por 

exemplo, uma linha definida como feminismo negro, conformada por pessoas autodeclaradas 

como negras e todas aquelas com especial interesse em problematizar as consequências das 

opressões étnico-raciais, principalmente no que diz respeito ao racismo contra a mulher. 

Também fazem parte deste campo o feminismo lésbico, feminismo anarquista, feminismo 

dialógico, o ciberfeminismo, entre outros. 

Nos últimos anos, autores como Richard Miskolci (2015) têm assinalado como o próprio 

conceito de gênero problematiza qualquer outra denominação, problematiza os conceitos de 

masculino e feminino, de homem e mulher. Gênero, segundo o autor, é um conceito que 

abre as possibilidades para pensarmos as diversas categorias que envolvem o saber, o poder 

e o prazer. Interessa-me bastante a crítica que os estudos das relações dos gêneros fazem 

sobre os próprios gêneros, pois como comentei anteriormente, uso as masculinidades, a 

masculinização dos olhares e as visualidades influenciadas por estes sistemas como pré-textos 

para mergulhar em conceitos que operam desde o identitário deflagrando em visualidades e 

imagens visuais e vice-versa.  

As visualidades criadas culturalmente sobre os gêneros condicionam nossos modos 

de ser e aparecer. Chimamanda Ngozi Adichie (2015) a esse respeito aponta o seguinte, 

O problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser em vez de 
reconhecer como somos. Seríamos bem mais felizes, mais livres para sermos quem 
realmente somos, se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero (p. 36-37). 

Ressalto que se criou socialmente uma visualidade restrita sobre a relação dos 

estudos das relações dos gênero e as pessoas que trabalham a partir deles. Ainda muitas 

pessoas consideram que estes estudos são uma arena exclusiva para as lutas das mulheres, 

lésbicas e homens homossexuais, o qual não é gratuito quando observamos que os anteriores 

e o atual século têm se caracterizado pela dominação patriarcal e a opressão heteronormativa 

que afeta notoriamente estes sujeitos, só citando alguns casos. No entanto, também é uma 

visualidade que tem que ser colocada em xeque se o almejado é a busca de um contexto de 
25 “O gênero está condicionado por normas obrigatórias que o fazem definir-se em um sentido ou em outro 
(geralmente dentro de um marco binário) e, por conseguinte, a reprodução deste é sempre uma negociação de 
poder (...) não há gênero sem reprodução de normas que coloquem em risco o cumprimento ou desobediência 
dessas normas, com isto abre-se a possibilidade de uma re-elaboração da realidade por meio de novas formas” 
(BUTLER, 2009, p. 322, tradução minha).
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inclusão, de respeitos das diferenças e de expansão do que seriam os estudos das relações dos 

gêneros e sua vinculação com outros campos como os estudos das culturas visuais. 

Entretanto, o próprio conceito de gênero tem sofrido transformações semânticas e seu 

foco de estudo também. Comumente, como afirmou Richard Miskolci (2015) na sua palestra 

O que é o queer?, estes estudos se equiparam popularmente com os estudos homossexuais, 

embora estes contemplem muito mais do que os estudos sobre as práticas sexuais e afetivas. 

Dando continuidade, apresento um trecho desta fala em que o autor explicita algumas 

mudanças:

Nos anos 70 você tem a fundamental emergência dos estudos gays e lésbicos, 
tanto no exterior como no Brasil também. Entre os anos 70 e 80, os estudos gays 
e lésbicos, eles têm uma origem que era, sobretudo, compreender a existência de 
outras sexualidades que não a heterossexual. Fizeram-se estudos muito importantes, 
mas que primavam por uma concepção que talvez lhes era possível naquele tempo, 
não dá para culpabilizar, né?! Ninguém por ter trabalho assim, mas é como se a 
homossexualidade, as homossexualidades e as dissidências de gênero, que nem 
eram muito trabalhadas nesse período, elas fossem questões de minorias [...] Há 
uma mudança do eixo da política sexual, isso tanto para certa parte do movimento, 
sobretudo para a parte acadêmica que passa da defesa das identidades para uma 
crítica das normas sociais, no que toca ao gênero e à sexualidade. É essa virada 
dos anos 80 que vai possibilitar o queer. Essa percepção de que tem que vir dos 
sujeitos e da defesa de alguns sujeitos que supostamente seria uma minoria, um 
grupo calculado, para uma problemática que é de toda a sociedade. Se havia pânico 
sexual, se a homossexualidade era vista como um perigo epidemiológico, isso 
derivava do fato de que de uma forma ou de outra até os conservadores sabiam que 
sem o reforço das normas e suas manutenções, né?!, as pessoas transitariam entre 
os desejos, entre os gêneros e isso seria a revolução [...] Então as problemáticas 
de gêneros e sexualidades deixam de ser estudos de minorias, problemáticas de 
defesa, parece até uma coisa bem norte-americana porque uma sociedade marcada 
por divisões étnico-raciais muitas vezes cria essas disputas e as defesas, pequenos 
espaços, mas a ideia era o contrário, pensar que isso é uma problemática para toda 
a sociedade (MISKOLCI, 2015).

Entendo que seja relevante lembrar a existência de linhas de pesquisa e estudos 

específicos dentro dos estudos das relações dos gêneros: os estudos gays e lésbicos, os estudos 

das masculinidades, os estudos interseccionais, os estudos das feminilidades, etc. Também 

fazem parte desta área os feminismos, que segundo o próprio Richard Miskolci (2015) são 

uma epistemologia política que mexe com as ordens sociais e culturais, advogando tanto 

pelos direitos das mulheres quanto pelos demais sujeitos. Neste ponto retomo a perspectiva 

de Chimamanda Ngozi Adichie (2015), pois feminista é aquela pessoa capaz de perceber 

problemas de gênero e trabalhar nas possíveis soluções. 

Antes de colocar a definição que tenho construído sobre os gêneros e a maneira como 

os abordo nesta pesquisa, analiso outra acepção sobre a palavra gênero desenvolvida por 
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Maria Dolores Ramos (2014). A autora considera o gênero como uma categoria sociocultural 

dinâmica, contaminante e ao mesmo tempo contaminada pela classe social, a etnia, as culturas 

políticas e os marcos históricos. A partir desta perspectiva foi construída uma nova vertente 

dos estudos sociais, a meu ver, mais próxima desta investigação e a qual reflete sobre aqueles 

outros conceitos que tenho trabalhado de maneira interseccionada com as masculinidades. 

Essa vertente é, nas palavras de Carlos Eduardo Henning (2015), ao mesmo tempo uma 

estratégia metodológica chamada de estudos interseccionais.

Na minha perspectiva, e para sintetizar, os gêneros são projetos sociopolíticos de 

disciplinamento que têm sua gênese primária na diferenciação biológica entre homens e 

mulheres, distinção que sem dúvida também provém de uma construção cultural. Equiparo 

os gêneros com projetos, estratégias, temporalidades institucionalizadas pelas repetições 

que somos convidadas e convidados a seguir para garantir assim uma ordem, manter a 

homogeneidade desejada pelas sociedades funcionalistas. Especificamente, abordo os 

gêneros, nesta tese, como projetos escópicos que usam como suporte as visualidades daquilo 

que significa “o masculino” em detrimento “do feminino”, do “não binário”.  

A performatividade e a precariedade nos gêneros

Judith Butler (2015b) agitou o panorama das discussões sobre os gêneros no final 

da década de 1980 e conseguiu reconhecimento como uma das principais autoras da área. 

Ela o fez lançando um convite para refletir sobre os gêneros a partir de conceitos como a 

performatividade dos gêneros ou os atos performativos dos gêneros. Inicialmente esta 

performatividade converteu-se na sua noção chave para mostrar as limitações sofridas 

pelos sujeitos nos seus processos de subjetivação e agenciamento, ainda que correntes 

conceituais como o pós-estruturalismo tivessem “noticiado” cenários mais fluidos. A autora 

lançou provocações para revisar as brechas deixadas pelos sistemas regulatórios, ou seja, da 

necessidade de atentarmos para as possibilidades de resistência discursiva. 

Retorno assim ao conceito que consolidou a obra de Judith Butler, a performatividade 

dos gêneros, para perceber como por meio desta noção tomada da filosofia da linguagem a 

autora faz alusão às marcações e “licenças restritas” que as instituições colocam sobre os 

sujeitos para se construir, isto é, o verdadeiro sentido de sujeição. Por ser uma das temáticas 
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trabalhadas com o grupo de participantes da pesquisa, considero importante abordar este 

conceito e tecer, com as contribuições da autora, uma abordagem sucinta do que ela significa. 

Frequentemente a performatividade é confundida com as subversões performativas ou atos 

performativos subversivos, proposta da autora que tornou-se uma estratégia de agenciamento 

contra a própria performatividade. Segundo a própria filósofa, a performatividade dos gêneros 

se relaciona com “quién es considerado a efectos de vida, quién puede ser leído o entendido 

como ser viviente y quién vive o trata de vivir al otro lado de los modos de inteligibilidad 

establecidos” (BUTLER, 2009, p. 325) 26. 

A partir destes enunciados é possível perceber como a performatividade tem mais 

a ver com os roteiros que somos convocados a seguir do que propriamente com ações de 

subjetivação. De fato, o objetivo da performatividade, em um sentido institucional, é identificar 

e homogeneizar as performances diárias dos sujeitos, entendidas estas últimas como ações 

com base nos discursos visuais e gestuais que usamos para manter a inteligibilidade esperada 

por sociedades heteronormativas, por exemplo. Pablo Pérez Navarro (2008), que também 

entende a construção dos gêneros a partir das linguagens visuais e textuais adiciona, 

La performatividad une así el análisis de la materialidad textual (expresión con  la que 
pretendemos, con más o menos éxito, referirnos al nudo gordiano entre la materialidad 
del discurso, por una parte, y la producción discursiva de la materialidad, por otra) 
con la perspectiva disciplinaria foucaultiana, desde la que podemos describir las 
prácticas de normalización corporal como el reverso de la moneda, frecuentemente 
indiscernible de su anverso, de la discursividad de los posicionamientos subjetivos 
(PÉREZ NAVARRO, 2008, p. 31)27. 

As trocas culturais trazem consigo embates com múltiplas tecnologias dos gêneros 

que normalmente reduzem as possibilidades de explorarmos, produzirmos, reconhecermos 

como produtores de discursos, como produtores de culturas visuais e produtos das mesmas 

culturas visuais (AGUIRRE, 2011). Ditas tensões são geradas pela forma como esses dispositivos 

de controle das subjetividades atingem de modo desigual às pessoas, aproveitam os diferentes 

marcadores sociais da diferença para atuar e exercer pressão. A esse respeito, Víctor Yanes 

Córdoba (2007) destaca que 

26 “Quem é contemplado para efeitos da vida, quem pode ser lido ou entendido como ser vivente e quem vive 
ou trata de viver do outro lado dos modelos de inteligibilidade estabelecidos” (BUTLER, 2009, p. 325, tradução 
minha). 
27 “A performatividade une assim a análise da materialidade textual (expressão com a qual pretendemos, com 
mais ou menos sucesso, referirmos ao assunto central entre a materialidade do discurso, por um lado, e a 
produção discursiva da materialidade, por outra parte) com a perspectiva disciplinaria do Foucault, a partir dela 
podemos descrever as práticas de normalização corporal como o avesso da moeda, frequentemente inseparável 
do seu verso, da discursividade dos posicionamentos subjetivos” (PÉREZ NAVARRO, 2008, p. 31, tradução minha).



| 6
3

Los materiales simbólicos que forman los elementos de la identidad que construimos, 
se distribuyen de manera desigual. Estos recursos simbólicos no están a disposición 
de cada uno de la misma manera, y el acceso a ellos requiere habilidades, ligadas 
al dominio y a la capacidad de juego simbólico que una correcta alfabetización 
mediática supone, que algunos individuos poseen y otros no (p. 235)28.

Na última década, principalmente, Judith Butler tem desenvolvido outro conceito 

que levei em conta para refletir, por uma parte, sobre as construções dos gêneros e imagens 

visuais a partir destes, e por outra parte, sobre os olhares que avaliam e interpretam as 

visualidades que envolvem todo este processo. Bem, esse conceito é a precariedade e a 

própria autora o apresenta como uma espécie de avanço daquilo que ela mesma desenvolveu 

com a performatividade. Segundo a filósofa, a precariedade é 

un pequeño número de condicionantes en los que se ven concebidos los seres vivos. 
Cualquier elemento vivo puede ser suprimido por voluntad o por accidente, y su 
supervivencia no está garantizada de forma alguna (BUTLER, 2009, p. 322)29.

Usei o adjetivo precário para falar, mais à frente, de uma das características das 

visualidades sobre os gêneros e os estudos das relações destes. Dita propriedade aparece 

como consequência das operações sobre as vidas dos sujeitos, sobre os olhares que se 

constroem sobre estes, muitas vezes impondo desejos particulares  às necessidades de quem 

nos interpela. A esse respeito Judith Butler comenta, 

La vida precaria caracteriza a aquellas vidas que no están cualificadas como 
reconocibles, legibles o dignas de despertar sentimiento. Y de esta forma, la 
precariedad es la rúbrica que une las mujeres, los queers, los transexuales, los pobres 
y las personas sin estado (BUTLER, 2009, p. 335)30.

Na tensão entre os atos performativos e as subversões dos atos performativos, foram 

construídas as narrativas das pessoas que me acompanharam na pesquisa e as análises que 

realizei junto com elas neste estudo. Revisar a influência da performatividade e dos olhares 

masculinizados nos cotidianos dos e das participantes da pesquisa nos possibilitou perceber e 

considerar as visualidades instituídas, olhadas por muitos e muitas como precárias. De modo 

coletivo revisamos a incidência na produção de narrativas sobre as pessoas e experiências de 

quem participaram no projeto NarrATIVIDADES. 

28 “Os materiais simbólicos que conformam os elementos da identidade que construímos, distribuem-se de 
maneira desigual. Estes recursos simbólicos não sempre estão disponíveis para cada um da mesma maneira e 
o acesso a eles requer habilidades vinculadas ao domínio e a capacidade de jogo simbólico que uma correta 
alfabetização mediática supõe, aquela que alguns indivíduos possuem e outros não” (YANES CÓRDOBA, 2007, p. 
235, tradução minha). 
29 “Um pequeno número de condicionantes para os seres vivos, Qualquer elemento vivo pode ser suprimido por 
consentimento ou acidente, e sua supervivência não está garantida de nenhuma forma” (BUTLER, 2009, p. 322, 
tradução minha).
30 “A vida precária caracteriza aquelas vidas que não estão qualificadas como reconhecíveis, legíveis ou dignas de 
despertar sentimentos. Desta forma, a precariedade é a rubrica que une as mulheres, os queers, os transsexuais, 
os pobre e as pessoas sem terra” (BUTLER, 2009, p. 335, tradução minha). 
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No segundo encontro do projeto de extensão os atos performativos e as subversões 
destes foi o tema deflagrador das conversações. No primeiro momento falamos sobre a 
origem do conceito e aproveitamos que a maioria estávamos fazendo e refazendo leitura do 
subcapítulo “inscrições corporais, subversões performativas”, do livro Problemas de Gênero 
(BUTLER, 2015b). Na Imagem 19 alguns dos tópicos e imagens usadas para abrir os debates e 

discernir sobre a incidência da performatividade nas nossas vidas. 

Imagem 19. Slides usados no segundo encontro de NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa
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Vejamos um trecho das conversas desse dia:

Conversante9: a sociedade nos está empurrando o tempo todo para sermos uma 
coisa e definirmos. 

Conversante17: tentei pensar a performatividade a partir do que os corpos 
representam.

Conversante2: a partir do texto pensei o corpo como uma tela em branco que a 
cultura preenche. 

Conversante5: eu falei, até quando o eu é passivo de uma performatividade.  

Conversante17: eu estava pensando da dificuldade de ser eu, porque tudo o que eu 
sou foi desejado por minha família. Não tem como ser autêntico, sabe? (...) por mais 
que a pessoa se vista diferente ela está sendo vestida pelo padrão que já foi indicado 
anteriormente (...) ficou difícil para mi pensar o eu diferenciado 

Conversante2: o gênero não é algo de dentro, ele é construído fora. 

Conversante10: a história destrói o corpo. Esse termo destruição parece meio pesado. 

Conversante19: podemos pensar, nesse sentido, os gêneros como efeitos de verdade 
sobre os discursos e sobre as identidades. [04.12.2015].

Neste trecho da conversação a conversante17, estudante do bacharelado em música, 

deixou em evidência seu entendimento da performatividade a partir das inscrições corporais, 

conforme o texto que esse dia foi discutido. Ela inclusive lançou um questionamento sobre 

a noção da autenticidade, pois segundo ela a performatividade imprime nos corpos roteiros 

fixos, inclusive, sobre como nos vestir. Percepção que se conecta com os pontos de vista da 

conversante9 e a conversante5. 

Por outra parte, a conversante2, estudante do bacharelado em design de moda, 

baliza sua noção de um corpo como superfície que vai sendo preenchida conforme interações 

culturais, aludindo, portanto, às colocações de Judith Butler (BUTLER, 2015b) sobre inscrições 

materiais. Em sintonia, a conversante10, estudante da licenciatura em artes visuais, comentou 

sobre as limitações impostas nos processos de subjetivações por conta dos processos 

históricos que suportam os gêneros. Para encerrar a conversa, eu, que me identifiquei como 

conversante19 para me incluir nas produções narrativas, apontei que precisamente os gêneros 

definem estratégias de legitimidade dos sujeitos  a partir da sua adequação ou não às normas. 

Com o intuito de compreender a performatividade e os atos subversivos sobre esta, 

depois dos diálogos pedi para as e os participantes formar grupos e realizar ensaios fotográficos 

nos quais os dois conceitos ficaram em evidência e depois socializar com toda a turma. Na 

ocasião criaram-se dois grupos que fizeram os registros com as câmeras de seus celulares e 

elementos que tinham por perto. Todo foi ambientado nas estruturas físicas da Faculdade de 
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Artes Visuais e do Campus Samambaia de modo geral. Observemos algumas das produções e 

comentários que se fizeram em torno delas. O primeiro grupo trabalhou fora da faculdade e 

registrou as seguintes imagens e reflexões: 

Imagem 20. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

A ideia de representar um casal heterossexual onde o homem é menor que a mulher 

ocasiona visualmente um incômodo à sociedade. A integrante do grupo que serviu como 

modelo da fotografia anotou: “Eu tenho problemas para arranjar namorado porque as pessoas 

esperam que meus namorados sejam maiores que eu [conversante17, 04.12.2015]. Neste caso 

não se trata só de uma questão de altura, no nosso imaginário uma pessoa alta é sinônimo de 

forte, protetora, guerreira, todas estas qualidades recorrentes dos atributos masculinizantes. 

No universo da moda se desejam mulheres altas, o mais parecidas possível com os manequins 

ou objetos para colocar as roupas, já no cotidiano muitas mulheres altas sofrem preconceito 

assim como relatou a conversante. 



| 6
7

Este grupo também problematizou a performatividade e sua relação com os ofícios 

e a vaidade. Para isso colocaram um dos seus integrantes lixando as unhas em um espaço 

público e que remete a uma obra de construção civil, espaço culturalmente masculino e onde 

se suspeitam, pelas próprias vivências, ações de machismo e homofobia (Imagem 21). 

Imagem 21. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Outra das fotografias (Imagem 22), segundo esta equipe, fazia referência às 

repetições e gestos do dia a dia. As pessoas são disciplinadas para se sentar de modos 

específicos conforme seu sexo, mas nesta foto elas e eles explicitaram que qualquer um pode 

cruzar as pernas na hora de se sentar ou sentar-se com as pernas abertas, deve primar o 

conforto sobre a performatividade.  
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Imagem 22. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa

Entre relatos engraçados e outros menos amigáveis, as e os participantes deste grupo 

reconheceram quais os discursos que os edificam, usaram imagens visuais, refletiram sobre 

os imaginários instituídos nas nossas sociedades, utilizaram suas experiências para falar de 

contravisualidades, pensaram nas porosidades “do normativo”. 

Outro assunto recorrente nas conversações desse dia foi a “hipersexualização” 

das pessoas homossexuais, especificamente dos homens homossexuais. Esta visualidade 

os representa como sujeitos excepcionalmente promíscuos, tal como comentou um dos 

participantes, estudante da licenciatura em artes visuais, à hora de expor uma das fotografias 

dos ensaios “consideramos a sexualização do homem gay como uma visualidade construída 

socialmente, mas uma visualidade precária e que tem tido um efeito negativo nas sociedades de 
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modo geral” [Conversante7, 04.12.2015]. O grupo representou esta situação e aproveitou uma 

pichação em uma das paredes da universidade que mistura o nome da cidade, Goiânia, com a 

palavra gay (Imagem 23). Este neologismo, usado muitas vezes como brincadeira de afirmação 

e outras tantas como ofensa homofóbica, tem ganhado popularidade principalmente na última 

década para fazer referência à cidade de Goiânia. Camilo Braz (2014), em pesquisa sobre a 

expansão do “Mercado GLS” na capital do estado de Goiás, expõe, inclusive, como este nome 

é usado em redes como Facebook para congregar, principalmente, homens homossexuais em 

busca de noticias, eventos e contatos. 

Esse apelido se repete em diversos suportes, assinala e estigmatiza, inclusive dentro 

de um campus universitário onde se promulga o respeito e a diversidade. Do mesmo modo 

que aconteceu com a palavra queer, a qual terminou por ser um termo reivindicador, poderia 

acontecer o mesmo com a palavra Gayânia, uma cidade imaginada que harmoniza com 

as diversas sexualidades. Contudo, os relatos de bullyng e homofobia por parte dos e das 

estudantes demonstram que sua conotação ainda não resulta ser totalmente positiva.  

Imagem 23. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa

Outra imagem produzida pelo grupo teve como origem as conversações sobre 

visualidades relacionadas com os feminismos, liderança feminina e assedio sexual (Imagem 

24). Muitas visualidades sobre padrões de estética feminina também foram discutidas esse dia. 

Com a intenção de registrar um ato performativo subversivo, os e as estudantes aproveitaram 
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um relato de uma das suas colegas que ao início do encontro falou dos olhares nem sempre 

cordiais que recebe pelo fato de não depilar suas axilas. Aqui o sentido de estética se expande 

da simples aparência visual para mostrarmos que as chancelas do supostamente belo estão 

imbrincadas com assuntos inegavelmente políticos assim como salienta Marcia Tiburi (2017a),

Pelo termo estética referimo-nos não apenas ao reino do aparecer, nem somente ao 
que, no senso comum, definimos como aparência, mas ao imenso campo dos afetos, 
dos sentimentos, das emoções e, também, de tudo o que se refere à corporeidade: a 
sexualidade, a raça, o gênero, as formas de plasticidade corporal (p. 12).

De modo jocoso, esta estudante contou como uma vez que se dirigia de ônibus para 

a faculdade usou como “arma anti-assedio” suas axilas sem depilar. Vários homens que a 

olhavam de modo lascivo e fazendo comentários entre eles, ficaram calados depois que ela 

decidiu mostrar-lhes suas axilas.

Imagem 24. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Não temos certeza do que passou pela mente destas pessoas, mas intuímos que várias 

visualidades sobre desejo, feminilidade, força, entre outras, confrontaram-se nesse momento, 

pelo menos foi isso o que o silêncio deles deixou perceber à estudante. No final da exposição 

do ensaio desta equipe estes foram alguns dos comentários que  mostraram como a partir 

brincadeira a performatividade ganhou corpo enquanto conceito: 

Conversante1: materializar na prática, através das fotos, me permitiu aprofundar as 
ideias que traz o texto. 
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Conversante2: consegui solidificar o conceito através da prática. 

Conversante17: a experiência prática enriqueceu o texto e o conceito.

Conversante12: consegui através do ensaio solidificar o conceito.

Conversante10: gostei de tudo que foi discutido, sobretudo da prática. 
[04.12.2015]. 

Minha sensação, após escutar esta parte da turma, foi que de fato, assim como falou o 

conversante12, estudante da licenciatura em artes visuais, por meio destes ensaios fotográficos 

os conceitos do primeiro encontro e os vistos nessa segunda tarde se solidificaram. O segundo 

grupo, integrado por estudantes do bacharelado em design de modas, fixou seu trabalho na 

área interna e no gramado que circunda a faculdade, aproveitando seu acesso aos ateliês para 

problematizar situações relativas a esta área. A primeira foto traz uma crítica referente aos 

manequins com que têm aprendido modelagem. Todos, supostamente correspondem a corpos 

de mulheres, considerando-se que todos têm peito e isto torna mais complexo o design de 

peças para corpos sem peitos, na maioria de vezes roupas tidas como masculinas (Imagem  25). 

Imagem 25. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa
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Por outra parte, este grupo também criticou a escolha das cores e das formas nas 

peças, divisão que refere também aos sexos, deixando as cores mais chamativas e a formas 

mais orgânicas para as peças tidas como femininas. Para representar esta situação as pessoas 

desta turma pediram ajuda a alguns e algumas estudantes do seu curso, para assim compor o 

ensaio. Vejamos, por exemplo, a imagem 26. 

Imagem 26. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa

Um outro assunto trabalhado por estas pessoas corresponde às adequações corporais 

que os sujeitos introjetamos conforme padrões estéticos que nos levam a performar para 

sermos aceitos dentro de certos grupos. Um dos integrantes do grupo falou o seguinte para 

fazer referência à próxima foto (Imagem 27): “O homem nasce com um corpo, mas almeja 

estar ou ter características daquilo conhecido como “feminino”, poderiam ser em este caso 

corpos sem pelos, corpos mais finos” [conversante5, 04.12.2015]. 
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Imagem 27. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Para finalizar sobre as produções deste grupo, duas das suas integrantes simularam 

estar jogando futebol de saia (Imagem 28), algo que poucas vezes tem se visto e elas como 

estudantes de moda almejam ver e propor. Segundo elas a saia é uma peça muito confortável 

para qualquer atividade. No entanto, como culturalmente o futebol é pensado como atividade 

supostamente masculina, todos os uniformes seguem o padrão de short e camiseta. 

Imagem 28. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa
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Entre as percepções deste grupo, destaco as colocações de duas integrantes sobre 

este exercício. Estas apontaram que ir das visualidades à produção de imagens visuais, e vice-

versa, deixou estas impressões, sobretudo no que refere aos atos performativos subversivos, 

ou quebras, conforme elas mesmas definiram: 

Conversante3: a fotografia possibilitou à turma quebrar padrões. 

Conversante18: Compreendi mais a performatividade, me chamou muito a atenção 
a quebra. [04.12.2015].

Em síntese, o exercício dos ensaios fotográficos foi um momento enriquecedor para 

todos e todas as que participamos nessa tarde. Compreendemos de forma mais prática os 

conceitos de Judith Butler (2015b). Contribuindo para a articulação desses saberes sobre 

performatividade e atos performativos subversivos em outras esferas das relações e produções 

culturais, em campos como os estudos das culturas visuais e que trato nas próximas linhas. 

2.1.2 O que estudam os estudos das culturas visuais?

Para que fazer uma pergunta já feita? A quem interessam as respostas?

Começo este trecho com um esclarecimento, os estudos da cultura visual têm como 

foco de análise e trabalho as culturas visuais, assim como muitos outros campos que mesmo 

tendo um nome no singular trabalham de modo plural. Mas, vejo com preocupação o fato de 

falar da cultura visual como um conjunto de objetos visuais unificados, pois como apresento, 

por meio alguns apontamentos  a seguir, as culturas visuais além de serem resultados de 

processos culturais também são retóricas para lermos as mais diversas situações dos mais 

afastados campos do planeta. 

Se trata de ir além, de pensar que em uns países a cor branca significa paz, 

diferentemente de outros onde representa luta. Ainda que esta seja uma consequência dessa 

riqueza cultural, assim como acontece com o relato feito no primeiro capítulo sobre a camisa 

dos viados, penso que também devemos levar em consideração as visualidades descritas 

anteriormente. Em outras palavras, as formas como consideramos os comportamentos, 

interações e aparências das demais pessoas. Vejamos um exemplo que além de culturas visuais 

também veiculam pensamentos pós-coloniais e feministas. 
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Chandra Talpade Mohanty (2008) já tinha levantado a importância de pensar as 

opressões contextualizadas, pois as histórias que o feminismo branco e ocidental contou sobre 

as mulheres na África, Ásia e na própria América Latina se afastam das realidades europeias 

e norte-americanas. Basta pensarmos em países como a Nigéria, onde a ocupação dos 

espaços domésticos representa atos de resistência, como o tem salientado também Obioma 

Nnaemeka (2004). Neste contexto geopolítico, os agenciamentos têm mais a ver com criação 

de espaços coletivos e familiares do que com o individualismo colocado por algumas correntes 

de pensamento pós-estruturalistas que fundamentam os feminismos brancos mais radicais. Eis 

aqui essas diferenças culturais que se nutrem de complexos de visualidades para mostrarmos 

que as políticas e as relações de gênero são diversas e que também devemos ter cuidado para 

não achar que essas visualidades que nos constroem podem e dever ser necessariamente 

reivindicadas em outras sociedades onde as necessidades são outras.  

Existem, sem dúvida, processos transculturais, e isso faz com que vejamos artefatos 

visuais comuns em lugares distantes. Isto se torna, por sua vez, uma oportunidade para 

pensarmos nessas trocas culturais: o que elas trazem e o que elas levam? Quais os ganhos 

e quais as “perdas”? O que se perde? Enfim, esmiúço estas questões conforme desenvolvo 

os seguintes capítulos a partir dos resultados das conversações hipervisuais ou encontros do 

projeto de extensão. 

Um apontamento que utilizei para assinalar a situação anterior e compreender ditas 

repercussões na presente pesquisa corresponde ao apelo do pesquisador Marquard Smith 

(2005). Ele considera que é hora de começar a usar o termo “culturas visuais”, abandonando 

a singularidade da noção cultura visual e reconhecendo que análises como as que eu almejei 

neste estudo, por exemplo, concentram-se em pensar um contexto particular, especificamente 

daquele grupo de pessoas que me acompanharam em NarrATIVIDADES e com quem discuti 

temáticas sobre as tensões entre masculinidades e visualidades. Entretanto, isto não significa 

que outras noções caras ao campo dos estudos das culturas visuais e ao pós-estruturalismo, 

como a intertextualidade, não permitam que as narrativas e resultados aqui apontados não se 

repitam em outros contextos socioculturais. 

Por outra parte, é interessante a colocação que faz Sergio Martínez Luna (2010) sobre 

o trabalho da antropologia: “para la antropología la cultura no es sólo el objeto de estudio 

sino el concepto que posibilita la dimensión explicativa de la disciplina” (p. 104)31. Na sua 
31 “Para a antropologia a cultura não é só o objeto de estudo mas também o conceito que possibilita a dimensão 
explicativa da disciplina” (MARTÍNEZ LUNA, 2010, p. 104, tradução minha). 
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consideração encontro muitos pontos em comum com os estudos das culturas visuais, pois o 

uso das visualidades e das imagens visuais além de ser a matéria prima de quem trabalhamos 

nesta área, são o pretexto para pensarmos o próprio campo. Dito de outro modo, a diversidade 

de culturas visuais deveria nos fazer ter maior atenção na hora de falarmos sobre os objetos de 

estudo deste campo: as culturas visuais com suas visualidades e imagens visuais produzidas a 

partir destas, engrenagens culturais que nem sempre operam do mesmo modo e isto é apenas 

justo e óbvio. 

De acordo com William John Thomas Mitchell (2002) a cultura visual é, também, a 
construção visual do social e não apenas a construção social do visual. Dita relação 
de mão dupla teve um papel especial nesta pesquisa, pois o objetivo principal 
versava em compreender como as culturas visuais das e dos participantes do projeto 
se faziam visíveis nos seus relatos. Esses artefatos fundantes das culturais visuais 
das pessoas que estivemos envolvidas foram, ao tempo, uma ferramenta para 
conversarmos sobre os discursos categóricos que trazem certas visualidades, ou seja, 
os modos como olhamos para nós e para as problemáticas que nos atingem. William 
John Thomas Mitchell, como muitos tantos autores e autoras, utiliza cultura visual 
no singular o qual não considero incorreto. Mas eu escolho usar a forma plural como 
posicionamento político, afinal de contas, qual texto e qual discurso visual e textual 
não é político?

Os estudos das culturas visuais apareceram no campo acadêmico e social trazendo 

análises críticas sobre as construções culturais e experiências sociais na vida cotidiana a partir 

da sua matéria prima, as visualidades e as imagens visuais. Ainda que tenham começado a 

ser reconhecidos por incluir em seu escopo imagens não consideradas artísticas pelas elites, 

seu foco vai além disto, em direção às experiências sociais representadas no visual e o uso 

social das imagens, nas quais concentram seu real interesse. Este campo se preocupa também 

com os modos de ver e as experiências culturais, enquanto grandes paradigmas dos nossos 

tempos, isto levando em consideração as contribuições de autores como Martin Jay (2003), 

William John Thomas Mitchell (2002; 2009), Nicholas Mirzoeff (2009; 2011; 2016), Raimundo 

Martins (2006; 2008; 2011), Irene Tourinho (2010; 2011), Belidson Dias (2008;2011), Fernando 

Hernández (2006; 2011; 2013), Imanol Aguirre (2011), entre muitos outros não menos 

importantes que citarei conforme teço as discussões a seguir. 

Ainda que seja recorrente encontrar a denominação cultura visual como nome do campo 

de estudo e como nome para o objeto de estudo, de modo particular prefiro diferenciar entre 

o objeto de estudo e o nome do campo. Com o anterior não desconsidero as contribuições que 

operam desse modo, mas desejo frisar esta situação para contextualizar a forma como trato 

o campo de estudos e os objetos de estudos nas próximas páginas. Nicholas Mirzoeff (2009), 

por exemplo, define o campo de estudos do mesmo modo que o faz com o objeto de estudo, 
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la cultura visual es una práctica que tiene que ver con los modos de ver, con las 
prácticas del mirar, con los sentidos del que llamamos el espectador, el o la que mira 
o ve. Y el objeto o la cosa que se mira puede o no ser un “objeto de arte”, sino una 
serie de cosas que son experimentadas por gente en el presente o en el pasado, pero 
lo cierto es que no hay una frontera hermética que proteja al objeto artístico de otras 
formas de objetos (p. 70)32.

De acordo com Nicholas Mirzoeff (2009) começou-se a falar de cultura visual em 

1964, quando Marshall McLuhan incluiu este termo no seu texto Understanding Media. A 

convergência de mídias, o uso das imagens nas movimentações sociais e, principalmente, 

a instauração de uma cultura comunicativa vigorosamente suportada nos discursos visuais, 

foram todos acontecimentos que trouxeram esta acepção no cenário da época.  Nesse sentido, 

Entonces, el término cultura visual como campo de estudio académico surge en el 
año 1964, y en las décadas del 80 y del 90. Pero como práctica, tiene una historia que 
es correlativa a la de la modernidad, si por modernidad entendemos, como sugiero, 
el encuentro entre culturas hasta entonces desconocidas; esto es, lo que solemos 
marcar por el año 1492, momento en el que culturas desconocidas se encuentran. 

La historia del encuentro visual debería tomar en cuenta el fracaso del lenguaje que 
está implícito cuando dos grupos se encuentran sin conocerse; por eso los modos en 
que la historia se cuenta a través de imágenes, o la forma en la que las culturas de 
la imagen son activamente destruidas, como sucede en la parte sur de América, y 
reemplazadas por una cultura gráfica y alfabética. (MIRZOEFF, 2009, p. 70)33

Autores como Gilliam Rose (2001) e Fernando Hernández (2006), por sua parte, 

consideram que foi Svetlana Alpers a primeira pessoa em falar em cultura visual no ano de 

1983, em um estudo que realizou sobre a importância das imagens no desenvolvimento da 

Europa do século XVII. Este acontecimento apresentado pelos autores também é marcante 

porque foi esta a forma como os estudos das culturas visuais começaram a ser parte das 

temáticas tratadas dentro das academias e publicações na área das artes. 

As culturas visuais são, desse modo, um motivo para conhecer a visualização da 

existência das diversas sociedades. Paulo Knauss (2006), por sua parte, considera que “o foco 

32 “A cultura visual é uma prática que tem a ver com os modos de ver, com as práticas do olhar, com os sentidos 
daquele que chamados de espectador, esse ou essa que olhar ou vê. E o objeto ou a coisa que se olha pode ou 
não ser “um objeto artístico”, mas uma série de coisas que são experimentadas pelas pessoas no presente ou no 
passado, mas o certo de tudo é que não há uma fronteira hermética que proteja ao objeto artístico das outras 
formas de objetos” (MIRZOEFF, 2009, p. 70, tradução minha). 
33 “Então, o termo cultura visual como campo de estudo acadêmico surge no ano de 1964, e nas décadas dos 80 
e 90. Mas como prática, tem uma história que é correlativa à da modernidade, se por modernidade entendemos, 
como sugiro, o encontro entre culturas até antes desconhecidas; isto é, o que comumente marcamos a partir do 
encontro das culturas que não se conheciam em 1492.                                                                                                             

A história do encontro visual deveria considerar o fracasso da linguagem que está implícita quando dois grupos se 
encontram sem se conhecer;  assim, o modo como a história se conta por meio de imagens, ou a forma como as 
culturas da imagem são ativamente destruídas, como sucede em grande parte da América do Sul, e substituídas 
por uma cultura gráfica e alfabética” (MIRZOEFF, 2009, p. 70, tradução minha).
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da cultura visual dirige-se para a análise da imagem como representação visual, resultado de 

processos de produção de sentido em contextos culturais” (p. 113). Precisamente essa relação 

com o componente social fez com que os estudos das culturas visuais encontrassem um forte 

suporte na antropologia e em campos específicos desta como a antropologia visual. Por meio 

destas “alianças” foi compreendida de maneira mais ampla a dimensão cultural das imagens, 

avançando-se de um estudo sobre o objeto ou sujeito visto para um estudo de quem vê e 

desde onde vê, portanto, dos fatores que constroem seu olhar. 

Os estudos das culturas visuais apresentam interesse pela posição subjetiva do 

produtor ou produtora e, ao mesmo tempo, pelos marcadores sociais de quem recebe essas 

informações. As interpretações dos discursos, nesta perspectiva, estão condicionadas pelas 

matrizes culturais e as conexões estabelecidas nas intersecções dos dados que configuram 

aquilo que vemos. As culturas visuais, enquanto objeto de estudo, estão compostas pelos 

artefatos visuais que usamos para satisfazer nossas necessidades de comunicação e ainda 

abrirmos espaços nas diferentes ações do dia a dia; de modo especial, também fazem parte as 

visualidades ou arranjos simbólicos encarregados de outorgar sentido às imagens visuais por 

meio de negociações, coincidências e diferenças culturais. 

Em vista disso, é objetivo dos estudos das culturas visuais estudar os modos de 

ver(mos), sentir(mos) e imaginar(mos), esta última ação no sentido duplo da palavra, 

tornarmos imagens e ao mesmo tempo projetarmos a partir dos discursos visuais. Segundo 

Imanol Aguirre (2011, p. 88), “os artefatos e eventos da cultura visual podem nos mostrar 

algo que não sabíamos que estava aí, ainda que fosse somente a forma de predisposição à 

transformação”. O autor ainda complementa este apontamento frisando o seguinte, 

Umas das consequências mais relevantes da aparição da cultura visual como campo 
de estudos é aquela que contribuiu para gerar um novo âmbito de ação e reflexão, 
acrescentando ao nascente interesse pelas questões de narratividade e significado 
a atenção pelo visível e a visualidade como campo para ser observado e como 
perspectiva da qual observar (AGUIRRE, 2011, p. 70).

Assim sendo, os estudos das culturas visuais, enquanto campo problematizador de 

questões relacionadas com as visualidades, propõem-se realizar um trabalho pedagógico que 

movimente conceitos fixados pelos centros de poder e subvertê-los, no caso de ser necessário, 

para deixar transparecer outros discursos visuais e culturais. Este campo também nos convida 

a indagar pelos discursos decorrentes das imagens visuais, pelas visualidades que interferem 

na concretização destes artefatos e pelos processos intertextuais testemunhados no meio 
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delas. É precisamente a partir dos elementos descritos acima que conecto, nesta pesquisa, os 

estudos das culturas visuais com os estudos das relações dos gêneros. 

Por outra parte, a relação desmedida entre a produção de imagens análogas e imagens 

produzidas em formatos digitais fez com que nas últimas cinco décadas estejamos vivenciando 

a consolidação de um dos períodos de maior produção de discursos visuais. Na década de 

1970 as ciências sociais passaram pelas seguintes viradas: virada interpretativa, virada cultural 

e a virada linguística, as quais deixaram as seguintes mudanças respectivamente: uma nova 

história da arte, os estudos culturais e o pós-estruturalismo (HERNÁNDEZ, 2006). 

Acrescentando aos apontamentos anteriores, Raimundo Martins (2006) destaca que 

os estudos das culturas visuais são um campo de estudos que

Se propõe nas bordas de posições teóricas e práticas metodológicas e experienciais 
que nos ajudam a interpretar as visualidades do presente e do passado no contexto 
de um mapa de relações que inclui a realidade dos sujeitos, a realidade social e 
outros tipos de realidade (p. 7).

À luz de diversas abordagens tanto teórico-conceituais quanto epistemológicas, Alice 

Fátima Martins (2012), compartilha a seguinte acepção sobre os estudos das culturas visuais, 

noção que, de modo implícito, problematiza também assuntos relacionados às visualidades, 

A cultura visual comparece não como disciplina, mas hipoteticamente como um 
território mais ou menos aberto, que comporta, entre seus projetos, a busca de 
explicitação de algumas armas utilizadas nos diferentes embates, sobretudo aqueles 
dos quais os fluxos imagéticos tomem parte relevante (imagens de toda natureza, 
inclusive as da arte), seja na produção de sentido, na manutenção de hierarquias, 
no desafio a elas, nos processos de socialização, na busca de conformação de novos 
sentidos da vida social (p. 209). 

Raimundo Martins (2008), adiciona que o campo dos estudos das culturas visuais 

“discute a imagem a partir de outra perspectiva, considerando-a não apenas em termos do 

seu valor estético mas, principalmente, buscando compreender o papel social da imagem na 

vida da cultura” (p. 30). De acordo com o autor, as imagens têm vida cultural e exercem poder 

psicológico e social sobre os indivíduos, princípio que fundamenta e orienta os estudos das 

culturas visuais. Entretanto, essas imagens só ganham vida a partir da sua interação com nossos 

repertórios culturais. Em virtude disto, Alfred Porres Pla (2013) baliza que, “o significado da 

cultura visual não está nas imagens, mas na relação que estabelecemos com elas, em seu valor 

de uso, no modo como nos permitem ver ser vistos através delas” (p. 173).
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Belidson Dias (2008), considera que os estudos das culturas visuais são uma espécie de 

disciplina que convida as pessoas a se tornarem ativistas na produção de imagens. De acordo 

com o autor, na década de 1990, o trabalho de Paul Duncum, Kerry Freedman, Paul Boil, entre 

outros, intensificou os olhares curiosos e críticos sobre dito campo. Avalio importante neste 

ponto relembrar que os estudos das culturas visuais também contemplam aquelas imagens 

conhecidas comumente como “obras artísticas”. A esse respeito, Belidson Dias igualmente 

ressalta que, 

a arte deve ser vista como um local privilegiado para a aprendizagem de estudos 
sociais e também deve ser utilizada para ampliar o conhecimento de assuntos, como 
o etnocentrismo, estereótipos de representação, a discriminação, o racismo, entre 
outros” (2008, p. 41). 

Anna María Guash (2003) complementa o escopo dos estudos das culturas visuais 

fazendo referência à inclusão de imagens antes não consideradas pelos circuitos artísticos 

ou de caráter acadêmico. Segundo a autora,  os estudos das culturas visuais são uma área 

inclusiva “que hace posible la incorporación de todas las formas de arte y diseño, ó fenómenos 

visuales relacionados con el cuerpo tradicionalmente ignorado por los historiadores del arte y 

el diseño” (p. 14)34. Contudo, este apontamento vai de encontro com o que apontei no início 

deste subcapítulo, pois desde minha perspectiva nem sempre se trabalha de forma inclusiva 

desde os estudos das culturas visuais. Porém, considero importante o destaque que oferece 

a autora sobre o fato de que algumas produções visuais começaram a ser levadas em conta 

como material de estudo. Retomo aqui um assunto que me provoca: quando poderemos 

pensar a inclusão além dos suportes e presenciá-la na diversidade dos conteúdos?  

Com o intuito de mostrar as linhas de trabalho dos estudos das culturas visuais, 

Fernando Hernández (2011) definiu três abordagens sobre o campo e as quais abrangem, de 

modo geral, as conceições de todas as autoras e autores resenhados acima:

•Um campo de estudos transdisciplinar ou adisciplinar que analisa as práticas culturais do 

olhar e os efeitos que estas têm sobre o sujeito que vê.

•Um guarda-chuvas debaixo do qual confluem imagens tanto do presente quanto do passado.

•Uma condição cultural derivada da nossa relação com as tecnologias de produção e 

distribuição das imagens. 

34 “Que faz possível a incorporação de todas as formas de arte e design, ou fenômenos visuais relacionados com o 
corpo tradicionalmente ignorado pelos historiadores da arte e do design” (GUASH, 2003, p. 14, tradução minha).
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No primeiro encontro de NarrATIVIDADES falamos um pouco sobre os assuntos 

elencados acima e vieram à tona temas como:

Conversante19: Não é do interesse da cultura visual fazer a distinção entre as 
imagens com fins de menosprezar uma do lado da outra. Escutamos falar dos 
estudos da cultura visual como um campo diverso. Então eu me pergunto: qual é essa 
diversidade? porque se bem ela não coloca distinções, sim continua representando 
um mesmo tipo de pessoas. Isso é só uma provocação minha, não sei o que vocês têm 
a dizer sobre isso. 

Conversante6: depende do campo de interpretação da imagem. A imagem tem um 
conteúdo, a arte clássica tem um visual que faz com que ela se interprete como arte 
clássica, mas quando a gente olha para o campo antropológico que contempla o 
ser aí vem outro tipo de forças que te levam a outra interpretação da imagem (...) 
a cultura visual é isso, cada imagem tem uma interpretação para cada pessoa e as 
pessoas estão determinadas pelas relações de poder.

Conversante9: e o que essa imagem diz desde nosso contexto. Porque estudamos o 
objeto artístico a partir de contextualização de onde foi criado. Um dos diferenciais 
da cultura visual é partir da nossa compreensão. Não pensar a imagem pelo tempo 
em que foi criada, mas sim qual é minha visão sobre esse objeto, isso antes não se 
tinha dentro do campo da arte, era pensando o objeto pelo objeto ou interpretando 
o quê o artista queria dizer. 

Conversante1: quando eu penso em cultura visual sempre penso em cultura. Então 
se penso em visualidades pode ser a imagem que passava um personagem. Cultura 
visual é isso, a mensagem que você quer que prepondere. São processos de construção 
e desconstrução ao mesmo tempo. [20.11.2015] .

Por outra parte, avaliei fundamental rever neste texto algumas colocações sobre a 

relação dos processos educativos e os estudos das culturas visuais. Assim sendo, Fernando 

Hernández (2011) destaca que 

A cultura visual, quando se refere à educação, pode se articular um cruzamento de 
relatos em rizoma (sem uma ordem pré-estabelecida) que permite indagar sobre as 
maneiras culturais de olhar e seus efeitos sobre cada um de nós (p. 34).

Temos vivenciado nos últimos anos um deslocamento do estético do âmbito exclusivo 

das artes para vivê-lo em todas as ações cotidianas e em articulação com outras disciplinas das 

áreas humanas e sociais. A educação da cultura visual, termo discutido por Raimundo Martins 

e Irene Tourinho (2011), tem se convertido em uma linha esperançosa dentro dos estudos 

das culturas visuais e de importantes transformações nas metodologias e nas temáticas que 

seduzem e movimentam tanto a quem aprende como quem ensina. O anterior sem fazer 

referência à odiosa distinção entre docentes e estudantes, pois todos e todas aprendemos 

e aportamos na construção visual do conhecimento e conceituação do campo imagético. 

Consequentemente, a resistência às visualidades hegemônicas é uma forma de fazer com que 

as epistemologias se tornem mais flexíveis. 
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Gilliam Rose (2001) destaca algumas questões interessantes para as pesquisas norteadas 

pelos estudos das culturas visuais e que considero significante resenhá-las neste ponto: como 

as imagens representam as diferenças sociais? Como as imagens são vistas e não só o que elas 

mostram? Quem produz as imagens? Quem as pode ver? Quais os efeitos destes processos?

Para finalizar este apartado, assinalo que nesta investigação considerei os estudos 

das culturas visuais como campo epistemológico e metodológico mediante o qual analisei as 

narrativas audiovisuais, textuais e verbais resultantes dos processos de interação. Observei 

para as culturais visuais como complexos de artefatos que configuram narrativas pelo fato de 

conter histórias, ficções que as determinam e falam dos poderes institucionais amalgamados 

na sua origem. 

2.2 Bate-papo sobre masculinidades e os estudos sobre estas

O que podemos dizer das masculinidades nas visualidades? O que podemos entender por 

masculinização dos olhares? 

2.2.1 Masculinidades

A maioria dos estudos sobre as masculinidades tomam como base de problematização 

três instituições: o estado, a família e o mercado de trabalho, e, por conseguinte, sistemas que 

operam com dispositivos de controle: o patriarcado, a burguesia, designadamente classista 

e branca, e o princípio heteronormativo. No caso específico desta pesquisa me propus 

tencionar estas perspectivas e vinculá-las com outras instituições como os espaços das artes e 

o ensino destas para pensarmos outros efeitos destes arranjos, a masculinização dos olhares, 

a persuasão instalada por meio das mídias e dos discursos das instituições acima citadas.  

Encarei e analisei as masculinidades nesta pesquisa a partir de vários caminhos, mas 

principalmente como projetos escópicos ou complexos de visualidades que determinam as 

representações que usamos e/ou incorporamos os sujeitos para interagir no meio das relações 

de poder, saber e prazer. Discuti com as e os conversantes os modos como as masculinidades, 

enquanto ideação sociocultural defendida primordialmente pelas sociedades heteronormativas 
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e patriarcais, condicionam a reprodução de visualidades, muitas vezes masculinizadas, e por 

conseguinte, a produção de artefatos visuais derivados destas. Nesse sentido, 

A masculinidade tem se instaurado como uma norma para ser seguida por aqueles 
sujeitos que nasceram homens e desatendida por aqueles que se definem como 
mulheres. Somos masculinos quando deixamos de ser femininos e constantemente 
somos confrontados com o ideal de homem que, desde séculos passados, assentou 
o patriarcado na maioria das culturas (OSPINA ÁLVAREZ e MARTINS, 2014, p. 757).

Além do indicado nesta citação, considero muito importante levar em conta dois 

conceitos indissociáveis, sendo um deles é a causa do outro, sendo que este outro ajuda a 

manter e espalhar o primeiro. Esses conceitos chaves são a masculinização dos olhares e as 

visualidades masculinizadas. Inclusive, seria mais sensato falar de masculinização dos sentidos, 

não só porque este processo atinge todos os sentidos perceptivos, mas também porque 

atinge os sentidos culturais. Contudo, por motivos de ajustar o foco desta tese, usei somente a 

masculinização dos olhares e as análises sobre como esta estratégia de poder, saber e prazer, 

incidiu no desenvolvimento das conversações hipervisuais que nortearam esta pesquisa.  

De acordo com Paul. B. Preciado (2014), as masculinidades são ficções políticas 

decisivas em “nosso estar no mundo”. Observo as masculinidades como armações 

socioculturais associadas e estudadas, sobretudo, a partir da sua relação com as sexualidades 

enquanto modos de poder, prazer e saber. No caso desta pesquisa as abordei, também, como 

“permissões restritas” para aceder aos discursos, tanto no que diz respeito à sua produção 

quanto no que corresponde à recepção e consumo destes. A esse respeito, Pablo Pérez 

Navarro (2008) observa que os gêneros, dentro dos quais se localizam as masculinidades 

e feminilidades, “son por tanto comprendidos como vehículos de transmisión de ciertos 

imperativos culturales, y el reconocimiento de los mismos sólo se convierte en subversivo 

bajo determinadas condiciones” (p. 128)35. 

Consequentemente, definem as masculinidades, na maioria de culturas, a restrição 

emocional, a obsessão pelo sucesso e o poder, a cobrança de força física e a coragem para 

encarar qualquer situação. Circunstâncias todas que convidam, de modo subentendido, a 

quem entra no jogo das masculinidades hegemônicas a esquecer os meios, e inclusive, as 

pessoas envolvidas para conseguir tais fins. Eis aqui possíveis, por não falar que seguras, causas 

de problemas sociais como o machismo, sentido de posse, misoginia, etc. 

35 “São, potanto, compreendidos como veículos de transmissão de certos imperativos culturais e o reconhecimento 
dos mesmos só se converte em subversivo sob determinadas condições” (PÉREZ, 2008, p.128, tradução minha). 
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De acordo com os pesquisadores Matthew Gutmann e Mara Viveros Vigoya (2007), 

quem têm realizado pesquisas sobre estas construções na América Latina, o conceito de 

masculinidade se constrói

No sólo en oposición a la feminidad, sino también en contraste con la masculinidad 
de los hombres negros y los hombres ricos: el primer grupo se considera peligroso 
y relacionado con lo que es animal, mientras que el segundo se percibe como más 
feminino porque se considera que los hombres ricos están más interesados en sí 
mismos y más sujetos a las restricciones impuestas por sus esposas (p. 131)36.

Talvez possam parecer fortes os apontamentos acima citados pelos autores, mas 

infelizmente esses têm sido os achados recorrentes dos estudos das masculinidades e ao 

mesmo tempo os motivos para começar a trabalhar em conjunto com outros marcadores 

sociais da diferença tais como relações étnico-raciais, classe, questões geracionais, entre 

muitos outros. Entretanto, há um assunto que avalio interessante destacar desta situação: 

muitas vezes quando queremos falar dos patriarcados e a heteronormatividade, usamos 

como categoria dominante a do homem branco, heterossexual e com alto poder aquisitivo. 

Mas aqui, os autores apresentam essa visualidade dominante como “um risco” para os 

projetos androcêntricos. Sem sombra de dúvida relativizações como a anterior contribuem 

positivamente na concepção e reformulação dos estudos das relações dos gêneros.

Richard Miskolci (2011), por outro lado, assegura que, na medida em que são 

problematizadas as relações dos e entre os homens,  

Emergem dois fenômenos inter-relacionados, a homofobia e o heterossexismo, 
ou seja, no nível subjetivo, a recusa à possibilidade de se relacionar amorosa ou 
sexualmente com alguém do mesmo sexo, e, no nível social, o pressuposto da 
heterossexualidade como a própria ordem natural em que se manifesta o desejo (p. 
78). 

Assim sendo, estudar as masculinidades sob a perspectiva dos estudos das culturas 

visuais converte-se em uma chance para compreender as relações entre o consumo e a 

produção de imagens visuais carregadas de enunciados sobre os próprios sujeitos. Isto porque 

as masculinidades não só comprometem as produções e reproduções culturais dos homens, 

elas atingem a todas as pessoas – mulheres, crianças, velhos, bissexuais, transgêneros, 

transexuais, intersexuais, entre outras identidades. Nesse sentido, encaro as masculinidades 

não só como tecnologias do sistema sexo-gênero, mas também como dispositivos para a 

produção e consumo de discursos audiovisuais, como dispositivos para a manutenção do 

capital simbólico ao serviço dos patriarcados. 
36 “Não só em oposição à feminilidade, mas também como contestação à masculinidade dos homens negros e 
dos homens ricos: o primeiro grupo se considera e relacionado com a questão selvagem enquanto o segundo se 
percebe como mais feminino porque se considera que os homens ricos estão mais interessados em si mesmos e 
sujeitos às restrições impostas pelas suas mulheres” (GUTMANN; VIVEROS VIGOYA, 2007, tradução minha). 
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De acordo com Fernando Herraiz García (2012), abordar as masculinidades desde a 

perspectiva dos estudos das culturas visuais significa vislumbrar os elementos epistemológicos, 

ontológicos e metodológicos deste campo enquanto objetos de significação que influenciam a 

construção cultural de ditas identidades de gênero. Significa também, atender 

a las representaciones emergentes, a los órdenes simbólicos a los que se predispone, 
a las estructuras de poder que son dominantes, a los mecanismos normativos 
mediadores, a las fuentes ideológicas en las que se fundamenta, etc. (HERRAIZ 
GARCÍA, 2012, p. 20)37.

Com relação aos discursos visuais, as instituições exercem sobre eles infinitas forças 

que constituem a organização de uma espécie de economia simbólica. Na maioria de filmes 

de boxe da primeira metade do século XX, por exemplo, impedia-se que as personagens 

representadas por atores negros fossem os vencedores, desse modo se contribuía à 

conservação de um imaginário restrito, um arranjo carregado de visualidades precárias em 

que o homem branco, ainda que tido culturalmente como menos forte, era o ordenador e 

administrador social por “excelência”. Percebo nesses casos como as masculinidades não são 

assuntos isolados dos outros marcadores sociais da diferença como a raça. De fato, os estudos 

sobre as masculinidades ganham mais força quando interseccionados com outras categorias. 

Consequentemente, as visualidades sobre os gêneros ainda precisam mais 

aproximações críticas, pelo menos no que diz ao contexto latino-americano, região marcada 

por tradições patriarcais e conservadoras. Esta situação é colocada em destaque pela 

pesquisadora Valle Galera (2012) ao considerar que

Los roles de referencia están presentes en la historia, la interacción social y en la 
cultura visual. Y parte de esta cultura visual la asimilamos a través de fotografías 
y vídeos que repetimos en nuestra cotidianeidad. Por eso, la fotografía, el vídeo y 
la performance son medios predilectos dentro del mundo artístico para trabajar 
cuestiones identitarias, porque trascienden la obra artística y se convierten en 
herramienta que trasforma nuestra percepción del ser (GALERA DE ULIERTE, 2012, 
p. 83)38.

Além disso, a autora pondera que, 

En el intento constante de amainar estas fronteras opresoras del género, el arte ha 
señalado, parodiado y deconstruido características que construyen la femineidad y la 
masculinidad, aunque esta última no con tanto ahínco. Centrado más el análisis en la 

37 “Às representações emergentes, às ordens simbólicas predispostas, às estruturas de poder que são dominantes, 
aos mecanismos normativos mediadores, às fontes ideológicas nas quais se fundamenta, etc.” (HERRAIZ GARCÍA, 
2012, p. 20, tradução minha).
38 “Os papeis de referência estão presentes na história, na interação social e na cultura visual. E parte desta 
cultura visual a assimilamos a partir das fotografias e vídeos que repetimos na nossa cotidianidade. Por isso, 
a fotografia, o vídeo e a performance são meios prediletos dentro da esfera artística para trabalhar questões 
identitárias, pois transcendem a obra artística e se convertem em ferramenta que transformam nossa percepção 
do ser” (GALERA DE ULIERTE, 2012, p. 83, tradução minha).
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presión que ha recibido la mujer y la construcción de una femineidad subyugada, ha 
dibujado una relación de opuestos dónde lo masculino es connotativo de opresión y 
dominio (GALERA DE ULIERTE, 2012, p. 82)39.

No começo desta pesquisa, com a professora Alice Fátima Martins, analisei 

algumas peças audiovisuais que tratavam temáticas relacionadas com as masculinidades. 

Nelas, encontramos um constante apelo à homossexualidade e ao homoerotismo. Retomo, 

desse trabalho, a obra do fotógrafo inglês Anthony Gayton caracterizada precisamente 

pelo homoerotismo, por criar cenas em que os homens se afastam do conceito de  

heteronormatividade. Nas fotografias de Anthony se destacam releituras de importantes obras 

de artistas como Michelangelo Caravaggio, nestas o fotógrafo coloca os modelos em posições 

corporais, ações e gestualidades culturalmente rejeitadas e retiradas para os homens, ou seja, 

aquelas que transmitem a construção chamada de feminilidade. 

A série escolhida para a análise mencionada acima foi “Real Men Don’t Cry”. Nela 

Anthony Gayton apresenta uma crítica sobre o chorar, pois culturalmente os homens não 

choram por ser esta uma expressão/ação própria das mulheres de acordo com os modelos 

machistas. Nossa escolha deveu-se a que nestas fotografias o artista se desliga do modelo de 

homem normalmente usado nos seus ensaios, homens magros, brancos, jovens, malhados, 

etc. Em “Real Men Don’t Cry”, tal como consta na imagem (Imagem 29), aparecem outros 

homens, outras raças, outro tipo de corpos que sentem e choram.  

Imagem 29. Colagem de fotografias da série “real men don’t cry” de Anthony Gayton

Fonte: http://www.anthonygayton.com/archive/html/site/

39 “Na intenção constante de apagar essas fronteiras opressoras do gênero, a arte tem assinalado, parodiado e 
desconstruído características que constroem feminilidade e masculinidade, porém esta última não com tanto 
empenho. Focada mais na análise da pressão que tem recebido a mulher e a construção de uma feminilidade 
subjugada, tem desenhado uma relação de opostos onde o masculino é conotativo de opressão e dominação” 
(GALERA DE ULIERTE, 2012, p. 82, tradução minha).
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O ensaio de Anthony Gayton apela a uma estratégia recorrente de apresentar “a 

desconstrução das masculinidades” mostrando homens chorando ou vestidos de cor de rosa. 

Nas palavras de Paul B. Preciado (2014) aqueles a quem lhes é designado o sexo masculino 

no nascimento reclamam um uso soberano da sua masculinidade, motivo pelo qual resulta 

“dolorido” o processo cultural de se desfazer daquela permissão para dominar os demais 

sujeitos, os demais discursos. 

Às vezes fico pensando na necessidade de ir além de “homens também choram” e 

“homens também usam rosa” quando pensamos na relação entre imaginários e masculinidades, 

nomeadamente as masculinidades e os assuntos de poder, saber e prazer. Agora, esse ir além 

implica, entre muitas outras coisas, esquecer-me das primeiras e mais básicas ponderações para 

adotar experiências, na maioria das vezes, relatadas por pessoas com bagagens distantes daquilo 

que o rosa e as lágrimas no homem que anda de ônibus, que faz compras na feira, que frequenta 

um shopping center popular, pode significar. Nesse sentido, faço outro exercício de reflexão e 

reconheço como a simpleza da relação entre o choro e o rosa com as masculinidades é um 

caminho fértil para avançar as discussões, uma via na qual podemos ir colocando, aos poucos, 

elementos para chegar a discussões do tipo: por quê não se pode usar uma cor ou fazer isto ou 

aquilo? Quem diz que não é permitido? O que se perde com esse policiamento? E por aí vai ...

As visualidades masculinizadas são frágeis no sentido de que existem poucas razões 

de peso para mantê-las ainda como eixo central das relações culturais. Reproduzo em seguida 

o fragmento de uma história em quadrinhos (Imagem 30) que representa esta situação e pode 

nos ajudar a pensar a masculinidade como uma construção quebradiça, mas sempre bem 

custodiada pelos sistemas hegemônicos. 
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Imagem 30. História em quadrinhos sobre a fragilidade da masculinidade

Fonte: https://www.tumblr.com/search/iuzomi

A esse respeito, no primeiro encontro, a conversante1 fez uma colagem (Imagem 31) 

e acrescentou o seguinte: 

fiz este trabalho baseada em estereótipos, na parte superior coloquei um corpo de 
um homem, como sempre carregando uma caixa de frutas, então eu coloquei o rosto 
de uma mulher e escrevi: você não tem força para isso! Também tampei a cara de um 
homem numa imagem daquelas que sempre se usam para mostrar a família feliz e 
criticar assim o modelo da família tradicional brasileira. Usei também a imagem de 
um homem nu para falar de nudez masculina. Depois a frase: “precisamos falar sobre 
paternidade”. Todos são estereótipos machistas [20.11.2015].
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Imagem 31. Colagem produzida no projeto NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da Pesquisa

Três assuntos me pareceram muito importantes do relato que fez a conversante sobre sua 

colagem. Em primeiro lugar a noção de família tradicional brasileira que refere não só um modelo 

heterossexual, como branco e burguês. Este assunto já vem sendo discutido favoravelmente para que 

outras visualidades, quiçá contravisualidades, transformem o imaginário do que seriam as verdadeiras 

famílias brasileiras. Em segundo lugar a estudante colocou a paternidade como um assunto que, 

ligado às masculinidade, parece ficar em dívida. Normalmente, os cuidados das crianças ficam por 

conta das mulheres, pelo menos no que corresponde ao contexto latino-americano. Finalmente ela 

falou da nudez masculina, consideração importante se pensamos nas imagens visuais, por exemplo, 

dos comerciais em que poucos homens aparecem ainda menos despidos. Sempre se apela ao corpo 

da mulher como objeto de venda e troca. Estes assuntos os aprofundo no quarto capítulo. 
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O conversante4, sobre sua produção (Imagem 32) nesse mesmo encontro, comentou: 

Usei uma foto de um menino empurrando uma menina e o balanço está cheio de 
flores. Aquela sensação de um possível casal hetero já na infância. Coloquei também 
produtos que estão ligados à masculinidade, tipo a cerveja, o livro 50 tons de cinza 
que eu acho bem machista, uma revista de pornô para meninos [20.11.2015].

Imagem 32. Colagem produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

No terceiro encontro, ocorrido no dia 28 de março de 2017, depois de ter apresentado 

os resultados dos primeiros dos encontros ou conversações do projeto acontecidas em 2015, 

deixei uma pergunta em aberto para começarmos a dialogar sobre um dois eixos da pesquisa, 

as masculinidades: Qual e como foi seu primeiro contato com noções como: masculino, 

masculinidade(s), macho, varão? A primeira em falar foi a conversante23 quem comentou o 

seguinte e a partir daí as outras pessoas se animaram a comentar, 
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Conversante23: Uai! A gente já começa ouvindo isso em casa. Nas relações familiares. 
Aquela questão do macho, do varão, do desejo de que quando uma mulher engravida 
de que o primeiro filho seja homem. (...) Então, eu acho que esse primeiro contato 
com ... mais do que o assunto, a gente carrega, a gente vivencia, vai sentindo isso 
e não é muito consciente. Dentro de casa, o que é feminino? o que é masculino? 
o que é de homem? o que é de mulher?  trabalho de homem, trabalho de mulher 
... isso é muito complicado, a gente carrega isso de maneira muito sutil. A minha 
experiência com essa questão do masculino, do ser varão, é muito sutil, mas acontece 
de uma maneira tão profunda que a gente acredita nisso sem questionar de onde 
vem. Mesmo no começo, mesmo na infância, com minha sobrinha, eu só tenho uma 
sobrinha, a gente têm o maior cuidado para orientá-la nesse sentido de masculino, 
de feminino, rosa é cor de menina, azul é cor de menino, a gente tomou esse cuidado 
quando ela nasceu. Ela completa doce anos este ano, né? E quando ela entrou para 
escolinha das primeiras coisas que ela chegou dizendo em casa era que rosa era cor 
de menina e que ela adorava uma roupa rosa e que azul era cor de meninos, isso para 
frustração da minha irmã que nunca nem gostou de rosa e é feminista. 

Então é algo que na minha vida é uma experiência muito profunda. Então isso entra de 
maneira muito profunda, isso do masculino, da masculinidade, por mais que a gente 
tente desconstruir isso na nossa realidade, a gente vai se exercitando, se esforçando 
para se conscientizar com essa questão: o que é masculino? o que é feminino? o que 
é essa questão de gênero? o que é construção? o que não é construção social? De 
tentar observar em outras sociedades como isso funciona. É um exercício muito difícil 
e a gente acaba se vendo dentro dessa realidade, onde a gente nasce dentro dessa 
cultura, a gente se pega, quando está distraído assim, vivendo dentro daquilo que a 
gente tenta combater. 

Dentro da minha casa o meu pai é um figura que ajuda, mas ele ainda tem a postura 
de “eu sou um homem, eu trabalho fora e quando chego em casa descanso”. Quando 
ele chega em casa ele se senta e espera a comida ficar pronta ou se a casa não 
está muito organizada ele reclama. Outro dia eu cheguei na casa dos meus pais e 
eu abri a geladeira, logo meu pai abriu o congelador querendo fazer um suco ou 
alguma coisa e tem um caju ou outra fruta congelada há muito tempo e meu pai 
falou assim: ah esses cajus são da época que eu vim do Rio Grande do Norte, eles 
migraram quando ele era criança, isso para dizer que tinha muito tempo que os cajus 
estavam no congelador e que a gente não fazia nada com eles. Ele falou isso e olhou 
para mim, olhou para minha mãe e minha reação foi: e por que o senhor não fez 
nenhuma coisa com eles até agora? Aí ele pegou um susto! Porque na mente dele, 
e é muito inconsciente isso, ele acredita profundamente que o espaço da casa não 
é a cozinha, que o homem não tem que se meter nisso. Então isso caracteriza ser 
homem, ser macho, ser masculino, ter umas características e isso não é ensinado de 
forma didática, é muito sutil e desconstruir isso é supremamente difícil. Então se eu 
questiono meu pai, meu irmão, ou a gente mesmo com relação a isso do universo do 
masculino, o que define ser homem ou como o homem tem que agir, é muito difícil, é 
muito complicado [28.03.2017].

A conversante23 levantou uma questão importantíssima, a obediência dócil às 

normas impostas pelos sistemas patriarcais. Ela inclusive falou que poucas vezes tinha parado 

para questionar-se sobre seu papel em família, seu papel em sociedade e quando o tem feito 

se vê fazendo parte de um sistema carregado de iniquidades e dominações. Segundo ela, entre 

as marcas que caracterizam as masculinidades em nossos contextos podemos reconhecer as 

divisões das atividades domésticas onde o homem carece, muitas vezes, de compromissos e 
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descarrega a maior parte das tarefas para as mulheres, neste caso sua mulher, filhas, irmãs, 

mãe, etc. Portanto, sua concepção da masculinidade, do homem masculino, tem muito a ver 

com a noção do macho provedor. 

Logo depois o conversante26, licenciado em artes visuais e atuante na área de gestão 

cultural, comentou,  

Conversante26: meu contato, inicialmente assim ... a gente não tem ideia desses 
conceitos mas vai vivenciando. Algo que sempre me incomodou da minha infância 
era que eu via meus primos brincando, fazendo trejeitos, discriminando outras 
pessoas e no momento que eu fazia a brincadeira, tipo: andar rebolando, eu era 
reprendido. Minha formação foi sempre assim, por exemplo: ah, lugar de homem 
não é na cozinha. Mas à medida que eu fui crescendo e percebendo que a gente 
precisa ganhar autonomia em algumas questões, aí eu passei a cozinhar. Engraçado 
que meu pai sempre cozinhava na minha casa, mas eu não poderia ir, quando eu 
passei a ir, de fato não sei quando as coisas se inverteram, falavam: ah ele puxou ao 
pai, olha como ele cozinha bem, comecei a cozinhar e me perguntei: como assim? 
Não é para ir para a cozinha porque não é um lugar de homem, mas meu pai tem 
uma qualidade que tudo mundo reverencia e que eu vou e começo a fazer a mesma 
coisa e alcanço esse mesmo status, então sempre foi muito esquisito para mim. 

Eu também sempre me questionei acerca desse mundo de consumo e o corpo, 
a questão das masculinidades acaba indo muito para a questão do corpo e da 
sexualidade, uma calça de homem, uma saia de mulher. A gente vive em uma 
sociedade onde, se a gente for pensar, os produtos feitos para o mundo feminino são 
muito mais atrativos e mais belos do que os do mundo masculino. A utilização das 
cores é muito mais chamativa. Aí eu comecei a me questionar: mas não será que tem 
homens que se interessam por isso e aí eu comecei a abrir os olhos para esse tipo 
de vivência. Chegando em São Paulo eu tive contato com esse mundo, porque até 
então, na minha cidade, eu não tinha contatos com mundos gays, não tinha contatos 
com travestis nem nada. No meu ambiente de trabalho comecei a conviver com 
essas múltiplas facetas do ser homem nesta sociedade contemporânea. E aí foi que 
eu comecei ampliar meus horizontes para além daquela gradezinha que eu vivia a 
partir da minha sociedade, meu grupo social em São Luís, uma visão muito pequena 
frente às possibilidades de uma cidade global como São Paulo, aí meus horizontes 
ampliaram mais, querendo ou não geraram novos preconceitos que a gente pode 
discutir um pouquinho mais à frente. 

Conversante19: existe culturalmente o binarismo masculino-feminino, mas por baixo 
dele também está o binarismo ruim-bom, preto-branco, “bonito”-“feio”, e parece que 
as sociedades colocaram todos os adjetivos bons do lado do masculino. Por exemplo, 
se fala: as mulheres são muito sensíveis, então são histéricas, então são desordenadas 
... os homens são mais racionais bla, bla, bla, mas às vezes se excedem com as forças, 
coisas que a gente sabe que não necessariamente têm essa regra. [28.03.2017].

Na fala do conversante26 apareceram assuntos muito relevantes sobre as 

masculinidades, as formas como este foi punido por não coincidir com os comportamentos e 

jeitos ríspidos que sua família esperava dele por ter nascido homem, ainda que nas entrelinhas 

do depoimento seja possível perceber que estas punições estavam relacionadas com uma 

tentativa familiar de não aceitar que a criança possuía trejeitos culturalmente pensados como 

femininos, interessava-se por atividades também tidas como femininas e, principalmente, 
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demarcar sua homossexualidade desde os primeiros anos de vida.   

Em seguida, o conversante24, formado em jornalismo e doutorando em Arte e Cultura 

Visual, compartilhou sua percepção sobre a provocação que coloquei: 

Conversante24: é muito curioso porque minha vivência com relação ao assunto da 
masculinidade, se for falar da vivência, é desde sempre. Dentro de casa meu pai 
era uma pessoa multitarefas. Ele cozinha, também lavava. Morou sozinho desde 
pequeno, uma família muito religiosa, muito católica, foi para o seminário com sete 
anos de idade e saiu aos vinte e dois, ou aos vinte e um. Aos vinte e dois ele já estava 
praticamente casado, perdão, ele saiu aos dezessete, aos vinte e um ele já estava 
casado.

Eu nunca tive muito diálogo sobre sexualidades ou sobre masculinidades ou qualquer 
assunto de gênero dentro de casa. E quando tive foi com minha mãe que me explicava 
muito cientificamente esses assuntos. Então a vivência foi na rua, com colegas e aí 
entra um assunto de classe também, eu acho indissociável falar de gênero sem falar 
de classe, sem falar de cor, porque todo abrange um espectro de normatização, 
uma dimensão de poder, também. [...] Era parar em algum lugar abrindo parêntesis 
(simula pegar o pênis e os testículos) ... eu achava tudo isso patético, ridículo e não 
gostava do modo como as meninas eram discriminadas e comecei a andar com 
elas, em uma idade em que os rapazes não andam com as meninas e não demorou 
muito para eu ser tratado, dentro de uma perspectiva machista, como: (eu vou usar 
propositalmente esse termo, tá gente?!) viadinho, bichinha. Esses foram os termos 
que me foram aplicados naquela época e eu sempre achei que era dotado de uma 
sensibilidade, nesse sentido, diferenciada, não me colocando em uma condição 
superior ou inferior a ninguém. 

(...)

Sobretudo como existe aí um exercício de ser feminino, também para as meninas 
que estão entrando na adolescência, como é ser bonita, acho que aquelas que não 
estão enquadradas dentro daquela figura também sofrem a discriminação, né? 
Eu era aquele rapaz que quando chegava a época da festa junina dançava com a 
mais feia, considerada pelos demais como a mais feia, porque eu não achava justo. 
A menina tinha todo o direito de dançar e aí eu pagava dobrado por causa disso. 
Era tratado como barangueiro, né? Vejam bem, eu não estou querendo me colocar 
numa posição de destaque com relação, eu estou dizendo também como é difícil no 
início de uma adolescência assumir um outro papel e aí eu chamo atenção para uma 
outra coisa: também está introjetado na gente! ainda que pensando dessa forma, 
em hábitos ou no imaginário do que é ser masculino, como a gente também reproduz 
isso porque ao desejar aquelas meninas eu também queria assumir um papel e uma 
determinada postura. Então, talvez por conta disso eu tenha ido surfar, assumindo 
um determinado papel que me aproximasse, talvez, do sexo feminino e como de 
repente essas posturas machistas a gente introjeta também. 

Existe um habitus feito socialmente que nos é colocado, uma imposição irracional, 
que nós aprendemos na forma de andar, de falar, de seduzir ou não, né? É muito uma 
experiência pessoal, de vivência [28.03.2017].

A religião, outro marcador da diferença, aparece explícito na intervenção do 

participante, pois a criação católica do seu pai interferiu nos modos como ele, sua irmã e mãe 

se relacionavam dentro do ambiente privado, segundo ele muito conservador. Seus processos 

de socialização, na escola e na rua, foram lhe mostrando os comportamentos esperados 
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culturalmente das pessoas do seu sexo, ou seja, os atos performativos que ele devia seguir mas 

que nem sempre condiziam com suas necessidades, com suas formas de encarar as situações 

e principalmente tratar às demais pessoas. De fato ele manifestou arrependimento de ter 

consumado algumas agressões para ganhar aceitação no grupo de homens adolescentes. 

Esse habitus que ele baliza tem a ver com a noção de Pierre Bordieu (2002), como 

ele comentou em outro momento do projeto. Ainda que o participante tenha encerrado sua 

fala dizendo que esse processo da masculinidade na adolescência é algo muito pessoal e de 

vivência, vale a pena lembrar que essas construções nos antecedem e nos condicionam. Ele 

mesmo demostrou quanto era cobrado social e familiarmente.  

Continuando com a discussão, a conversante20, estudante do bacharelado em Design 

de Moda, compartilhou conosco o que foi esse primeiro contato com as cobranças em relação 

à masculinidade, 

Conversante20: bom, com relação ao meu primeiro contato, eu acho que foi 
extremamente conflituoso, pensando em infância, pelo lugar de onde eu falo, né? 
Ontologicamente! Como mulher transexual. Então assim, eu lembro que essa ideia 
de masculino e feminino era muito tênue para mim e acredito que no grupo no qual 
estava inserida também era. Eu tinha muito contato, eu tinha muita proximidade 
com meus primos e éramos assim: basicamente metade meninas e metade meninos. 
Basicamente fazíamos todo tipo de brincadeiras, então eu lembro que eu tinha uma 
prima que adorava jogar futebol e eu nunca gostei, já tentei mas nunca gostei e 
ela adorava, ela jogava com nossos primos, né? E se sentia muito confortável ali, 
naquela atividade. Eu lembro que eu adorava subir em árvores e ela não gostava, ela 
tinha medo de altura. 

Então assim, para mim, a partir desse olhar, dessa perspectiva, e não isso de é coisas 
de menino e coisas de menina. Eu lembro que uma vez eu ganhei um carrinho de 
policial, de polícia, com pilha, daqueles que rodavam e ficavam apitando. Ele parecia 
aqueles carros pretos da polícia norte-americana, sabe? Tipo cops. Tanto assim que 
ele vinha escrito em inglês, minha tia foi lá no Paraguai e trazia e ela me deu de 
presente de aniversário. Eu lembro que eu adorava esse carrinho, eu adorava ... ver 
o carrinho andando e eu adorava fazer minhas próprias brincadeiras, tanto é que 
uma vez eu peguei a Barbie de uma prima e botei acima do carrinho e vai Barbie! Eu 
imaginei a Barbie Policial e era isso. 

Então assim, durante a infância no máximo que eu ouvia era ... quando eu participava 
de algum tipo de brincadeira ... brincava com algum tipo de brinquedo tido como 
feminino, no caso bonecas especificamente, quando tinha um olhar de um adulto por 
perto. Existia repreensão, né? Quando não, que éramos só nós, as crianças, era tudo 
muito tranquilo, tudo muito natural. 

Durante o processo de adolescência esse conflito ficou mais acentuado, porque 
aí eu vou me perceber nesse lugar como transsexual, eu vou descobrir que existe 
uma terminologia, descobrir a transexualidade com doze anos de idade, é como se 
a ficha caísse ... tipo assim: é isso! Eu estou lendo aqui e estou me identificando e 
é isso mesmo. Aí nesse processo vivi muitos conflitos comigo mesma, com o meio, 
principalmente com a família, mas também com a escola. Eu imaginei que eu teria 
que me afastar de tudo o que fosse referente ao masculino, para que eu pudesse ser no 
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mundo. Então teria que me afirmar dentro de um processo, dentro de um estereótipo 
de hiperfeminilidade. Então a partir desse momento eu teria que incorporar tudo 
aquilo que fosse tido socialmente, culturalmente, como extremamente feminino. 
Criei uma aversão a tudo aquilo que era tido e descrito como masculino para poder 
me situar neste mundo, né? Para poder marcar nesse lugar e foi assim que durante 
muito tempo na minha adolescência e por esse fato terminei pagando muito caro. 

Eu começo meu processo de transição com doze para treze anos. A primeira coisa que eu 
faço é deixar meu cabelo crescer. Depois eu vou incorporando elementos do vestuário 
feminino dentro do meu guarda roupa para acentuar essa hiperfeminilidade, essa 
busca por aquilo que hoje eu considero como estereótipo do que seria feminino, né? 
Assim, eu vou passar por um processo, daí todos os preconceitos e discriminações e ... 
violências e tal. Daí eu vou passar por um processo de reavaliar essa hiperfeminilidade 
que eu tentei construir para mim no final da adolescência. De certa forma tentar fazer 
as pazes com a masculinidade, para além de qualquer estereótipo de masculinidade. 

No final da adolescência quando eu tenho o primeiro contato com a Simone de 
Beauvoir, no livro o Segundo Sexo, a partir daí eu vou buscar, não só o feminino 
mesmo em figuras históricas femininas, na história das mulheres, ao longo da própria 
história, sabe?! Desde a rainha no Egito antigo que teve que se travestir de homem, 
de faraó, para poder se posicionar socialmente até outras figuras históricas femininas 
e pensadoras femininas, mas também desconstruir esse feminino estereotipado 
para poder, também, abrir espaço e entender como é que essas masculinidades 
acabam sendo assimiladas de uma forma, muitas vezes, distorcida, estereotipadas 
e distorcidas mesmo. 

Eu acredito muito que todo mundo, desde uma visão meio holística, é yin e yang. Todo 
mundo têm o masculino e o feminino, como eu disse, para além dos estereótipos azul, 
rosa, boneca, bola, carrinho, sabe?! Eu acho que são potencias de vida, então meu 
interesse é nesse sentido. 

Conversante23: a partir de quando você começa a tomar essa consciência?

Conversante20: ali por volta dos dezenove, vinte anos. Eu sempre fui muito de 
me questionar, eu sempre fui muito de questionar o meio. Então assim, era muito 
comum, por exemplo, eu ouvia muito no meio ali das meninas trans e as travestis, 
coisas do tipo: nossa! Você viu fulana? Parece um homem doido! elas diziam, isso se 
referindo a outra travesti porque ela não tinha características “tão femininas” (faz o 
gesto com os dedos para simular as aspas) assim. Dentro do próprio meio você via 
como o machismo reverberava, como isso era descrito com uma naturalidade, como 
se fosse fazer qualquer comentário e vamos segregá-la porque ela não é passável. 
Passável é um termo usado pelas pessoas trans, quando você dentro de um processo 
de performatividade e de corporalidade você se passa por uma pessoa cis. No caso 
uma mulher trans, a partir da perspectiva, do olhar do outro, se passa por uma 
mulher cis, então provavelmente ela não vai sofrer preconceito ou discriminação ou 
qualquer tipo de violência. O mesmo vale para os homens trans. Então assim, eu vi 
isso e me sentia extremamente incomodada, apesar de querer assimilar a qualquer 
custo essa hiperfeminilização, essa hiperfeminilidade, isso me incomodava. Até 
porque eu também sofria preconceito, então eu poderia ser agente do preconceito?! 
Como que eu poderia repetir isso?! Então eu vou trazer esses questionamentos para 
mim nesse período, ali no final da adolescência, por volta dos dezenove ou vinte anos. 

Acho que é um processo mesmo, você se constrói com relação tanto das masculinidades 
quanto das feminilidades, você se constrói ao longo da vida, né? E quando você se 
permite desconstruir, também, não no sentido de negar, que foi o que aconteceu 
comigo no processo de adolescência. Se trata de desconstruir o que significa isso, 
quais são os significados que tanto as masculinidades quanto as feminilidades têm 
na nossa cultura, na nossa vida, ontologicamente, né?! A partir de uma perspectiva 
muito pessoal e como esse pessoal pode extrapolar também para o social, para o 
cultural. Então...eu penso muito nisso [28.03.2017].
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A conversante20 iniciou seu depoimento falando de como na sua infância as noções 

de masculino e feminino eram bastante tênues tanto na sua vida, como na dos seus primos e 

primas, mas estas foram tornando-se rígidas conforme foram crescendo, inclusive por seu lugar 

de fala, nas palavras dela, o de uma mulher transexual que desde cedo começou seu processo 

de trânsito, lidando com suas próprias rejeições e apropriações do que culturalmente é tido 

como feminino e masculino. No momento em que a participante decidiu iniciar seu trânsito 

apareceram rejeições por parte de algumas instituições já comentadas: a família, a escola, os 

círculos sociais, etc.  

Ela mesma elencou que nos últimos anos fez as pazes com a masculinidade e a 

partir desse momento pensa que tanto as feminilidades como as masculinidades existem em 

todos nós como potencias. Ela pensa os gêneros desde uma visão holística, uma construção 

interminável. Agora, para ela arquitetar essa perspectiva ela fez auto avaliações das formas 

como reconhecia às demais pessoas e como ela mesma era recebida em diversos círculos 

devido à sua construção de gênero. 

Posteriormente o conversante22, jornalista, estudante de licenciatura em Artes 

Visuais e doutorando em Arte e Cultura Visual, levantou questões significativas em relação às 

suas primeiras noções sobre masculinidade. 

Conversante22: Ai cara! Esse na verdade é um assunto que está muito presente 
na minha vida e que agora tem estado mais presente ainda. Eu não consigo neste 
momento atual da minha vida desvincular a ideia, as ideias ou conceitos, de masculino 
ou masculinidades do machismo. Eles têm estado imbrincados cada vez mais, cada 
vez mais penso nessas questões que me constituem, enquanto homem, enquanto 
hetero, cis, né? Eu tenho uma memória muito boa e isso pode ser muito bom para 
alguns quesitos mas muito ruim para outros, então eu tenho uma lembrança muito 
clara de uma situação que era a seguinte: eu devia ter uns dez ou onze anos de idade 
e eu sempre morei em prédio e com muita criança, muito menino, né? Gente de tudo 
quanto é jeito que vocês imaginarem! Eu lembro das meninas passarem assim e aí 
alguns coleguinhas meus, na época, falar assim: nossa, fulana está gostosa ou não 
sei o quê! Olha a bunda! Olha o peito! Cara, eram onze anos de idade, não tinham 
bunda, ninguém tinha bunda, ninguém tinha peito, fisicamente falando. Eu ficava 
pensando, que graça tem nessa bunda? Que graça tem no peito? Eu não entendia 
qual que era a graça que eles estavam vendo em peito e em bunda. Não era pelo fato 
de não ter o peito ou a bunda, mas o quê isso deveria despertar em mim que não 
estava despertando naquele momento e que eu comecei a me sentir mal porque eu 
não via o que os meu colegas viam. E eu ficava assim: qual que é o sentido disso?! No 
final das contas era um sentimento que eu tinha. 

Hoje eu acho que a gente está numa situação privilegiada de conseguir refletir sobre 
isso e na verdade hoje, que vou fazer trinta e quatro anos, conseguir buscar coisas de 
há vinte, vinte e cinco anos atrás e falar: putz, era isso que estava acontecendo comigo 
na época e eu nunca tinha conseguido entender na minha vida inteira. Mas hoje, a 
gente consegue falar assim: opa! O quê é que era aquilo?! Então assim, não importa 
se de fato eles sabiam o que eles estavam falando ou não, porque era como eu me 
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sentia e qual que era minha configuração ... porque eu fui criado por duas mulheres, 
em quê contexto eu fui criado por duas mulheres: era minha mãe porque meu pai 
e minha nunca se casaram, sempre foram muito amigos, mas eles não se casaram, 
ele não mora em Goiânia, meu pai mudou para Rio Grande do Norte e eu nem tinha 
um ano quando mudou para lá. Então eram minha mãe e minha avó paterna, então 
assim, eu não tenho a referência de um casal heteronormativo, pai e mãe, eu não 
tenho essa referência, nunca tive. Eu não tenho referências de pais casados, casais. 
Então a partir do momento que eu me vejo nessa situação da construção do que é 
ser menino, porque na verdade ela começa com o que é ser menino ou menina. Eu 
lembro quando a gente tinha dez ou onze anos de idade a gente chamava o Thiago 
Gay, era um colega nosso que a gente chamava de Thiago Gay. Ah, você vai sair com 
Thiago?! Que Thiago? Thiago Gay! A gente não sabia o quê era gay, eu quando era 
criança achava que era melhor ser gay do que ser viado. Porque o gay comia e o 
viado dava, olha! Isso a gente era criança! 

Conversante23: você tinha noção da relação entre comer e dar?

Conversante22: Mais ou menos, eu acho que era mais uma relação de poder do que 
sexualmente falando mesmo. Era como se fosse uma dominação, sabe?! Comer é 
dominar e o que dá é o dominado e eu não falo sexualmente não. 

Conversante19: historicamente o sexo tem sido construído, também como uma 
relação de poder [28.03.2017].

No depoimento, o conversante22 vinculou a noção de masculinidade com o 

machismo, uma das formas de opressão mediante as quais operam, de modo performativo, 

as identidades que intentam sobrepor o papel do macho, do varão, do homem, por cima 

das demais identidades, principalmente das mulheres. O machismo como veremos mais 

adiante opera por meio de violências físicas e, principalmente, violências simbólicas que 

oprimem e ordenam as relações políticas, quase sempre, com vantagem para os homens. 

As masculinidades na adolescência são discursos que cobram tamanha força nos sujeitos, os 

restringem de forma mais escancarada, procurando que eles se estabeleçam enquanto os 

macho viris que as sociedades idealizam e aguardam para serem administradores dos capitais. 

Os vizinhos deste participante, ainda na infância, seguiam rituais que poderíamos 

considerar machistas, pois criavam situações de constrangimento para as meninas do 

prédio, “dando cantandas” e as enxergando de modo sexualizado. Dita situação incomodava 

o conversante22, devido a que ele não se sentia atraído nem seduzido, naquela época, 

por suas vizinhas, assim como quiçá outros dos seus amigos também não se sentiam, mas 

deviam aparentar um gosto que desse conta da sua virilidade em construção. Por outra parte, 

os embates das masculinidades na infância dele também referem às ações de homofobia 

vivenciadas com seus colegas da escola, espaço onde se usava a palavra gay como apelido 

pejorativo, como xingamento.
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No terceiro encontro não compareceram três pessoas das que participaram na segunda 

fase do projeto. Por isso eu lancei novamente a questão para elas no quarto encontro ocorrido 

no dia 30 de março de 2017. A conversante21, bacharel em letras e português, mestranda em 

arte e cultura visual e docente da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, começou a roda de 

conversa partilhando sua noção de masculinidade:

Conversante21: Minha noção de masculino tem muito a ver com macheza, por causa 
da figura do meu pai, que era um homem bastante ríspido, muito ríspido, bastante 
assertivo, aquela pessoa que como só tinha as filhas e a mulher, era a pessoa que 
tinha mais voz. Falava mais, era muito assertivo, sabe?! Fazia você se calar mesmo. 
Aí depois minha noção do masculino foi com os meninos da escola que tinham mais 
ou menos esse perfil e que estavam sendo formados por pais parecidos com os meus. 
E quando eu vou pensar, todos meus heróis de ficção têm isso, têm uma pessoalidade 
muito dominante.

Eu lembro que quando eu era criança eu lia muito aquelas revistinhas Sabrina, 
sabe?! Bianca, Júlia... que é uma fórmula muito pronta na qual você tem uma moça 
delicada e um “latin lover”. Então assim, essa foi minha primeira noção do que é ser 
macho e que depois, ao longo da vida, na medida que eu fui vivendo, que eu fui me 
constituindo eu passei a repudiar isso, né?! Eu fui tendo minhas experiências com os 
homens e tal, eu passei a repudiar, eu passei a desconstruir essa figura. 

É muito difícil essa coisa de você ser sempre essa mulher, a que sempre tem que calar 
a boca. Porque o macho goiano ele quer uma menina que sente com ele na mesa do 
bar e fique ouvindo ele falar. Então é muito essa coisa de uma voz que se sobrepõe à 
minha. Eu passei a repudiar, eu passei a combater, entendeu?! A combater não com 
a militância, mas com meu jeito de ser mesmo. Então não quis ficar casada, sabe?! 
Essas coisas foram acontecendo e é um tipo de masculinidade com a qual eu não 
consigo lidar hoje. Eu não consigo me relacionar com ninguém que tenha esse perfil, 
de querer fazer você se calar. 

Conversante19: como você trabalho isso na escola?

Conversante21: eu trabalho pontuando sempre essa questão, eu sempre pontuo 
o tempo todo. Eu nunca permito que a voz de um colega se sobreponha à voz de 
uma colega só pelo fato que ele é menino. Ou então porque ele quer constranger ela 
com uma piadinha, eu sempre procuro fazer circular esse tipo de coisas, esse tipo de 
discussão. Estes dias até tinha um menino na mesa, ele veio pegar uma avaliação 
e tinha uma colega atrás e estava de top que mostra mais e foi com a mão para 
encostar na barriga dela, então eu falei: epa! Por quê você está fazendo isso? Tira a 
mão dela, porque ela não tinha dado nenhuma indicação de que ela queria alguma 
aproximação naquele momento. Então na escola eu sempre pontuo essas coisas, eu 
sempre faço perguntas sobre isso, eu sempre pergunto: por que? Por que? Por que? 
... [30.03.2017].

No caso desta conversante, o significado de macheza, como ela mesma diz, engloba 

pelejas patriarcais, dominações que no seu caso foram exercidas por seu pai sobre ela, sua 

mãe e irmãs. Ela também destacou o papel pedagógico de artefatos como as revistinhas de 

época chamadas Sabrina (Imagem 33) que também lhe ensinaram, lhe amoldaram seu olhar 

sobre o quê, num contexto machista e androcêntrico, deveria ser um homem e as relações 

deste com as mulheres. 
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Por outra parte, esta mesma conversante salientou que, conforme cresceu e teve 

outras vivências fora do círculo familiar, outras figuras masculinas quiseram se impor sobre 

ela.  A partir dos seus incômodos ela começou a confrontar essas ações e sua figura de homem 

masculino se desfez, tanto que hoje leva para seu trabalho como docente questionamentos 

que evitem que a voz dos homens se imponham sobre as das mulheres, que as pessoas 

heterossexuais se imponham sobre as homossexuais e assim por diante. 

Imagem 33. Capas da Revista Sabrina 

Fonte: https://ultimaflordolacio.files.wordpress.com/2012/06/1313624224_239923250_3-livros-romances-de-
bolso-antigos-julia-bianca-sabrina-anteriores-a-editora-harlequin-livros-revistas.jpg

Logo após, a conversante9, expôs sua experiência pessoal, muito diferente da exposta 

pela conversante22, ainda que as duas tiveram como referencia seus pais, 

Conversante9: a minha primeira referência de masculinidade também foi com meu 
pai, mas é uma outra percepção. Meu pai sempre foi a pessoa que cuidou da casa, 
durante muito tempo ele viveu da roça então tinha uns períodos específicos em que 
ele saía para trabalhar, em quanto minha mãe trabalhava na área de educação e 
trabalhava o dia todo praticamente. A pessoa que cuidava de mim e dos meus irmãos 
era meu pai e ele sempre foi uma pessoa extremamente doce, muito carinhoso 
conosco. Era a pessoa que pegava nossos cabelos e penteava muito carinhosamente, 
porque nós sempre usamos cabelos longos. Era a pessoa que vestia a gente, sempre 
tinha o cuidado de não deixar a gente na rua porque eu cresci com aquela concepção 
que a gente não podia ficar na rua e que tinha horário, só poderia brincar enquanto 
meus pais estivessem presentes. Era também a pessoa que participava das reuniões 
escolares, até porque minha mãe não podia sair do serviço.

Então, eu cresci com a imagem do homem doce, do homem educado e talvez ao 
longo do tempo isso tem me prejudicado porque a percepção do masculino que eu 
tenho é um pouco idealizada. Porque nem todos os perfis masculinos correspondem 
ao perfil masculino do meu pai. Então, até eu desconstruir essa ideia e entender os 
diferentes tipos de masculinidade que existem no nosso cenário hoje passou muito 
tempo. Porque minha percepção de masculinidade, a partir da minha ideia paterna, 
foi a do homem doce, educado, que cuida dos filhos, que cuida do lar. E quando 
ele passou a trabalhar, quando ele passou num concurso público, mesmo assim ele 
nunca deixou de ir na escola nem deixou de acompanhar nossas atividades, sempre. 
Porque como minha mãe não podia ir porque trabalhava de manhã e à tarde e o 
trabalho dele era mais flexível, ele é técnico na área de saúde, então ele sempre teve 

https://ultimaflordolacio.files.wordpress.com/2012/06/1313624224_239923250_3-livros-romances-de-bolso-antigos-julia-bianca-sabrina-anteriores-a-editora-harlequin-livros-revistas.jpg
https://ultimaflordolacio.files.wordpress.com/2012/06/1313624224_239923250_3-livros-romances-de-bolso-antigos-julia-bianca-sabrina-anteriores-a-editora-harlequin-livros-revistas.jpg
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mais disponibilidade de tempo para estar com a gente. Minha mãe sempre foi o pulso 
firme da família, de dizer: não, não pode! [30.03.2017].

No relato desta conversante ficou evidente como sua figura de masculinidade refere 

a uma construção entrecruzada por doçura, cuidado, responsabilidade. Visão contrária à da 

anterior participante e que trouxe à tona um assunto que aparece em muitas ocasiões quando 

fazemos referência às masculinidades: a paternidade, a qual em muitos casos é uma figura 

marcada pela ausência, pela limitação à manutenção econômica. Nesse sentido, a história desta 

participante está imbrincada nas mudanças acontecidas nas relações e papéis de gênero devido 

às viradas econômicas e culturais, homens que assumem os afazeres domésticos e cuidado das 

filhas e filhos enquanto as mulheres proveem o sustento econômico trabalhando fora de casa. 

Esta situação é cada vez mais comum e tem reconfigurado de maneira positiva, a meu ver, as 

responsabilidades entre as famílias, os trânsitos e participações nos âmbitos públicos e privados.  

Para finalizar as percepções sobre masculinidades, virilidades e assuntos conexos, o 

conversante25, bacharel em artes visuais e design gráfico, mestrando em Arte e Cultura Visual, 

dividiu sua vivência, a qual guarda algumas similitudes com a da conversante21, 

Conversante25: minha primeira noção de masculinidade foi nos primeiros anos 
com meu pai, mas ele se divorciou da minha mãe quando eu ainda era muito novo, 
tinha seis anos. Então eu não tive tanto contato com ele para conseguir ... para ser 
moldado da maneira que ele gostaria, porque isso é uma atividade, se atua. Ele não 
conseguiu atuar dessa maneira, isso inclusive durante minha adolescência causou 
um afastamento enorme entre a gente, até porque até os seis anos ele foi moldando 
minha masculinidade e depois minha mãe e minha avó. Então cresci com outro viés 
de masculinidade, do ponto de vista das mulheres, que não deixa de ser machista, 
opressora em vários momentos. 

A noção mesmo final de masculinidade, daquilo que eu possa considerar como 
masculinidade, vem da escola, dos meus amigos e do convívio social com os amigos 
que vieram depois da escola. Então vem deles o que hoje eu considero masculino. 
Então não era tanto essa coisa de se impor como homem perante às mulheres, era 
muito mais, nesse caso, no grupo social, dos amigos. Aí o masculino está muito mais 
relacionado a sua capacidade de ter uma namorada e fazer sexo com várias mulheres, 
do que propriamente o modo de agir. O modo de agir é uma ferramenta para você 
conseguir a finalidade que é um sexo com o máximo de garotas possíveis. O macho 
alfa do grupo é aquele que come mais menininhas na festa. Não necessariamente o 
mais bruto, não necessariamente o mais forte, mas sim aquele que consegue se sair 
melhor com as mulheres. 

Também todas as questões do visual: homem não tem cabelo grande! Isso era coisa 
que meu pai falava. Eu deixei crescer meu cabelo pela primeira vez com treze anos e 
aí eu fui para a casa do meu pai e chegando lá ele me diz, isso é coisa de viado! Vamos 
cortar o cabelo agora! E me obrigou a cortar o cabelo. Essa é a visão de masculino 
dele. 

Com meus amigos era diferente, todos tinham o cabelo grande porque isso fazia 
sucesso com as menininhas do ensino médio. Então aí o masculino está relacionado 
mais com isso: a forma como eu me relacionava com o sexo oposto. [30.03.2017].
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Ainda que boa parte da criação deste participante esteve a cargo da sua mãe e 

sua avó, nos momentos que este tinha contato com seu pai vinham as cobranças visuais e 

comportamentais que este fazia para que seu filho “parecesse”, na perspectiva dele, um 

homem. Outra questão que este conversante tocou sobre sua construção de masculinidade 

se refere à capacidade de namorar e ficar com o maior numero possível de pessoas do sexo 

oposto, no caso específico, mulheres heterossexuais. No seu círculo de amigos da escola e 

colégio “o grau de masculinidade” era medido conforme ao “sucesso” no âmbito sexual. Sobre 

essa questão considero importante ressaltar que essa briga entre jovens pelo maior número 

de transas converte-se não só em um ato performativo dos gêneros, mas também em um 

assunto que dever ser abordado desde várias frentes devido a implicações tais como doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), fortalecimento da chamada cultura do estupro e formas de 

sexo forçado, entre tantas outras formas de assédio. 

Com esta variedade de histórias que relataram os e as conversantes remato, não 

de forma absoluta, como é apenas coerente, essas noções de masculinidades. A diversidade 

destes relatos, com muitos pontos em comum e outras tantas divergências, demostraram a 

influência de fatores regionais, geracionais, morais, sexuais, culturais e muitas outras matizes 

de administração dos capitais simbólicos, econômicos e políticos.

2.2.2 Então, o que estudam os estudos das masculinidades?

Para quem estão feitos os estudos das masculinidades? Quais sujeitos chancelam nossos 

estudos sobre as relações dos gêneros?

Na década de 1960, a partir dos avanços políticos e sociais alcançados pelos 

feminismos, instauram-se os estudos sobre mulheres ou mais conhecidos como Women´s 

Studies. Agora, só foi na década 1970 que, provocados por estas melhoras e transformações 

nas sociedades, foram configurados os estudos sobre homens ou Men´s Studies e os quais 

aos poucos descentralizaram seu objeto de estudo do homem às masculinidades e aos papéis 

socioculturais dos homens, dando prevalência às ações dos homens comuns, operários, 

camponeses, estudantes, pais, entre outros e não necessariamente às figuras de poder 

presentadas pela literatura e as demais artes. 
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Logo após, na década de 1980, surgiram muitos grupos de apoio de e para homens. 

Muitas práticas já antecipadas pelos grupos feministas foram adaptadas por seus integrantes, 

quem conectaram marcadores como sexo e gênero com raça, religiosidade, formação 

acadêmica, entre outros. Coletivos como a Associação Internacional de Estudos sobre Homens 

(IASOM – International Association for Studies of Men), criado na Noruega na década de 1990, 

tomaram grande força no final do século passado. De acordo com Nelson Minello Martini (2002) 

as correntes teóricas que movimentaram os estudos sobre homens até a virada do século 

foram: na década de 1970 a teoria funcionalista do papéis sociais e a qual tinha entre seus 

focos de discussão o papel familiar do homem e os processos de socialização; na década de 

1980 houve uma grande influência da psicanálise e dos pensamentos feministas entre os quais 

se destacam os textos de Raewyn Connell quem apresentou diversos tipos de masculinidade 

como aponto nos próximos parágrafos; por sua parte, na década de 1990 este campo se nutriu 

pelos já estabelecidos estudos das relações dos gêneros e as transformações das ciências sociais 

caracterizadas nessa época pelos estudos de caráter etnográfico e pós-colonialista. 

Na América Latina estes estudos foram iniciados por pesquisadoras e pesquisadores 

feministas que na década de 1970 já tinham se deparado com situações referidas aos homens 

e as quais precisavam de estudos diferentes daqueles desenvolvidos na Europa e nos Estados 

Unidos da América do Norte, onde os próprios homens tinham começado as discussões deste 

campo (MINELLO MARTINI, 2002; VIVEROS VIGOYA, 2007). 

O pânico generalizado pela expansão do vírus do HIV na década de 1980, a falta de 

informação e conhecimento sobre este, sua errada e exclusiva vinculação com as pessoas 

homossexuais e os “fuxicos” que estas novas discriminações trouxeram para os movimentos 

sociais, fizeram com que na América Latina as masculinidades diferentes daquelas dos 

homens heterossexuais e brancos foram tomadas como caso de estudo de urgência. Além 

disso, as crises econômicas da mesma década que deixaram desempregados muitos homens, 

transformaram a figura do macho provedor mantida durante séculos pelas sociedades 

patriarcais. Em decorrência disto muitos “maridos/pais” ficaram em casa enquanto suas 

mulheres trabalhavam, ficando assim encarregados dos espaços domésticos e colocando em 

xeque a figura do “macho desentendido” das coisas do lar, visualidade construída e incorporada 

na maioria de contextos. Um exemplo disto foi o caso da conversante9 quem narrou como na 

sua infância seu pai era quem cuidava dela e dos seus irmãos, enquanto a mãe trabalhava fora 

de casa e trazia o sustento econômico. 
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Raewyn Connel (1997), ainda cedo no que corresponde aos estudos das 

masculinidades, estabeleceu quatro categorias que abraçaram, na sua perspectiva, as possíveis 

masculinidades encontradas nas sociedades norte-americanas. Contudo, este trabalho, por 

ser inovador na época foi usado como foco de análise em sociedades da América Latina. A 

primeira categoria proposta pela autora corresponde à masculinidade hegemônica, construção 

acoplada à heterossexualidade, aos patriarcados e às instituições disciplinantes, motivo pelo 

qual é considerada, ainda hoje, o centro de aprovação e ordenação social. A segunda divisão 

corresponde às masculinidades subordinadas ou aquelas dominadas pelas hegemônicas, 

nesta se localizam as identidades homossexuais e as identidades masculinas que padecem 

subordinações políticas, culturais, econômicas, laborais, reprodutivas, etc.

O terceiro tipo de masculinidade é a cúmplice, vinculada aos sujeitos que sem fazer 

parte das masculinidades hegemônicas seguem as doutrinas do patriarcado para ganhar 

espaços nas dinâmicas produtivas. A última categoria proposta pela socióloga australiana e a 

que talvez mais me interessa nesta pesquisa é a masculinidade marginal ou aquela que além de 

questões de gênero pensa em outras categorias que influenciam as políticas de poder e saber: 

a raça, o estrato socioeconômico, o aceso às tecnologias, as possibilidades de subversão, entre 

outras. Em outros termos, esta última categoria das masculinidades, ao contemplar assuntos 

que expandem o sistema sexo-gênero, vai ao encontro desta pesquisa na qual mais do que 

pensar as masculinidades enquanto construções culturais, reflito, principalmente, sobre os 

olhares masculinizados como consequência dos domínios patriarcais e heteronormativos.   

Jack Halberstam, outra figura representativa nos estudos dos gênero e especificamente 

nos estudos sobre as masculinidades, considera que existe na maioria das sociedades a 

exaltação das masculinidades tradicionais em detrimento das masculinidades alternativas. No 

seu texto Masculinidad Femenina (HALBERSTAM, 2008), o qual foi uma grande provocação 

para os sistemas normativos, este autor se propôs refletir sobre as masculinidades sem a 

necessidade imperante da presença de homens, nem de adjetivos como virilidade, força, 

dominação, sexualização, invisibilização, etc. Na minha perspectiva, a principal contribuição de 

Jack Halberstam foi encarar as masculinidades a partir da presença e da ausência dos padrões 

masculinizantes nas sociedades como corpos sociais, isto em termos butlerianos.  

Alguns dos estudos sobre masculinidades no contexto da América do Sul têm revisado 

outros conceitos caros como a homossociabilidade, espaços de sociabilidade pensados 
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principalmente para o público masculino e homens heterossexuais de classe meia. De acordo 

com pesquisas realizadas no sul do continente por autores como Richard Miskolci (2011) 

e Mara Viveros Vigoya em conjunto com Matthew Gutmann (2007), a classe média seria a 

principal camada social que sustenta à masculinidade hegemônica, que por sua vez fortalece 

a chamada heterossexualidade compulsiva, 

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 meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos 
tipos de “identidades” não possam “existir” –isto é, aqueles em que o gênero não 
decorre do sexo e aqueles em que as práticas do desejo não “decorrem” nem do 
“sexo” nem do “gênero” (BUTLER, 2015b, p. 44).

Todavia com a diversidade de masculinidades que coloquei acima, as identidades 

femininas conseguem de melhor maneira, a partir das próprias marcas culturais e físicas, 

apontar as masculinidades hegemônicas como forças opressoras, reconhecendo o machismo, 

por exemplo, como um dos dispositivos mais severos de dominação sociocultural. Agora, 

distinguir esta situação a partir da perspectiva das identidades masculinas é muito mais 

complicado: apontar as masculinidades hegemônicas sendo deflagradoras de processos de 

“opressão dos próprios opressores” requer processos muito mais longos. Entre os assuntos 

que “exigem” a virilidade está precisamente nunca se mostrar submetido. Contudo, não 

quero dizer com isto que toda identidade masculina exerce opressões, existem também 

pessoas identificadas como mulheres, femininas ou não, que mediante a força, o poder 

e a manipulação, criam situações iguais de graves que aquelas arquitetadas pelas pessoas 

com pênis e reconhecidas culturalmente como homens e pessoas masculinas. Os mandatos 

da masculinidade hegemônica, corporificada tanto em homens quanto em mulheres, são 

delegações violentas em todos os sentidos. 

Uma ressalva que faz Mara Viveros Vigoya e que desejo salientar aqui é a seguinte, 

Lo importante no es que los estudios de masculinidad sean realizados por varones 
o por mujeres, sino su capacidad de analizar las prácticas y representaciones de los 
varones desde sus especificidades de género, como parte de una relación que los 
coloca mayoritariamente en una posición de dominación (VIVEROS VIGOYA, 2007, 
p. 34)40.

Nossas noções sobre o quê é masculino e feminino, e a desnecessidade destas 

categorias, vão se transformando conforme nos inserimos nos processos de socialização. 
40 “O importante não é que os estúdios da masculinidade sejam realizados por varões ou por mulheres, mas sua 
capacidade de analisar as práticas e representações dos varões desde suas especificidades de gênero, como parte 
de uma relação que os coloca majoritariamente em uma posição de dominação” (VIVEROS VIGOYA, 2007, p.34, 
tradução minha).
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Reconfiguramos nossos imaginários, construídos inicialmente no núcleo das famílias, 

maioritariamente heteronormativas, para ampliá-los ou reafirmá-los nas trocas sucedidas na 

escola, colégio, faculdade, festas, na vida mesmo. 

2.3 Detalhes sobre os olhares masculinizantes e olhares masculinizados

O que podemos entender por masculinização no âmbito dos estudos da cultura visual? Quais 

as consequências deste regime nas culturas visuais?

Como já mencionei anteriormente um dos regimes escópicos mais violentos 

na história das representações dos sujeitos é a “masculinização dos olhares”, enquanto 

consequência dos patriarcados. Este tem feito com que as mulheres tenham sido e ainda sejam 

apresentadas como objetos de desejo e que aqueles homens que não seguem os estereótipos 

da masculinidade hegemônica sejam mantidos à margem dos circuitos de produção e consumo 

dos discursos culturais. Nas palavras de Richard Miskolci (2015) vivemos sob o regime de um 

olhar normalizador, um olhar castrador. Na mesma perspectiva, Ann Kaplan (1998), ainda 

que observando o contexto norteamericano de produção audiovisual, traz um apontamento 

que conversa, na minha perspectiva, com contextos como os sul-americanos, herdeiros dessa 

tradição Hollywoodiana, 

Podemos deducir que nuestra cultura está profundamente comprometida con 
los mitos de unas marcadas diferencias sexuales, llamadas lo “masculino” y lo 
“femenino”, que giran, primero, en torno a un complejo mecanismo de miradas y, 
después, a modelos de domínio y sumisión (p. 61)41. 

Ainda que em alguns textos do sociólogo Pierre Bordieu, como por exemplo La 

dominación masculina (2000) este não faça referência explícita às atuais tensões entre os 

gêneros, ao considerá-los como construções culturais nesta pesquisa, o capital simbólico se 

constitui como um acervo de visualidades que deve ser no mínimo problematizado. Só desse 

modo conseguiremos entender, de melhor maneira, as formas como as masculinidades operam 

ordenando e condicionando as múltiplas performances sociais e culturais, manifestações, 

práticas sexuais, laborais, entre outras. 

41 “Podemos deduzir que nossa cultura está profundamente comprometida com os mitos de umas marcadas 
diferenças sexuais, chamadas de “o masculino” e “o feminino”, que viram, por um lado, em torno de um complexo 
mecanismo de olhares e, por outra parte, ao redor de modelos de dominação e submissão” (KAPLAN, 1998, p.61, 
tradução minha). 
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A violência simbólica estudada e alcunhada por Pierre Bordieu (2012) se relaciona 

com aquilo que eu neste texto chamo de olhares masculinizados. Isto é, a forma como os 

olhares foram e continuam sendo modelados a partir de uma perspectiva patriarcal e na qual 

os donos desse poder simbólico conformam uma pequena, mas potente parcela social que 

não podemos atrelar só aos homens heterossexuais, mas sim defini-la mediante conceitos caos 

como eurocentrismo, “branquitude”, colonialismo, androcentrismo, heteronormatividade, etc. 

A crônica da violência doce, que Tatiana Sentamans (2012) desenvolveu, a partir 

das ideias de Pierre Bordieu, guarda relação concreta com algo que percebi nos relatos das 

conversações hipervisuais. Durante várias ocasiões as pessoas que participaram usaram a 

palavra sutil para referir-se ao modo como os gêneros, principalmente as masculinidades, nos  

“dizem” como ser(mos), como fazer(mos) e enxergar(mos). Vejamos um exemplo disso: 

Conversante23: com a fala deles eu fiquei lembrando ... a partir do encontro passado, 
escutando as experiências que cada um teve e lendo o livro  eu fiquei pensando 
assim: o quê que define ser homem, ser mulher, o quê que define ser masculino, ser 
feminino, porque não necessariamente têm a ver com ser homem ou com ser mulher. 
Porque por mais que eu faça um esforço de não atrelar a masculinidade ao homem e 
a feminilidade à mulher, a gente acaba entrando pelo automático, automaticamente, 
por toda a formação que a gente vai tendo, a gente termina associando masculinidade 
e masculino ao homem. Então, o livro ele me provocou para pensar isso, como é que 
homem precisa se comportar para ser considerado masculino e o comportamento da 
mulher. A gente é encaixotado em diferentes maneiras de ser que não necessariamente 
estão relacionadas com a formação biológica, ligada com sexo e ao corpo. É muito 
mais o emocional e o cultural. 

Eu penso, como é que se dão essas construções? Eu falava no encontro passado, tão 
profundo e tão sutil que a gente não se dá conta. Aí a autora vai trazendo exemplos 
tão simples, do cotidiano, que acabaram me provocando muito, gente! Como é esse 
negócio! Antes não tinha passado por minha cabeça, como isso de ser mulher, de 
ser homem, se liga com muitas outras coisas e levei um susto. Para ser mulher tem 
que agir dessa maneira! E aí a gente introjeta isso e as falas são muito sutis, não 
tem ninguém que chegue e diga: olha para você ser mulher isto ou aquilo...! mas 
desde pequenas falam: junta as pernas, cruza as pernas, cuidado para não mostrar 
calcinha e aí os meninos jogam sem camisa, falam como você tem que se vestir, 
se movimentar, se comportar, o que do comportamento indica ser masculino ou ser 
feminina, então isso me deixa muito inquieta. Ontem foi o dia que eu fiquei pensando 
muito nisso. 

É interessante ela falando dessa relação com o pai, do pai que penteava os cabelos, 
do pai que a levava na escola, aí eu lembrei que na minha infância era meu pai quem 
levava a gente para a escola e buscava, ele mesmo diz que ele era o único homem 
na escola e as outras mães comentavam que ele era bendito entre as mulheres. Mas 
mesmo sendo a pessoa que nos levava na escola, mesmo sendo ele quem nos levava 
à catequese, quem participava das reuniões, ele ia porque minha mãe precisava ficar 
em casa cuidando da casa, não era uma questão de escolha. Ele determinava. Ele 
acabava sendo a figura de poder dentro da casa. Aí eu penso nessa característica e 
nas relações de poder mais masculinizadas, mais masculinas. 

Às vezes eu faço o exercício de tentar desconectar o masculino especificamente do 
homem, assim como o feminino da mulher. Então, o quê que é? Uma atitude ou uma 
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postura? Porque às vezes nosso agir é mais masculino, em se interessar por coisas 
que em princípio foram pensadas mais para os homens, mexer com ferramentas, 
né?! E eu tenho prazerzão de fazer isso, de trocar as tomadas da minha casa. Eu 
contratei um técnico para trocar a caixa geral e eu fiquei do lado, assim! Eu via ele 
mexendo, mexendo com fios, ele era aposentado e trabalhou na CELG então fez um 
trabalho bem feito, ele preparou a massa de cimento e eu fiquei olhando e aí eu falei: 
não estou vigiando o senhor não! Eu sou curiosa e tenho vontade de aprender! Aí ele 
começou a explicar: este é o positivo, este é o negativo, este aqui é o térreo, o neutro, 
o não sei o quê....daí ele foi embora e eu sai para o mercado e comprei as tomadas 
e troquei todas, para mim isso foi um prazer, é gostoso. No caso da minha irmã ela 
estranha isso, não é do jeito dela. 

Então o livro me fez pensar como é que cada um de nós respeita o jeito do ser do 
outro, enquanto pessoa, que pode ter vários nuances e características. E como é que 
a gente descontrói essa dualidade do masculino e do feminino. Como é que a gente 
faz para que essa fronteira seja um pouco borrada, todo mundo pode ter um pouco de 
tudo, qual é o problema?! Eu estou com essa caraminholas na cabeça desde ontem. 

Conversante19: o livro que ele está falando é PARA EDUCAR CRIANÇAS FEMINISTAS. 
Um manifesto escrito pela Chimamanda Ngozi Adichie [30.03.2017]. 

Os administradores do capital simbólico têm gênero, as políticas das sociedades 

patriarcais e androcêntricas os identificam com um, não precisam ter nascido como homens 

no sentido biológico da palavra, basta aplicar mecanismos de dominação física e simbólica para 

submeter os demais sujeitos e mantê-los no canto dos consumidores passivos e cúmplices das 

artimanhas do “imperialismo cultural” (TORRES DELGADO, 2014).

As masculinidades hegemônicas fazem parte das estruturas que sustentam o capital 

simbólico das sociedades heteronormativas, não devemos observá-las só como construções 

limitadas à caracterização das práticas afetivas e sexuais, elas são marcadores das posições que 

podemos ou não ocupar os sujeitos nas diferentes culturas. As masculinidades alternativas – a 

masculinidade homossexual, a masculinidade negra, a masculinidade infantil, a masculinidade 

feminina, entre outras – convêm ser observadas a fim de que os discursos sobre os sujeitos 

e os gêneros se diversifiquem e permitam a aparição de outras construções.  O anterior em 

decorrência a que, 

as masculinidades são formas de fechar caminhos, de impedir trânsitos, de localizar 
prazeres e saberes, assim, desconstruir o masculino é reorganizar as ordens de 
acesso ao desejo, ao poder e ao saber (OSPINA ÁLVAREZ e MARTINS, 2014, p. 764).

As relações entre os gêneros e as sexualidades cooperam na manutenção e 

prolongação dos regimes simbólicos. Se as mulheres, desde a perspectiva de Pierre Bordieu 

(2012), são submetidas à perpetuação dos bens dos homens, o que acontece com as demais 

subjetividades? Quais os enunciados que não conhecemos sobre elas? Quais os papéis sociais 

deixados para sujeitos com masculinidades que não a hegemônica? Quais as reproduções que 
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fazem as mídias disto? Quantas heroínas ou personagens femininas, por citar só um exemplo, 

conhecemos e quantas delas não são representadas de modo sensual?

A invisibilização é, a meu ver, uma forma de violência e dominação simbólica que lhes 

tem restado às identidades masculinas que não nos acolhemos aos padrões heteronormativos. 

Remedios Zafra (2005) assinala, nesta perspectiva, as escritas invisíveis, isto é, os discursos 

subterrâneos das culturas visuais que têm incidência em aspectos como a segmentação 

das profissões, fazendo com que se preservem os olhares masculinizados e as visualidades 

derivadas destes. Assunto que Pierre Bordieu chamou de dominação doce ou sutil. Desse 

modo, é preciso evidenciar tais instabilidades para desenvolver tarefas de desconstrução. A 

esse respeito, no último encontro uma das conversantes apontou como a incorporação de 

comportamentos desse binarismo masculino/feminino, inclusive, relaciona-se com modos de 

ascensão laboral, 

Conversante23: [...] com relação a que ocupam altos cargos executivos, em grandes 
empresas, que muitas vezes, inconscientemente incorporam aquilo que é tido como 
masculino ou as masculinidades no seu comportamento, na forma de vestir, na 
forma de atuar e sem ter necessariamente consciência disso. Então eu penso por 
que essas mulheres precisam necessariamente incorporar essas masculinidades, 
dentro de determinados ambientes, para serem ouvidas ou para serem respeitadas? 
Para serem tidas como profissionais habilitadas? E o inverso também, quando certos 
homens incorporam códigos tidos histórica e socialmente como femininos, então ele 
se torna um pária socialmente? se torna um ser estranho? tipo assim: como pode um 
homem, como o conhecemos culturalmente, incorporar certas feminilidades? Como 
pode incorporar jeitos de um gênero tido culturalmente como inferior? É como se 
ele tivesse de alguma maneira tentando se inferiorizar. Ao meu ver passa por essas 
relações de poder, como nós agimos para ter certa visibilidade, certa respeitabilidade 
por parte daqueles que estão aí ou não! [06.04.2015].

Assim sendo, temos sido empurrados durante séculos a olhar por meio dos olhos 

dos outros, as visualidades precárias têm definido nossos modos de ver e vermos. Portanto, 

precisamos reivindicar nossos olhares, deixar que nossas subjetividades medeiem nossa 

existência enquanto sujeitos conformados por discursos nem sempre em sintonia com os 

enunciados já desenvolvidos e perpetuados pelas instituições disciplinárias. Como dirá 

Nicholas Mirzoeff (2016) existe a urgência de reivindicar nosso direito de olhar. 

Carla de Abreu (2015), nesse sentido, reconhece como a história dos estudos das 

culturas visuais, 

Pode ser entendida como a história dos modos de ver da humanidade, as maneiras 
como fomos construindo conhecimento em torno de nossas práticas culturais. Uma 
história constituída por homens e mulheres que em função de suas experiências 
e passado histórico e social receberam papéis hierarquicamente distintos que 
influenciaram, também, os modos de ver e sentir o mundo em dependência do 
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sexo biológico. O papel protagonista atribuído à categoria “homem” no mundo 
ocidental deixou silenciada as subjetividades das mulheres que foram olhadas e 
expostas secularmente em esculturas, pinturas, fotografias, no cinema, em anúncios 
publicitários e tantas outras formas de ver e perceber as visualidades através do 
olhar masculino (p. 3928).

Os movimentos de resistência às injustiças sociais, por meio do uso de imagens visuais e 

o trabalho com as visualidades e contravisualidades, têm conseguido desestabilizar, aos poucos, 

as bases de um capital simbólico imposto como metanarrativa das identidades. Explanando 

essa redução e segregação das identidades e corpos diferentes à masculinidade hegemônica, 

Laura Trafí Prats retoma ideias do sociólogo Giorgio Agamben (2014) e argumenta que 

As imagens também explicitam as relações entre pornificação do corpo e graus de 
opressão nas sociedades democráticas, em que certos corpos (por exemplo, mulheres, 
imigrantes, corpo infantil, homossexuais etc.) são reduzidos à pura existência física, 
despojados de todo estatuto jurídico, são vida nua (TRAFÍ PRATS, 2013, p. 374).

Reconhecer as masculinidades como tecnologias de gênero que enquadram as ações 

e produções socioculturais é a base para propor estratégias de desconstrução dos discursos 

dominantes e o enriquecimento dos processos subjetivos. Questionar as masculinidades é, 

também, uma ação decisiva para deslegitimar as visualidades que têm demarcado nossos 

olhares, nossos modos de ver e vermos, produzir imagens e produzirmos por meio de imagens. 

Gostaria, a esse respeito, colocar neste ponto algumas perguntas para refletirmos sobre 

a vinculação das masculinidades com as visualidades: Você que esta lendo este texto tem se 

perguntado o que passaria caso mudasse alguma performance de gênero do seu dia a dia? 

Como imagina a reação das pessoas ante esta situação? Quais elementos visuais você usa para 

representar ao outro ou outra? De que forma aparecem as masculinidades e feminilidades nos 

seus discursos? Quais discursos compõem seu imaginário sobre as masculinidades? 

Antes de encerrar este subcapítulo quero compartilhar, também, uma conversa do 

primeiro encontro sobre os olhares influenciados por questões de sexualidade, regionalismo, 

artefatos de uso cotidiano, etc., 

Conversante5: oversize é super vendido nos Estados Unidos por causa dos cantores, 
aqui no Brasil, por exemplo, se eu uso um oversize imediatamente é ligado ao mundo 
gay. 

Conversante7: Você vai para cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro e você não 
recebe tanto mal olhar como recebe aqui em Goiânia, lá é normal.

Conversante5: independente da idade o gay de Goiânia é machista, foi criado por 
fazendeiros. 

Conversante8: mas quando você fala gay de Goiânia não está reforçando um 
estereótipo?
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Conversante5: Não, Gay pode ser gay em qualquer lugar. Então falemos gay morador 
de Goiânia. A nossa ideia de família Goiânia partiu de uma concepção agrária, da 
fazenda. Então nossa educação é agrária (...) Hoje eu posso  dizer que eles olham 
com mais normalidade e o público gay que deveria ver com mais normalidade não o 
fazem. Então a construção da imagem do que deve ser gay, discreto. Quando o cara é 
hetero ele de por si já é discreto. Mas quando um gay é discreto chega a ser ridículo. 
Você não frequenta lugares que tenham outros gays ou outras pessoas que possam 
ser gay também. Então assim, a tradicionalidade do discurso imagético deles quedou 
muito mais marcada 

(...)  

Conversante1: O conceito é só um, aceitação. Aceitação vai depender da localidade, 
não podemos falar de ser gay no Brasil porque no Brasil vai depender de região para 
região. Então se estamos falando da situação gay, temos que ter em conta a formação 
história do lugar (...) temos estatuas de generais, cavalos gigantes na praça cívica, 
aqui é sim uma cidade coronelista. Hoje se um governador é devido a principalmente 
a votos no interior. Existe ainda um pensamento de autoritarismo, então quando eu 
falo que não é possível uma geração mudar eu estou dando o exemplo de Goiás. 
Em Goiás é muito difícil as pessoas mudar e é uma cidade nova então ela não tem 
referência anterior. Eu acho que ela pode ser fundada agora, porque já temos 
referência de como era 

Conversante5: eu queria falar sobre xenofobia que é o assunto que está em voga hoje 
pela questão dos imigrantes. Aqui no Brasil por mais que exista xenofobia ela não é 
tão forte como as xenofobias que acontecem na Europa ou nos Estados Unidos (...) 
A questão de ser gay, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, é ótimo ser gay no 
Brasil. Eu entendo claramente que temos que dar graças a deus ajoelhados de ter 
nascido aqui. Aqui é um país tropical, aqui é um país sensual, gay é comportamento, 
homossexual é sexo. (...) Assim como ele disse, a pessoa que é discreta eu não posso 
atacá-la, a pessoa que se assumiu não pode ser segretativa (...) para você não ser 
atingido você fere o outro [20.11.2015].

Os olhares masculinizados, portanto, enquanto eixo norteador desta pesquisa, 

correspondem às formas como o fato de ver e construir sentido sobre o que se vê é 

modelado a partir de iniquidades que, com base nos patriarcados, no androcentrismo e na 

heteronormatividade, administram o capital simbólico visando o benefício de uma parcela 

muito pequena das sociedades em detrimento das demais identidades que são submetidas, 

invisibilizadas e objetualizadas. Bem, uma discussão mais detalhada deste assunto compõe 

o quarto capítulo no qual, por meio de três vetores criados ao longo do projeto, defini com 

os e as conversantes como características desse regime: objetualização e hipersexualização 

das mulheres, principalmente das mulheres negras, e dos homens negros; invisibilização das 

identidades não heteronormativas e androcentrismo no uso dos aparelhos e mídias audiovisuais.
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CAPÍTULO 3. NARRANDO AFAZERES, INTERSECCIONANDO EXPERIÊNCIAS

Neste capítulo além de descrever o projeto de extensão sobre narrativas e gêneros 

que chamei de NarrATIVIDADES, balizo dados gerais dos e das conversantes, algumas 

informações sobre o planejamento dos encontros, características sobre as tecnologias usadas 

para a produção das narrativas audiovisuais, questões éticas e a abordagem metodológica 

construída ao longo das etapas de pesquisa, denominada de conversações hipervisuais. 

3.1 Esboçando conversações hipervisuais

O que é o hipervisual? Como inserir o hipervisual em uma conversação?

Existe, como já observei no primeiro capítulo, uma estreita relação entre a imagem 

visual e os discursos e imagens verbais. Esta conexão se estabelece a partir das visualidades 

que transformam às imagens visuais em narrativas e que fazem com que elas adquiram sentido 

na vida das pessoas. Intercambiamos, adquirimos e construímos conhecimentos mediante 

processos de contato com informações imagéticas, linguísticas (entendendo que as letras são 

também imagens), sonoras, táteis, olfativas, etc. Afinal, como aponta William John Thomas 

Mitchell (2009), as imagens são mídias híbridas. 

Esses dados ganham sentido quando são incluídos e autenticados dentro das narrativas 

maiores que fazem parte dos contextos pelos quais transitamos. Conseguimos nos comunicar 

com os demais sujeitos a partir das estruturas discursivas que estão por trás dos signos 

usados como interfaces. Nesse sentido, as visualidades que edificamos sobre os processos, as 

interações socioculturais, os sujeitos e os objetos, são responsáveis da formação das sociedades 

e, por óbvias razões, das culturas visuais. Em outras palavras, as visualidades permitem que as 

imagens visuais, no seu papel de objetos, se tornem artefatos, logo, estruturas discursivas. 

A maioria das vezes se relaciona “o hipervisual” com as possibilidades de visualização 

e expansão das imagens visuais em diversos suportes midiáticos, principalmente nos 

digitais, tal como o considera a professora Lourdes Roca Fernández (2002), que evidencia 

esta situação assim,  

Nuestro mundo es hoy hipervisual; las imágenes circulan por doquier. Somos 
sus receptores permanentes tanto en espacios de tránsito como en espacios de 
permanencia. Sin embargo, todo parece indicar que no hay un balance entre su 
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gran protagonismo en la sociedad y la atención que merece su estudio desde la 
investigación social (p. 1)42. 

Contudo, nesta pesquisa abordei e alcunhei o hipervisual como um efeito que 

transcende a visualização de imagens visuais em suportes físicos e vai até a problematização 

dos complexos de visualidades enquanto estruturas imateriais que condicionam o material, 

especificamente o visual, e vice versa. De modo específico, as conversações hipervisuais 

trataram de reflexões, imaginações e mediações e dos entrecruzamentos e tensões 

entre esta tríade. As conversas ou relatos que foram surgindo a partir da apresentação de 

algumas imagens visuais, fotografias e vídeos, estiveram carregadas de visualidades ou 

estruturas culturais conformadas por imagens mentais e verbais. Logo, essas visualidades e 

as problematizações destas despontaram em afazeres, em trabalhos materializados por meio 

de colagens, ensaios fotográficos, poemas, um zine e uma narrativa audiovisual. Portanto, as 

conversações hipervisuais foram, também, exercícios nos quais transitamos desde o material 

para o imaterial, na perspectiva de William John Thomas Mitchell (2009), desde os artefatos 

visuais para as estruturas culturais e vice versa (Imagem 7). 

Por outra parte, destaco que as conversações hipervisuais tiveram muito a ver com 

a partilha do sensível discutida pelo filósofo Jacques Rancière (2009), proposta conceitual na 

qual não interessa distinguir os discursos sendo de elite ou não, mas sim a partilha e a maneira 

como estes são e podem ser usados enquanto oportunidades de agenciamento para pensar, 

entre muitas outras questões, os processos de subjetivação. Se revisamos o escopo geral 

dos estudos das culturas visuais e as transformações conceituais sobre sua matéria prima, as 

visualidades e as contravisualidades, não resulta complexo perceber que quando cruzamos 

ditas estruturas com os processos de mediação deflagrados ou nos quais estamos participando 

são criados espaços de intervenção, noção já discutida por bell hooks (1994).

Ditos espaços aprimoram as representações e visualidades que conformam os atores 

dos processos educativos, as usam como convites para pensar de modo interseccional. São, 

portanto, chamadas para arriscarmos a questionar os obstáculos que terminam sendo as 

zonas de conforto, oportunidades para escutar histórias de vida e conversar por meio de 

visualidades. bell hooks, nesse sentido, considera que  
42 “Nosso mundo é hoje hipervisual; as imagens circulam por todas partes. Somos seus receptores permanentes  
tanto em espaços de trânsito quanto em espaços de permanência. Porém, tudo parece indicar que não existe 
equilíbrio entre seu importante papel na sociedade e a atenção que merece seu estudo desde a pesquisa social” 
(ROCA FERNÁNDEZ, 2002, p. 1, tradução minha). 
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Es significativo que los que intentamos criticar los prejuicios en el ámbito de la 
clase nos hayamos visto impulsados a regresar a nuestros cuerpos para referirnos 
a nosotros mismos como sujetos de la historia. Todos somos sujetos de la historia. 
Debemos regresar a un estado carnal para deconstruir la orquestación tradicional 
del poder en clase, negándole subjetividad a algunos grupos para concedérsela a 
otros. Cuando reconocemos la subjetividad y los límites de la identidad, trastocamos 
esa despersonalización que resulta tan necesaria en una cultura de dominación. Por 
eso los esfuerzos encaminados a reconocer nuestra subjetividad y la de nuestros 
alumnos han generado críticas violentas y repercusiones negativas (hooks, 1994, p. 
139)43.

Vejamos a forma como arquitetei, junto com as pessoas que me acompanharam na 

pesquisa de campo, as chamadas conversações hipervisuais e o que elas nos possibilitaram 

para pensar relações entre estudos de culturas visuais e estudos das relações dos gêneros, 

entre ensino de artes visuais e violências físicas e simbólicas, entre reflexões (Imagem 34). 

Imagem 34. Estrutura das Conversações Hipervisuais

Fonte: Juan Sebastián Ospina Álvarez (2017a)

43 “É significativo que os que temos tentado criticar os preconceitos no âmbito do espaço educativo tenhamos 
sido impulsionados a regressar aos nossos corpos para referirmos a nós mesmos como sujeitos da história. Todos 
somos sujeitos da história. Devemos retornar a um estado carnal para desconstruir a hierarquização tradicional 
do poder na sala de aula, negando a subjetividade e os limites da identidade, revisitar essa despersonalização que 
resulta tão necessária em uma cultura da dominação. Por isso os esforços para reconhecer nossa subjetividade 
e as de nossos estudantes têm gerado críticas fortes e repercussões negativas” (hooks, 1994, p. 139, tradução 
minha). 
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Em setembro de 2017 tive a oportunidade de apresentar uma avanço desta pesquisa 

no 26 Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plástica (ANPAP). Foi 

escrevendo minha comunicação que, além de me instigar a criar o gráfico acima, também me 

permitiu raciocinar sobre essa tríade formada pelo refletir, mediar e imaginar, questão muito 

importante no processo de pensar as conversações hipervisuais, os exercícios com memórias, 

as ações de escuta e os momentos de “sujar as mãos” fazendo. 

Na cinta exterior da imagem 34 coloquei três conceitos sobre os quais tenho feito 

referência nos últimos parágrafos: as imaginações, as reflexões e as possíveis mediações. O 

último levando em conta que os processos de mediação não são fórmulas prontas, de fato 

cada grupo e cada momento demanda adequações e estratégias de consentimento. Optei por 

não colorir esta faixa porque a meu ver ela deve ser completada conforme as interações vão 

sendo deflagradas, assunto que requer escutas atentas e observações cuidadosas.

O primeiro tópico, referente às imaginações, envolve as ações exercitadas para 

movimentar os acervos audiovisuais e os complexos de visualidades que os carregam com 

discursos. Trata-se de uma forma de conectar os artefatos audiovisuais com fatos da vida 

social, das estruturas culturais. Estas imaginações não se equiparam com fantasias, estas lhe 

conferem vida aos arquivos imagéticos, os anima. A etimologia da palavra imaginar no latim, 

imaginari, faz referência a carregar de magia as representações e por isto atuam diretamente 

sobre as memórias conforme o gráfico. 

O segundo tópico, referido às reflexões, trata das ponderações colocadas nos 

momentos de diálogo, das memórias que conectamos nesses encontros com as demais 

pessoas. Destas nasceram ações intersubjetivas, assim como aparece no mesmo gráfico, e nos 

interpelaram sobre nossas crenças, certezas e ainda sobre nossas posições nas sociedades, 

“escutando as outras pessoas conseguimos acender memórias que estavam quietas, imóveis, 

só armazenadas” (OSPINA ÁLVAREZ, 2017a, p. 2105). Este quesito guarda uma estreita relação 

com a proposta de contravisualidades de Nicholas Mirzoeff (2016) a qual visa representar a 

diferença por meio de processos de educação e emancipação.   

No terceiro e último tópico dessa faixa exterior situei as possíveis mediações, 

propostas para entrelaçar conhecimentos deflagrados pelos estudos das relações dos gêneros 

e os estudos de culturas visuais. No caso particular de NarrATIVIDADES, eu levava imagens e 

casos particulares visando despertar as memórias dos e das conversantes e alavancar, desse 
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modo, seus argumentos e conexões com ditas temáticas. Portanto, a mediação nesse caso 

consistiu em um fazer situado nos materiais, repertórios e experiências compartilhadas pelas 

pessoas que estávamos participando. 

Recapitulando, com a produção de relatos a partir das visualidades e da produção 

de imagens visuais que levavam em conta as conversações hipervisuais, consegui aproximar-

me das práticas de intervenção problematizadoras dos olhares masculinizados, uma vez que 

analisar os conteúdos visíveis e “invisíveis” das narrativas converteu-se em uma prática para 

repensar as relações de poder, saber e prazer. Esse questionar não se refere a uma obrigatória 

contestação. Questionar é também uma forma de cercar um objeto para analisá-lo, neste caso 

as “narrativas hipervisuais” produzidas pelas e pelos participantes da pesquisa. 

Nas conversações hipervisuais incorporei as contravisualidades ou visualidades 

menores como discursos que também interessam. Ressalto neste ponto as contribuições de 

Sergio Martínez Luna (2012) que, para pensar nessas outras visualidades, remete-se a Gilles 

Deleuze e Félix Guattari e seu texto: Kafka por uma literatura menor e assim chama a atenção 

sobre a potência e necessidade de considerar essas visualidades construídas por outras 

culturas, contextos que por não estar contemplados dentro dos grandes centros normativos e 

escópicos terminaram por ser invisibilizados e silenciados. Aproveito, para reforçar esta ideia, 

a advertência realizada por Martin Jay (2003) sobre os regimes escópicos diferenciados e sua 

contribuição para falar de subculturas visuais.  

3.2 Papo sobre posicionamentos desconstrutivistas

O que significa a desconstrução? O que tem a ver este conceito com os estudos das culturas 

visuais e os estudos das relações dos gêneros?

A “corrente desconstrutivista”, trabalhada e difundida principalmente pelo filósofo 

Jacques Derrida (1989), teve, inicialmente, um forte impacto no campo linguístico e na 

filosofia da linguagem. Este filósofo se propôs criticar a racionalidade veiculada pelos discursos 

hegemônicos, motivo pelo qual ele alcunhou a desconstrução como uma prática analítica 

deflagrada na decomposição dos elementos escritos e pela compreensão das diversas camadas 

de saberes e poderes nas estruturas textuais, verbais, podendo extrapolar-se, também, ao 

campo visual. Cabe salientar que este tipo de pensamento tem entre suas origens a análise de 

estruturas arquitetônicas. Vejamos como o próprio Derrida explica isto, 
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Los movimientos de desconstrucción no afectan a las estructuras desde afuera. Sólo 
son posibles y eficaces y pueden adecuar sus golpes habitando estas estructuras. 
Habitándolas de una determinada manera, puesto que se habita siempre y más aún 
cuando no se lo advierte. Obrando necesariamente desde el interior, extrayendo de 
la antigua estructura todos los recursos estratégicos y económicos de la subversión, 
extrayéndoselos estructuralmente (DERRIDA, 1986, p. 32-33)44.

Nos dias de hoje esta noção tem se transformado em um pilar dos estudos das 

relações dos gêneros e outros muitos outros campos das ciências sociais nos quais o conceito 

de desconstrução é usado para repensar os enunciados que condicionam as retóricas, 

produzindo discursos e construindo as próprias identidades. Pensadas as culturas como 

arranjos de discursos, por meio dos quais é possível interpretar as interações dos diversos 

segmentos sociais, a desconstrução converte-se em uma importante estratégia crítica para 

“rachar”, em termos deleuzianos, os conceitos fechados e institucionalizados. 

Ao explorarmos os discursos sobre a desconstrução é possível depararmos com 

“quase-conceitos”, os quais, segundo Rafael Haddock-Lobo (2014), são “conceitos que não 

conceituam, que não pretendem dar conta de um sentido fechado e que, por isso, inauguram 

outra forma de relação entre as palavras e as coisas” (p. 26). Nesse sentido, quando em 

NarrATIVIDADES trabalhamos a desconstrução dos olhares masculinizados percebemos 

assuntos corriqueiros sobre os gêneros, situações cotidianas que suportam as tensões entre 

os sujeitos e suas produções discursivas.  

Jacques Derrida foi e ainda é chamado por muitos dos seus leitores e intérpretes 

como o pensador dos “restos”. A partir da leitura da obra deste filósofo, Mónica Cragnolini 

(2014), por exemplo, considera que “o resto não é o que ´falta´ de uma totalidade, uma vez 

desconstruída e desmontada em suas capas conceituais, se não aquele que impede que a 

totalidade se feche” (p. 35). Precisamente esses restos ou ruínas são figuras que nos permitem 

pensar na gênese dos significados, no caso dos gêneros procuram evidenciar identidades não 

regidas pelas “totalidades” exigidas nos processos de identificação, processos de subjetivação 

que não almejam uma definição perpétua, nem uniforme. 

Para fazer essa “leitura dos restos” é necessário pensar nos outros fragmentos que 

jazem do lado daquele “signo” estudado, isto é, esse conjunto do qual fazia parte e por motivos 
44 “Os movimentos de desconstrução não afetam as estruturas desde fora. Só são possíveis e eficazes e podem 
adequar seus golpes habitando estas estruturas. Habitando-as de uma determinada maneira, pois se habita 
sempre e ainda mais quando não é advertido. Agindo necessariamente desde o interior, extraindo da antiga 
estrutura todos os recursos estratégicos e econômicos da subversão, extraindo-os estruturalmente” (DERRIDA, 
1986, p.32-33, tradução minha). 
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de tensões, forças, tremores e qualquer noção que faça referência às divisões ou rachaduras 

conceituais, interferiam na sua composição. Contudo, esse restos nem sempre desejam fazer 

parte desse tudo novamente, mas sim ser testemunhos dessas ligações estruturantes e as 

quais os mantinham acoplados e sempre deixam interferências. A esse respeito, comenta 

Alice Serra (2014),  

Ao perturbar uma estrutura, o pensamento desconstrutivo não visa puramente a 
uma inversão, a uma desordem, mas aponta para as fraturas e incongruências já 
inerentes ao que se apresenta de forma harmônica e solidificada (p. 38). 

A desconstrução implica aprofundarmos nas conotações e significações que as 

camadas culturais têm colocado sobre palavras, conceitos, adjetivos. Se trata também 

de mexer nas evidências e nos ocultamentos carregados nestas. Ao mesmo tempo visa 

descentralizar os significados e pensar em leituras à margem. Desconstruir discursos não se 

trata somente de trocar as letras ou os sujeitos presentes nestes, se trata, como diria Paulo 

Freire (2015), de re-existenciar as palavras, ou seja, refletir sobre as formas como operam as 

tecnologias de construção do poder, do saber e do prazer por meio das imagens e palavras. 

Nesse sentido, é possível pensar os diálogos como atos criativos, ações de colaboração, 

campo fértil da tarefa desconstrutiva.  

Aprender e ainda desaprender com os outros e outras, construir diálogos, compartilhar 

experiências, sermos críticos frente aos complexos de visualidades, entre outras, são algumas 

das ações possíveis quando vinculamos a desconstrução enquanto posicionamento ético e 

político. Desaprender resulta um processo interessante quando nos propomos modificar 

situações ou minimamente problematizá-las. Desaprender não significa esquecer aqueles 

discursos que conformam nossos conhecimentos e visualidades sobre assuntos determinados, 

pelo contrário, significa modificar a perspectiva desde a qual sempre temos olhado para aquilo. 

Nesse sentido, o seguinte apontamento, concretizado com a professora Alice Fátima 

Martins, apresenta o por que é conveniente para os estudos das culturas visuais o fato de 

colocar em xeque os olhares masculinizados e aqueles arranjos que limitam a produção de 

narrativas, 

Subverter o discurso masculino hegemônico é um oportunidade para contextualizar 
os olhares, deixar que eles (re)conheçam a diferença, a diversidade, que tomem 
partido das estratégias contra-discursivas. Fazer visíveis outras masculinidades é 
também fazer visíveis outras possibilidades de agir, de produzir discursos, de saber 
dos outros, de ampliar nosso espectro de visualidades, de não sabermos fixos 
(OSPINA ÁLVAREZ e MARTINS, 2014, p. 764).
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Os espaços escolares são locais nos quais as visualidades sobre as masculinidades se 

mantêm, mas ao mesmo tempo são oportunidades para colocar em destaque as formas nas 

quais ditas construções culturais se misturam com discursos sobre o saber e principalmente 

sobre o poder. A saber, 

el sistema educativo es un espacio simbólico reflejo de las ideologías próximas a 
formas de masculinidad basadas en la fuerza y la violencia, en el desprecio al 
diálogo, y en la opresión hacia las chicas y hacia aquellos chicos que no se ajustan a 
determinados modos de masculinidad (VIDIELLA, HERRAIZ, et al., 2010, p. 99)45.

Assumir uma atitude desconstrutivista é, também, pensar os discursos individuais 

sempre em conexão com os contextos onde estes são produzidos e reproduzidos. A meu ver, 

isto se reflete no pensamento de Judith Butler (2015) que aponta o seguinte,
a interpretação não deve ser concebida restritivamente nos termos de um ato 
subjetivo. Na realidade, a interpretação acontece em virtude dos condicionamentos 
estruturadores de estilo e forma sobre a comunicabilidade do sentimento, e assim, 
algumas vezes, acontece contra nossa vontade, ou mesmo a despeito dela” (p. 105).

Esses relatos nos quais se dá conta de si mesmo e do coletivo são de certo modo 

performativos e sobre isso Víctor Yanés Córdoba (2007) baliza que, 
en su vida cotidiana, hombres y mujeres se presentan y se representan sobre los 
diversos escenarios del teatro del mundo a través de relaciones de proximidad, de 
oposición, de rechazo o de indiferencia com todos los hombres y mujeres, lo que 
significa que, de una manera o de otra, recitan el papel de su rol en la vida sobre el 
común escenario del mundo (p. 240)46.

As imagens visuais são importantes constituintes das subjetividades e, por 

conseguinte, os estereótipos são uma terrível ferramenta de normalização dos discursos 

dominantes, inclusive aqueles que interpelam pela constituição do próprio sujeito. Ir além 

destes estereótipos é, sem dúvida, uma tarefa de desconstrução dos olhares masculinizados. 

Agora, para desconstruir esses olhares é preciso, também, revisar a forma como nós mesmos 

enxergamos outros marcadores sociais da diferença. 

As interferências nas imagens visuais a partir de um olhar desconstrutivo, portanto, 

não são somente formas de propormos a descobrir o que está e não nelas, mas sim o que 

podemos transformar com elas, ou seja, quais os sentidos encontrados e como podemos 

compartilhar essas experiências inacabadas com os demais sujeitos. 

45 “O sistema educativo é um espaço simbólico reflexo das ideologias próximas às formas das masculinidades 
baseadas na força e na violência, na rejeição do diálogo e na opressão das meninas e dos meninos que não se 
adequam a determinados modos de masculinidade” (VIDIELLA, HERRAIZ, et al., 2010, p. 99, tradução minha). 

46 “Na sua vida cotidiana, homens e mulheres se apresentam e se representam sobre os diversos cenários do 
teatro do mundo por meio de relações de proximidade, de oposição, de rejeição ou de indiferença com todos os 
homens e mulheres, isto significa que de um modo ou outro, recitam o depoimento do seu papel na vida sobre o 
comum cenário do mundo” (p. 240, tradução minha). 
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Na sexta conversação, realizada no dia 6 de abril de 2017 (Imagem 35), a temática 

central que propus para encerrar o projeto de extensão foi a desconstrução. Esta já vinha 

borboleteando na minha cabeça há um tempo e conforme passaram os encontros vi como 

se fazia ainda mais presente. Por ser uma temática um tanto complexa procurei materiais 

audiovisuais os quais me permitissem abrir a roda de conversa de forma didática e que a 

compreensão desta fosse o mais simples possível para todas as pessoas que estávamos reunidas 

nessa tarde. Assistimos os seguintes vídeos:  Is A Cat A Cat? (Derrida + Double Dragon) – 8-Bit 

Philosophy (http://juanospina.com.br/video_desconstrucao/) e Educação na desconstrução 

de identidade de gênero do canal Pretinho Mais que Básico (https://www.youtube.com/

watch?v=fVInsJwia5M) . 

Imagem 35. Slides sexto encontro NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa.

O vídeo também pode ser visualizado por meio deste código QR

https://www.youtube.com/watch?v=fVInsJwia5M
https://www.youtube.com/watch?v=fVInsJwia5M
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Meus conhecimentos sobre os tópicos tratados se fortaleceram e cresceram 

precisamente nas trocas estabelecidas com as e os conversantes. Por esse motivo e para dar 

continuidade à dinâmica de NarrATIVIDADES perguntei para as conversantes presentes nessa 

tarde o que entendiam por desconstrução, o que elas tinham achado dos materiais e ainda 

como percebiam a desconstrução dos gêneros. Aqui o trecho da conversa onde discorremos 

sobre desconstrução: 

Conversante21: ninguém seria nada sem os signos. Se você não lê os signos vai 
para lugar nenhum. De repente chega a pessoa lá e quer cuspir naquilo, sabe?! Não 
tem como você não partir daquilo. Você não desconstrói sem ter uma linha e sem 
considerar as questões que são fundantes. Porque não é que o pós-estruturalismo 
veio do nada. 

Conversante23: as vezes a gente comete o erro, pelo menos nas vivências que eu 
tenho, que quando se fala de desconstruir se faz referencia a tirar, remover e aí 
quando o Juan traz essa pequena sínteses, partindo do exemplo da arquitetura, vejo 
que desconstruir é nos aprofundar, olhar cada camada e o que tem em volta para, 
a partir disso, ter condições de dizer quais são as lacunas, quais são os problemas, o 
que está faltando, o que é ser isto ou aquilo. Então se trata de conhecer melhor e ver 
o que precisa ser removido ou reforçado. E a noção que a gente tem de desconstruir 
é vamos tirar, não temos esse primeiro passo de vamos conhecer, nos aprofundar 
para a partir daí remover o que precisa ser removido ou reforçar o que precisa ser 
reforçado. As pessoas dentro do espaço acadêmico, que é o espaço que muito tem 
usado esse termo ainda estão confusas do que seria uma proposta de desconstrução. 

Eu fiquei muito comovida pelas falas dos colegas na terça-feira. Pensando como a 
gente vai tomando consciência sobre coisas tão cotidianas que passam despercebidas 
pela gente. Coisas como o jeito que o homem tem que cortar o cabelo, o jeito como 
a mulher tem que manter seu cabelo, suas unhas, sobrancelha, sabe?! O jeito de 
se movimentar. Podemos começar por aí para olhar para essas estruturas, essas 
construções, de maneira mais consciente, até para a gente poder questionar se 
realmente precisamos ser assim ou não. Foi muito forte para mim a fala do colega, 
quando ele diz que primeiro para desconstruir a gente tem que ter consciência do que 
está construído. O que temos, realmente o que é? O que falta? O que está escondido 
ou velado, para a gente trazer a tona? E assim propor modificações de posturas, 
de falas, maneiras de pensar que eu acho que é o mais complicado, como mudar 
essas formas de pensar que são tão automáticas. A gente está tão dentro disso que 
a gente não se dá conta que a gente mesmo, de determinada maneira, seguimos 
uma normativa que pode nos estar prejudicando. Penso, que elementos a gente pode 
trazer para o nosso cotidiano para perceber e visualizar isso? Este tipo de conversas 
é o momento. 

Foi o que o outro colega diz, como é que a gente traz para a discussão com crianças, 
com adolescentes, como discutirmos isto na escola, essas questões de gênero, de 
orientação sexual, como lidar com esses outros corpos no cotidiano e de uma maneira 
mais liberada de tantos tabus. Eu preciso saber o quê é preconceituoso na minha 
forma de pensar, o quê é machista na minha forma de pensar, nas minhas atitudes, 
eu ainda não tenho consciência de muita coisa. Comecei a tomar consciência de 
algumas coisas nestas conversas e venho tomando por meio de pequenas práticas, 
mas parece ser um exercício lento. 

Conversante9: falar em desconstrução é muito mais fácil do que viver esse processo 
da desconstrução. Quando eu fico pensando na filosofia da diferença, eu vejo quanto 
é complicado viver no contexto da diversidade. Eu lembro que uma das minhas 
dificuldades enquanto professora foi trabalhar a linguagem, a fala, por entender que 



| 1
22

a fala e o discurso em si, ele tem um poder que reverbera em cada sujeito. Então me 
policiar no modo de falar foi uma aprendizagem extremamente difícil no contexto 
educacional, porque dentro do contexto acadêmico nós estamos habituados a falar 
de uma forma, mas em sala de aula com alunos de ensino fundamental e médio, que 
é o público com o qual trabalho, os discursos eles reverberam de modo diferente. 

Então desconstruir na verdade é supremamente difícil porque existem uma série 
de práticas que já estão arraigadas no nosso meio e na nossa formação. Às vezes 
eu penso se desconstruir não é perder um pouco daquilo que eu sou ou de como 
eu percebo o mundo e de como eu convivo com o outro, porque está relacionada 
também ao modo como eu me relaciono. Então eu vejo que é extremamente difícil 
e penso que esse é um processo para a vida, não é um processo para amanhã, eu 
não vou aprender determinadas coisas... eu acho que eu até posso aprender, posso 
tomar consciência... mas eu ainda considero difícil para mim determinadas coisas, 
me desprender de algumas coisas que são mais culturais, mais educacionais, do que 
necessariamente da consciência, porque às vezes quando eu vejo já saiu no uso da 
linguagem. Como por exemplo, nos discursos dizer ele e ela, foi um exercício difícil 
para mim, principalmente quando apresentava trabalhos... boa noite a todos e 
não boa noite a todos e todas... mas aí entendi que o público feminino não estava 
representado dentro daquele discurso, então a gramática ela também legitima o 
machismo.

Conversante21: essa coisa da desconstrução ela tem muito a ver com a não 
negação, sabe?! Porque também se vá assim negando as pessoas, as falas dizem: 
você está errado! E essa abordagem com aluno de escola é difícil, porque ele tem 
uma construção, uma coisa que traz e que você trabalha, você lida com aquela 
contradição, a gente disse: você está falando assim, mas pode ser assim! Então é um 
viés bem delicado essa coisa da desconstrução. 

Eu acho que a gente como mulher, né?! Você vê que a desconstrução ela faz parte 
da não negação mesmo, porque se você começa a se negar demais, você começa a 
se rejeitar demais. Você pensa que é errada demais porque foi uma pessoa forjada 
naquele padrão patriarcal, então parece que de um dia para outro você tem que ser 
diferente, sabe?! Ninguém nasce pronto! 

No relacionamento afetivo mesmo, o que é justo? O que é livre? O que é valido? 
Então eu acho que a desconstrução faz parte também da aceitação, porque às vezes 
a gente erra de uma maneira que não poderia ser diferente daquilo, até você chegar 
num ponto e falar: bom, eu vou começar! Eu vou começar a pensar isso! Eu vou 
começar a tentar outro caminho para isso! O caminho pode ser a reflexão, o caminho 
pode ser o estudo, em muitos casos é terapia, é analise e essas coisas que a gente vai 
fazendo ao longo da vida toda. 

Igual a Jessica do blog Gorda e Sapatão, a Jessica Hipólito, ela foi uma pessoa que 
tentou se enquadrar na norma durante muito tempo, alisar o cabelo, fazer dietas e 
negar a própria sexualidade, porque pelo que eu compreendi dela, ela vinha de uma 
família que não tinha outra coisa para oferecer para ela, até o momento que ela 
começou a fazer uma transição trazendo a mãe e as mulheres que vêm desse meio de 
onde ela é oriunda. Então eu acho que a desconstrução ela é um processo. 

Eu por exemplo, num sentido bem rasteiro, as crianças lá de casa, as meninas do meu 
sobrinho, eu tentei muito fazer com que elas gostassem de outras cores, entendeu?! 
Além de rosa! Sabe! Sem falar que o rosa é feio, sem falar que historicamente é uma 
cor que não representa nada. Mas é um processo, você vai falar para elas que azul 
é bonito também, o laranja é bonito também, outras cores também. Então assim, 
é todo um processo porque quando você está lidando com uma criança lá de seis, 
sete, oito ou nove anos, você não quer fraturar ela! Você deve fazer com que ela veja 
mais coisas, porque isso de falar para ela: isso não pode! Desse jeito você não está 
contribuindo com ela. Assim como você não está contribuindo com você também.  
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Conversante23: se trata de fazer com que a criança ganhe um olhar crítico e faça suas 
próprias escolhas, eu posso brincar com a Barbie e não vou virar uma piriguetizinha, 
digamos assim. A presença das crianças na minha família são um desafio, de se 
propor à mudança, de sair dessas zonas de conforto e tentar algo diferente. 

Conversante20: eu penso a desconstrução dos gêneros a partir... pegando o gancho 
da performatividade da Butler, né?!... a gente expressa isso num nível inconsciente na 
forma de se sentar, na entonação da voz, tudo isso! Como a gente vai se construindo 
ali na infância, na adolescência e um belo dia você toma conta disso, se permite 
tomar conta disso. A desconstrução não poder ser uma negação porque isso para 
mim é impossível, você negar e, vamos supor, começar de zero. Ninguém começa do 
zero, ninguém começa do nada. Você traz, mesmo num nível inconsciente todas essas 
referências sociais, culturais, familiares.

Eu penso desconstrução, também, principalmente como uma reflexão sobre as 
dinâmicas de poder entre as masculinidades e as feminilidades, no sentido mais 
amplo. Se trata de você perceber como essas dinâmicas funcionam cultural e 
socialmente, dessa invisibilização de certas pessoas e certos corpos, certas posturas, 
certas ideias. Eu vejo muito como trazer para a consciência, trazer para a reflexão 
esses discursos de poder relacionados aos gêneros (...) 

Conversante9: pensar e ter uma postura política a partir da desconstrução é também 
respeitar o outro independente do posicionamento do outro, isso é extremamente 
difícil porque parece que a gente acha que nossa postura sempre é a correta. Então 
lidar com isso é um dos maiores desafios de hoje, porque ampliou-se o contexto da 
diferença, evidenciou-se inclusive a partir da própria academia que tem discutido 
sobre isto com uma certa constância, mas eu acredito que vivenciar o contexto da 
diferença tem sido ainda um dos desafios. 

Dentro da academia parece que nós construímos ou nós vivemos um mundo, que 
é um mundo onde as pessoas na sua maioria compreendem... é quase uma ilha no 
meio de um contexto que é bem mais diferente. Eu fico pensando, o quanto a gente 
tenta o tempo todo introduzir nossos discursos, imaginando que esses discursos são 
os mais coerentes. Eu fico pensando na criança que gosta de usar rosa e quando 
muitas vezes esses discursos querem negar a utilização do rosa como se usar rosa 
fosse ruim. Meu discurso é um, o discurso da minha mãe é outro. Então é muito difícil 
conviver com a diferença. 

Conversante21: a alteridade é capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente 
vive num mundo de polarização de discursos, não é só em Facebook não! Você pega 
as redes sociais e é um terreno super polarizado onde as pessoas se recusam a ler 
qualquer coisa que não está de acordo com a linha de pensamento, com a ideologia. 
A polarização é muito burra, né?! Gente! O mundo acadêmico, também, é muito 
polarizado. Você vê sempre a tentativa de negar o outro, de negar o discurso do 
outro, de não dialogar. Então eu acho que a desconstrução ela tem a ver com a coisa 
da alteridade que é acabar com a polarização, tentar ouvir, tento ler um texto. Falar 
assim: nossa, eu odeio o pensamento dele, acho colonialista mas eu vou ler! Vou 
ver onde ele tentou chegar! Por exemplo: uma das músicas mais feministas que eu 
conheço é um funk ... tem uma funkeira do Rio que eu adoro, ela é das antigas, dos 
anos oitenta ou noventa, a Deisy Trigona, ela tem uma música, gente! é proibidona! 
Não vai tocar no rádio, se chama prostituto, é uma das músicas mais feministas que 
existe na face da terra, vocês têm que ouvir! 

Conversante20: com relação a essa coisa da desconstrução dos gêneros e pegando 
meu caso particular de vivência, desde meu lugar social e cultural como mulher 
transexual, quando criança detestava cor rosa. O azul sempre foi minha cor favorita. 
Aí eu pensava assim: gente! Para eu ser menina eu tenho que gostar de rosa, era um 
esforço para mim querer gostar de rosa, tanto é assim que eu falei: eu vou começar 
a gostar de lilás! Assim ia ficar mais fácil rsrsrs Então eu penso como esse códigos 
são repassados e como a gente assimila isso e como é difícil, dentro desse contexto 
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pessoal meu, esse processo de ir se construindo e desconstruindo nesse processo 
entre as masculinidades e as feminilidades. Me permitir. Em determinado momento, 
ali na adolescência de negação. 

Nestes dias atrás eu estava conversando com uma prima minha que ela é travesti 
e a gente conversando e em determinado momento da conversa ela vem com: é 
tão bom quando a gente está se sentindo por baixo, passar em frente de uma obra 
de construção e ouvir os operários mexendo com a gente! Aquilo me deixou assim 
[a conversante fez cara de espantada], porque para mim como feminista, isso me 
deixou ... foi uma facada, sabe?! A minha vontade foi de falar assim: que merda é 
essa?! Rsrsrs de onde foi que você tirou isso? Mas eu engoli seco, fiz um processo de 
alteridade, virei para ela e perguntei, por que? Fui trazendo alguns questionamentos 
para nossa conversa, invés de dizer numa postura militante: isso está errado! Você 
está se colocando numa posição de objeto do entretenimento de homens! ... então 
eu tentei fazer o exercício de alteridade, é difícil você trazer esses questionamentos, 
entender a perspectiva do outro, saber quê lugar é esse da fala dela. No caso dela se 
começou a prostituir ainda na adolescência. Então eu tenho que ter consciência de 
quê lugar é esse de onde ela fala? Tentando não dizer para ela que estava errada, 
tá certa, tá aqui, tá lá, sem falar que fulana, sutana escreveram isso e isso. Mas 
realmente é complicado, essa dinâmica é complicada, na vida real, aí fora, no mundo, 
nas nossas relações com essas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. 

Conversante21: para mim é fantástico você falar isso da sua prima.  

Conversante9: pensar na diferença é pensar nos atos pequenos e atos maiores. Os 
atos maiores obviamente exigem tempo, então quando eu penso nesse discurso 
voltado para o convívio com a diferença eu devo confessar que me incomoda aquele 
discurso extremista que diz: você não pode! Você não deve! Eu ouço isso com certa 
frequência e existem coisas que no meu caso são questões culturais. Eu penso nesses 
casos: quem é você para dizer que eu não posso? Quem é você para dizer que eu não 
devo? Viver na diferença perpassa pelo fato da gente entender que tem pessoas que 
não tem o mesmo posicionamento que eu, eu não me vejo feliz em certas coisas que 
as pessoas sim, mas tem pessoas que gostam e ponto [06.04.2017]. 

Ao início deste trecho de diálogo, a conversante21 salienta algo bastante importante. 

Para ela a desconstrução é um conceito que se ancora no movimento pós-estruturalista, o 

qual por sua vez não nega o estruturalismo. O que faz é apresentar outras linhas de pensar 

a construção do conhecimento e dos próprios sujeitos, incluindo críticas aos sistemas e 

pensando as identidades como construções em devir. Refletimos também nessa tarde sobre 

os sentidos nem sempre coesos do uso da desconstrução, no sentido derridiano, pois pode 

ficar a impressão que desconstruir é destruir. 

Por outra parte, percebi nestas falas que a compreensão da desconstrução dos 

gêneros tem muito a ver com processos de alteridade, de respeito das diferenças e de 

equidade para todos e todas. Questionar as próprias categorias identitárias dentro dos 

espaços escolares, como foi comentado, é uma forma de desconstruir as tecnologias dos 

gêneros. Quase por unanimidade foi pensada a desconstrução como uma postura construída 

processualmente, o qual nem sempre resulta fácil nem rápido. Notei também como por ser 

o último encontro houve relação da noção trabalhada esse dia com outros conceitos como 

performatividade e alteridade. 
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3.3 NarrATIVIDADES,  um projeto de extensão

NarrATIVIDADES, atividades de narrar, é isso? Em NarrATIVIDADES só se fala?

NarrATIVIDADES foi pensado como um laboratório que visava a produção de narrativas 

e ao mesmo tempo funcionou como projeto de extensão que abraçou a presente pesquisa 

desde a Faculdade de Artes Visuais (FAV) ante a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Dita proposta me permitiu a análise das conversações 

hipervisuais que nortearam metodologicamente a produção e reflexão sobre visualidades e 

contravisualidades ancoradas nos relatos compartilhados pelas pessoas que fizemos parte dos 

encontros, conforme apresentei nos parágrafos anteriores. 

Tal como se pode observar na logo-símbolo de NarrATIVIDADES (Imagem 36) os 

elementos visuais fazem referência às conversações por meio do balão de diálogo e à produção 

das narrativas mediante a câmera filmadora que, por sua vez, contém duas pessoas inseridas 

nela. Colori ditos elementos gráficos a partir das combinações de cores da “bandeira” que 

representa “as causas dos gêneros”, matizes roxos que nascem das infinitas misturas daquelas 

duas cores que culturalmente identificam as masculinidades e as feminilidades: o azul e o rosa. 

Assunto sobre o qual já falei no primeiro capítulo. 

Em relação aos elementos tipográficos, no nome principal aproveitei o uso de duas 

fontes tipográficas para ressaltar a palavra ATIVIDADES dentro de NarrATIVIDADES, pois afinal 

foram atividades de narração, escuta e diálogo as que aconteceram durante os encontros. 

Por sua parte, o nome secundário “laboratório sobre gêneros & narrativas” foi o que talvez 

mais tempo me tomou para resolver. Nesse caso não se tratava só de aparência visual. Refleti 

muito sobre as palavras que ia incluir, pois ainda que o projeto tinha como foco/pretexto de 

discussão os olhares masculinizados, usar dito termo poderia restringir o interesse de alguns 

sujeitos sobre a pesquisa, situação provinda daquela visualidade precária sobre os estudos 

das masculinidades que coloquei no segundo capítulo. Saliento neste ponto a estranheza 

que algumas mulheres manifestaram quando as convidei para fazer parte do projeto e falava 

que iríamos discutir sobre masculinidades e olhares masculinizados, pois algumas delas me 

manifestaram que este era um tema muito voltado para homens. 

Outro dos motivos para usar a palavra gêneros ao invés de masculinidades foi pensar 

em projetos futuros que possam ser desenvolvidos por meio deste projeto e os quais não 

tenham como pretexto os olhares masculinizados e sim, por exemplo, os feminismos, os estudos 

interseccionais de modo específico, entre muitas outras possibilidades.  
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Imagem 36 . Logo-símbolo do projeto de extensão NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Retomando o objetivo de NarrATIVIDADES, este projeto de extensão foi (e espero 

que continue sendo) um espaço no qual explorei duas linhas de análise: as conversações 

hipervisuais enquanto possibilidade metodológica e a produção de narrativas derivadas destes 

processos. O primeiro caminho se relacionava com a análise dos encontros em que foram 

discutidas temáticas que propendiam problematizaram a masculinização dos olhares a partir de 

outras temáticas como: visualidades, educação, profissões, espaços públicos, questões étnico-

raciais, entre outras. O segundo percurso tinha a ver com a análise das narrativas audiovisuais 

produzidas nos encontros a partir dos diálogos e as possíveis “estratégias desconstrutivas” dos 

olhares masculinizados e, conseguinte, das visualidades masculinizadas. 

Em NarrATIVIDADES procurei, mediante as conversações hipervisuais e as produções 

audiovisuais, que fossem problematizadas os olhares masculinizados e as visualidades que 

amparam este fenômeno. Com o intuito de evitar que se esgotassem as possibilidades de 

interpretação dos conceitos, pilar da desconstrução, junto com o grupo de participantes intentei 

que as narrativas escapassem dos sentidos fechados e mediante os artefatos visuais fossem 

compartilhadas outras formas de habitar o mundo, de registrá-lo, de percorrê-lo, de criá-lo, 

recriá-lo, desconstruí-lo. Nem todas as vezes estas experimentações foram feitas e disso tratarei 

no próximo capítulo. 
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Como já tinha esboçado no primeiro capítulo, um dos focos de análise dos estudos 

das culturas visuais está na problematização dos modos como são construídos, culturalmente, 

nossos olhares, como olhamos para os e as demais, como olhamos para nós mesmos, como os 

demais nos olham e as estratégias que usamos para direcionar esses olhares sobre nós. Estes 

tópicos, por sua vez, são uma importante tática de performar uma ação desconstrutiva, tanto 

das visualidades hegemônicas quanto das imagens visuais produzidas a partir destas. 

Nesse sentido, Javier Rodrigo e Antonio Collados (2014), nos convidam a
Aprender com nossos limites, erros, pontos cegos, contradições e pulsões como 
um momento de aprendizagem política imprevisível é algo básico hoje em dia. E, 
principalmente fazê-lo juntos(as) através de nossas diferenças, experiências e 
conhecimentos (RODRIGO e COLLADOS, 2014, p. 40).

Contudo, como saber o que pensa o outro ou a outra se não compartilhando espaços 

dialógicos onde as dúvidas transitem e os estranhamentos permitam que se desloquem 

as certezas que temos sobre o que é uma coisa ou outra? No caso de NarrATIVIDADES os 

encontros físicos e os desencontros conceituais nos permitiram aprender sobre os imaginários 

dos e das demais participantes. 

O convite para os primeiros encontros o fiz mediante apresentação presencial em 

três turmas que faziam parte das atividades acadêmicas da Faculdade de Artes Visuais da 

Universidade Federal de Goiás. Por um lado os e as estudantes da disciplina de núcleo livre 

Cultura Visual e Construções de Gênero na qual realizei parte do meu estágio docente e por 

outra parte nas disciplinas Pedagogias de Fronteira e Arte e Educação Especial. Para fazer a 

divulgação do projeto desenhei algumas imagens (Imagem 37) que tinham mensagens, a meu 

ver, provocadoras sobre visualidades relacionadas com as construções de gênero. Aproveitei 

esse contato com as turmas e pedi que as pessoas interessadas me compartilharam seus 

correios electrónicos aos quais enviei os primeiros dois convites (Imagens 38 e 39). 
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Imagem 37. Primeiras imagens para apresentar o projeto de extensão NarrATIVIDADES 

Fonte: arquivo da pesquisa

Imagem 38. Primeiro convite para NarrATIVIDADES 

Fonte: arquivo da pesquisa
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Imagem 39. Segundo convite para NarrATIVIDADES

Fonte: arquivo da pesquisa

Antes de levar os avanços do material da pesquisa para a qualificação decidi, junto 

como minha orientadora, a professora Alice Fátima Martins, que seriam realizados somente 

dois encontros ou conversações e os demais seriam realizados após essa primeira avaliação 

que aconteceu no dia 29 de agosto de 2016. Os primeiros encontros foram realizados nos 

dias 20 de novembro e 4 de dezembro de 2015 e no primeiro semestre de 2016 escrevi o 

material levado para a banca. Nossa ideia foi levar em conta as sugestões e recomendações 

da banca para realizar os demais encontros após essa pré-defesa. Contudo esse planejamento 

não seguiu esse fluxo. 

Após incorporar mudanças relativas ao número de conversantes e às temáticas de 

conversação, programei os encontros restantes para os dias 1, 8, 15 e 22 de novembro de 

2016. Para tal fim criei outra campanha de convites que consistia em um folder no qual na 

parte frontal tinha um sinal de alerta e assim que este era aberto tinha a seguinte frase: “esta 

pessoa já sofreu o regime das masculinidades na sua vida” e na frente um papel com efeito 

espelho que refletia o rosto de quem lia (Imagem 40). Também coloquei cartazes na faculdade 

(Imagem 41) convidando as pessoas a inscrever-se e repassei via e-mail o convite para as 

pessoas que já tinham participado nos dois primeiros encontros da pesquisa. 
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Imagem 40. Convite para segunda série de encontros de NarrATIVIDADES 

Fonte: arquivo da pesquisa
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Imagem 41. Cartaz desenhado para a segunda série de encontros de NarrATIVIDADES 

Fonte: arquivo da pesquisa

Apesar disso, justo na semana que iriam começar esses outros encontros foi deflagrada 

a ocupação da faculdade por parte do movimento estudantil que rejeitava o congelamento 

dos investimentos governamentais para os campos da educação, saúde e ações sociais. As 

atividades acadêmicas foram suspensas e ainda que algumas das pessoas que mostraram 

interesse em participar da pesquisa tenham entrado em contato comigo para realizar os 
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encontros com as e os estudantes que estavam nesse momento na faculdade, entendemos 

que não era o momento mais adequado. Por este motivo propus fazer uma fala que envolvesse 

temáticas de gênero e movimentos sociais mas que não fosse referente à coleta de dados da 

pesquisa, pois achei pouco pertinente fazer registros audiovisuais nesse momento em que 

muitas instâncias não concordavam com as ações do movimento estudantil.

Em consequência, apenas em fevereiro e março de 2017 quando retomei a pesquisa e 

refiz os convites para os demais encontros (Imagem 42). Na ocasião não imprimi os chamados.

Aproveitei os correios eletrônicos, coloquei dois cartazes na FAV e foi divulgada a convocatória 

por meio do correio da pós-graduação. 

Imagem 42. Convite últimos encontros NarrATIVIDADES 

Fonte: arquivo da pesquisa
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3.4 Encontros com os grupos de conversantes

Conversantes? Quem foram?

Tal como falei no início desta tese, acompanharam-me nesta pesquisa pessoas 

vinculadas à Universidade Federal de Goiás (UFG) – principalmente à Faculdade de Artes 

Visuais (FAV) –, todas elas com interesse nas temáticas sobre estudos das relações dos gêneros 

e estudos das culturas visuais. Além delas também participou um docente de artes visuais 

que sem estar inscrito na instituição atendeu o convite e compareceu à segunda série de 

encontros, do terceiro ao sexto. O único requisito que tive em conta para a participação delas 

em NarrATIVIDADES foi ter no mínimo 18 anos, seguindo assim as recomendações do comité 

de ética e a praticidade que os e as próprias conversantes assinaram oTermo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) que aparece em anexo 1. É importante sublinhar que na época em que 

o instrumento foi construído o projeto tinha outro nome. Mas isso não interferiu no objetivo 

nem no objeto de análise da pesquisa.

Além das gravações de áudio dos encontros, usei anotações que fiz enquanto 

as conversações iam tomando conta das tardes, nas discussões do que chamamos de 

visualidades, contravisualidades, masculinidades, feminilidades e olhares masculinizados. 

Estas anotações, vulneráveis e atravessadas pelo clima dos encontros, trouxeram para a 

pesquisa dados que construíram uma narrativa entremeada pelos trânsitos do hipervisual. 

Outro assunto importante que desejo destacar aqui é que o uso dos relatos, imagens dos e das 

participantes, assim como das suas produções textuais e visuais esteve protegido e autorizado 

mediante o Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás e com número de aprovação 

CAAE 46365115.0.0000.5083. 

Nos primeiros dois encontros participamos 19 pessoas, três delas do Programa de 

Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, entre as quais me incluo, e as demais pessoas dos 

cursos de graduação: licenciatura em artes visuais, licenciatura em música, bacharelado em 

design de moda, bacharelado em design de interiores, engenharia da computação e história. 

No primeiro encontro comparecemos as 19 pessoas e na seguinte sessão o grupo diminuiu 

para 16. Pelas características do projeto de extensão não foi obrigatória a presença das mesmas 

pessoas em todos os encontros. As que participaram em quatro ou mais encontros receberam 

certificado do projeto de extensão. 

A continuidade das discussões foi mantida por meio de procedimentos de 

retroalimentação. Assim, a cada encontro era exposto de modo breve o que tinha sido 
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refletido e produzido no encontro anterior. No terceiro encontro, de modo particular, este 

procedimento levou mais tempo pois a maioria das pessoas que estava presente nesse dia 

não tinha participado dos dois primeiros encontros. Aproveitei para apresentar os materiais 

produzidos. Nesse ponto já tinha definido que essa segunda fase de encontros estaria 

conformada por outras quatro tardes de conversações e que seriam realizadas em duas 

semanas, dois encontros em cada uma para manter, desse modo, o interesse das pessoas e 

ainda dar continuidade às demais pendências da pesquisa. 

A partir do terceiro encontro, o número de conversantes foi menor, completando 

nove participantes. Isso condizia com uma das sugestões da banca de qualificação, no tocante 

a diminuir o número dos sujeitos colaboradores e co-desenvolvedores da pesquisa. Decidi, 

também, não fazer um perfil definidor de cada um e cada uma das conversantes. Nas falas que 

apareceram até o momento já informei sua formação profissional, o qual desvela somente 

sua inserção no projeto de extensão. Optei por deixar que as próprias conversas construíssem 

esses perfis que sem dúvida ficariam reduzidos se eu tentasse construí-los, primeiro por 

acreditar que de fato somos sujeitos em contínua construção e, ainda, porque o projeto não 

contemplou entrevistas delongadas sobre dados pessoais com as pessoas que participaram.

Para tais efeitos e considerando que levei em conta a perspectiva interseccional, construí 

os seguintes perfis, não de cada pessoa de forma prolongada, mas das e dos conversantes 

como um grupo onde as diferenças marcaram a pauta das conversações. Diferenças étnico-

raciais, geracionais, de gênero e sexualidades, de classe, de procedência geográfica, entre 

muitos outros vetores caracterizaram a participação de cada conversante e principalmente as 

ATIVIDADES de narrar ou NarrATIVIDADES. Não fiz perguntas relativas às auto-identificações 

de gênero, por exemplo, deixei que cada pessoa conforme participava das conversas falasse 

sobre si. Portanto, os perfis não foram pensados como estruturas fixas, mas como percepções 

conectadas com as temáticas. Para efeitos da pesquisa escrevi os seguintes relatos, após cada 

encontro, nos quais narro situações e relações entre as pessoas que participaram no projeto. 

Sexta-feira 20 de novembro de 2015, sendo as 14:00 horas iniciamos o primeiro 
encontro de NarrATIVIDADES. As expectativas, da minha parte, estavam à flor da 
pele, pois estava começando minha pesquisa de campo. Tinha chegado a hora de me 
debruçar com o coração do meu estudo. Não posso negar que tenho muitas ilusões 
sobre a convocatória e sobre o fato de tentar explicar da melhor maneira, no meu 
português torto, de que se tratam as atividades que iremos realizar no projeto. Esta 
tarde ocupamos a sala 13 da Faculdade de Artes Visuais (FAV), cedida pela professora 
Carla Abreu que a usa durante esse semestre para ministrar o Núcleo Livre Cultura 
Visual e Construções de Gênero, matéria na qual estou fazendo estágio docência 
neste semestre. Hoje compareceram a maioria dos e das estudantes com quem me 
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encontro nas tardes de sexta-feira e mais duas estudantes do Mestrado em Arte e 
Cultura Visual. Apesar que eu já conhecia todas as pessoas, pela própria disciplina 
em menção e por outras atividades da faculdade, pedi para iniciar o encontro 
com apresentações breves, cada quem apontou o que considerou importante. 6 
pessoas das que vieram hoje cursam a licenciatura em artes visuais [conversante4, 
conversante7, conversante10, conversante12, conversante13 e o conversante16], 
cinco autodeclarados como homens, três deles homossexuais, e outra autodeclarada 
como mulher. O conversante12 nascido em Salvador se autodeclarou como negro 
e heterossexual e o conversante13 também heterossexual. Do design de modas 
participaram outras seis pessoas [conversante2, conversante3, conversante5, 
conversante11, conversante14 e conversante18], cinco delas autodeclaradas como 
mulheres e outra que não se identifica nem como homem nem como mulher. Deste 
grupo só a conversante3 não é goiana, ela é nascida no estado de Pará. Do curso de 
história compareceu a conversante1, autodeclarada como mulher. Do bacharelado em 
design de interiores participaram as seguintes pessoas: conversante6 e conversante8, 
ambos autodeclarados como homens homossexuais e com construções de gênero não 
binarias, incluindo em seu vestuário e maquiagem aspectos tidos culturalmente como 
femininos. Do bacharelado em música participou a conversante17, autodeclarada 
como mulher e negra. A média das idades das pessoas que já menciona oscila entre 
os 20 e 26 anos. Do mestrado em arte e cultura visual participaram a conversante9 
e a conversante15, ambas autodeclaradas como mulheres, uma heterossexual e 
outra como lésbica. A conversante9 com 31 anos e nascida no estado do Maranhão 
e a conversante15 nascida em Montevidéu há mais de 40 anos. Após a rodada de 
apresentações entreguei as cópias do TCLE e pedi para todas e todos lerem e assinar 
caso estivessem de acordo com sua participação no projeto. Também anunciei que 
iria tirar algumas fotos, assim como registrar a sessão com um gravador de voz. 
Abri o arquivo de slides onde levei algumas imagens e começamos a falar sobre 
sexismo nas mídias impressas e digitais, houve muitos relatos interessantes que 
ficaram gravados e que eu irei transcrever nos próximos dias. Logo após do recesso 
na metade da tarde disponibilizei as revistas que tinha comprado nesta semana e 
outros materiais como papéis, tesouras, cola. Uma hora depois, mais ou menos às 17 
horas cada pessoa apresentou sua colagem a conectou com temas como machismo, 
censura, discriminação laboral, padrões estéticos, etc. Hoje sai do encontro satisfeito, 
repensando muitas coisas das discussões e do próprio processo de pesquisa. Marquei 
com a turma o próximo daqui a duas semanas, tarde que a maioria terá livre, exceto 
três deles que irão assistir um exposição em Brasília” [Diário de campo, 20.11.2015].
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Imagem 43. Registros do primeiro encontro de NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Sexta-feira 04 de dezembro de 2015. As minhas expectativas permaneceram após 
duas semanas do primeiro encontro. Hoje comecei a sessão exibindo o final de um 
filme que as pessoas inscritas no núcleo livre tinham começado a assistir na sexta 
anterior. Eu não participei esse dia por motivos de viagem assim que ontem assisti 
o filme completo, Tomboy, para ter noção do que seria falado e ainda acompanhar 
as discussões tendo pontos de referência. Abrimos a roda de conversando discutindo 
como a performatividade fazia parte inerente das ações do protagonista do longa-
metragem, também aproveitamos que nessa aula anterior tinha sido introduzido 
o conceito de atos performativos de Judith Butler e exprimimos alguns pontos do 
trecho do livro “Problemas de Gênero” no qual a autora fala entre muitas questões 
das inscrições corporais. Falamos de como os atos performativos condicionam nosso 
ser e estar no mundo, discutimos sobre processos de subjetivação, identidades, 
etc. Após revisado o material propus a atividade para a turma: fazer um ensaio 
fotográfico onde percebêssemos por um lado os atos performativos dos gêneros e 
se possível atos performativos subversivos, isto usando as câmeras dos celulares ou 
as câmeras trazidas conforme o convite. A ideia era usar qualquer espaço dentro da 
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universidade e cada um dos dois grupos que se formou tinha uma hora para realizar 
a atividade. Depois das 16:30 horas começamos a exposição dos ensaios fotográficos 
realizados pelos grupos. Cada turma colocou suas fotos no micro da sala e ainda me 
entregou uma cópia. Foi muito gratificante ver como, entre fotos mais elaboradas 
e outras mais simples, todas e todos os conversantes conseguiram solidificar os 
conhecimentos sobre os atos performativos dos gêneros. Hoje gostei especialmente 
que o trabalho tenha sido efetuado de modo coletivo e ver pessoas de diferentes 
cursos, de diferentes cidades, conversar e se empolgar com a atividade prática. 
Desfrutei muito ver a exposição dos ensaios, escutar as questões que foram pensadas 
para tomar as fotos, observar que usaram elementos do ambiente para compor as 
imagens visuais [Diário de campo, 04.12.2015].

Imagem 44. Registros segundo encontro de NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Terça-feira 28 de março de 2017. Hoje retomei a pesquisa de campo de 
NarrATIVIDADES, após alguns contratempos prossegui os encontros com a mesma 
expectativa do primeiro dia. Levei em consideração algumas sugestões da banca 
de qualificação e por isso voltei para casa tranquilo com o número de pessoas que 
atenderam a convocatória. Incluindo-me, sete pessoas construímos os diálogos 
desta tarde. Devido a que somente uma das pessoas que esteve presente já tinha 
assinado o TCLE entreguei as cópias para os outros e outras conversantes e pedi 
para assinar. A conversante9, que já assistiu aos dois primeiros encontros avisou 
que por questões laborais não pôde comparecer hoje mas que na próxima quinta-
feira participará. As demais pessoas vieram pela primeira vez. A primeira em 
aparecer foi [a conversante23] goiana e egressa do mestrado em arte e cultura 
visual que tinha manifestado interesse em participar desde a segunda convocatória. 
[O conversante24] também fez presença, ele é estudante do doutorado em arte e 
cultural, nascido no Rio de Janeiro há mais de quarenta anos e autodeclarado como 
homem branco e heterossexual. A conversante21, também goiana, branca e com 
mais de quarenta anos de idade, participou quase da totalidade deste encontrou pois 
deveu sair um pouco antes do final para resolver assuntos de seu trabalho como 
docente do município. A conversante20, nascida em Goiânia há mais de vinte anos 
e estudante do curso de design de moda, nos ensinou muitas coisas no dia de hoje, 
ela marcou um dos momentos mais importantes da tarde ao relatar como lida com 
categorias como masculinidade e feminilidade desde seu local de mulher trans. O 
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conversante22, goiano com mais de trinta anos, também doutorando em arte e 
cultural e autodeclarado como homem branco e heterossexual falou para nós de 
questões referidas às cobranças que ele sente de uma sociedade machista como 
a do Centro Oeste Brasileiro. Finalmente o [conversante26], autodeclarado como 
homem negro e heterossexual, nascido em São Luís do Maranhão há quase trinta, 
trouxe reflexões pessoais sobre esse “assumir-se negro” após de sair da sua cidade 
e os problemas de homofobia enfrentados no seu ambiente familiar e laboral. Logo 
após as apresentações expus para elas e eles o que tinha sido discutido nos dois 
primeiros encontros e falamos dos nossos contatos com os padrões e conceitos de 
masculinidades, machismos, virilidades, etc. Nesta tarde vimos alguns vídeos sobre 
machismo na história, na história da arte e, principalmente, trabalhamos com 
memórias pessoais que foram se conectando com as das outras pessoas. Falamos 
muito, sorrimos, ficamos calados também por vários momentos e quando propus 
a atividade prática vimos que já eram quase 17:20, motivo pelo qual encerramos 
a tarde sem produção visual. Inicialmente fiquei assustado de voltar para casa sem 
imagens visuais produzidas pela turma, como era a proposta, mas agora que reflito 
em casa esse não é um ponto necessariamente negativo, hoje de fato exploramos 
nossas memórias e percepções como uma ferramenta e um fazer atrelado ao 
compartilhamento [Diário de campo, 28.03.2017].

 

Imagem 45. Registro do terceiro encontro de NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa

Quinta-feira 30 de março de 2017. Hoje começamos bem na hora o quarto encontro, 
trabalhamos em outra sala devido a que nas quintas-feiras a 18 estará ocupada com 
disciplinas da pós-graduação. Este espaço é maior, embora mais barulhento por estar 
do lado de um ateliê onde esta tarde tinha outras pessoas que estavam trabalhando 
com desenhos e animação então dava para ouvir algumas conversas e risos. A 
primeira coisa que fiz assim que entramos no local foi oferecer suco e bolachas para 
as pessoas, pois a sala estava bem quente e aproveitamos para refrescar e lanchar 
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um pouco enquanto arrumávamos o lugar para a conversa e eu me encarregava 
de ligar o Datashow. A conversante21 levou pipoca com leite ninho, portanto, 
tivemos garantido o lanche da tarde. O tema sobre o que conversamos hoje rendeu 
bastantes falas, acho que tanto as demais pessoas como eu tivemos mais facilidade 
de conectar os assuntos como uma tríade que preparei para iniciar as conversas, 
pois esses pontos reúnem com um “nome” aquilo que já viemos falando desde o 
primeiro encontro. Após esse “lanche de abertura”, assim como já fizemos nas tardes 
anteriores, falamos das dúvidas que ficaram do encontro anterior e outras coisas 
que pensamos após a terça-feira. Falamos entre muitas coisas de objetualização do 
corpo das mulheres, principalmente das mulheres negras e [a conversante9] quem é 
proveniente do nordeste nos relatou várias histórias de racismo e exploração sexual 
em São Luís do Maranhão. O [conversante26] quem é nascido nesta capital reforçou 
as histórias contadas pela outra participante. Também falamos de hipersexualização 
e exploração dos homens negros, da invisibilização de lésbicas, homossexuais, 
transexuais, transgêneros e outras identidades nos âmbitos laborais e sociais. Três 
pessoas da turma que são formados na área de audiovisual e ainda trabalham neste 
campo [conversante22, conversante24 e o conversante25] aportaram depoimentos 
interessantíssimos sobre a misoginia, androcentrismo e machismo na indústria 
de audiovisual como um todo, destacando o cinema. Em total nos reunimos nove 
pessoas e além das discussões conseguimos realizar fotografias que era uma das 
minhas propostas para hoje, para isso levei de novo uma mala com algumas peças 
de roupa chacoteadas e outros elementos como óculos, travesseiros, perucas, etc. 
Adaptamos a sala correndo as cadeiras e mesas de um lado para outro, não fizemos 
muitas fotografias mas tentamos relacionar uma ou duas com cada um dos eixos. 
Com esta turma percebi que existe algum tipo de resistência para aparecer nas fotos, 
algo muito diferente daquela turma dos dois primeiros encontros que, talvez por 
sua idade e sua intimidade com o gesto fotográfico, vê com mais tranquilidade o 
fato de posar e representar. Contudo isso não foi impedimento para divertirmos e 
planejarmos os enquadramentos. Cheguei aqui em casa especialmente tocado pelas 
histórias que foram contadas em sala, principalmente as da Gisberta e da Dandara, 
duas mulheres trans que foram assassinadas, a primeira em Portugal há vários anos e 
a segunda no Ceará este ano. Além disso também falamos muito sobre discriminação 
nas escolas e instituições acadêmicas, ouvimos coisas chocantes e parece que muitas 
memórias vieram à tona, pelo menos no meu caso lembrei de muitos episódios fortes 
na minha escola [Diário de campo, 30.03.2017].
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Imagem 46. Registros do quarto encontro de NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Terça-feira 04 de abril de 2017. Por volta das 14 horas com 15 minutos começamos 
o encontro que aconteceu na sala 18 da Faculdade de Artes Visuais. Hoje as falas 
além de interessantes foram engraçadas e muito cotidianas, e não tinha como não 
sê-lo, falamos sobre a influência das imagens sexuais, do pornô, do erotismo e seus 
entrecruzamentos com o campo das artes visuais. Estivemos muito empolgados e 
empolgadas falando das nossas relações com estes campos tão influente nas nossas 
vidas e o tempo para a atividade prática estourou. Daí ficou combinado que eu vou  
construir uma apresentação com os materiais que algumas pessoas assinalaram, 
outras se comprometeram a enviar-me essas informações audiovisuais até amanhã. 
As conversações dos e das participantes incluíram um tópico que eu não tinha 
contemplado para as conversas, o erotismo. Grande parte da tarde discutimos o que 
é considerado erótico e o que não e de que forma isto constrói visualidades elitizadas 
das imagens de corpos nus, de corpos transando e de formas de prazer de modo geral. 
Falamos também do controle dos sistemas capitalistas e patriarcais nos prazeres e 
vimos alguns materiais que eu levei como provocação e outros tantos que elas e eles 
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conheciam e partilharam. Vimos materiais audiovisuais produzidos no México, na 
Espanha, na França, na Colômbia e por suposto no Brasil, três desses vídeos eu tinha 
pego da disciplina Cultura Visual e Construções de Gênero. Também vimos ensaios 
fotográficos bem famosos e que têm marcado a pauta no que refere à explicitação 
dos corpos nus e também dos problemas e movimentações de censura que procuram 
recriminá-los. Ainda que hoje tenha levado algumas imagens e vídeos, prevendo que 
talvez a rede não funcionasse ou algo do tipo, não trabalhamos com elas, o qual é 
bem melhor porque assim vou considerar as propostas delas e deles. Eu vou unir os 
materiais que cada pessoa propôs. O grande aprendizado que ficou para mim desta 
tarde e acho que para muitas pessoas do grupo é pensarmos a indústria audiovisual 
como sendo parte amalgamada na sociedade como um todo, o que se produz no 
cinema e na televisão às vezes implica estúdios de audiência, portanto, o que vemos 
na telas, mesmo nós achando absurdos tem um porquê, tem pessoas que consomem 
esse tipo de discursos machistas, misóginos, transfôbicos, racistas, xenofóbicos, etc., 
portanto, sociedade e audiovisual compõem um círculo sobre o qual devemos pensar 
muito e ainda agir [Diário de Campo, 04.04.2017].

Imagem 47. Registros quinto encontros de NarrATIVIDADES

Imagem 47. Registros do quinto encontro de NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Quinta-feira 06 de abril de 2017. Hoje foi o último encontro, ao mesmo tempo que 
me sinto tranquilo por ter encerrado esta fase do doutorado, tenho que admitir 
que fiquei muito cariminholado, usando uma expressão aprendida nestes dias, 
com todas as coisas compartilhadas com as pessoas que participaram no projeto 
e que futuramente gostaria repetir essas tardes de troca. Fiquei muito emocionado 
por vários detalhes, não só pelas falas, mas também porque por conta própria a 
conversante20 trouxe um bolo gostossísimo que ela mesma fez para compartilhar 
e a conversante21 comprou refrigerante, ambas falaram que era uma forma de 
demostrar o carinho que tinham ganho pelas demais pessoas e para agradecer 
tantos momentos engrandecedores nestes dias. Essas coisas não só fizeram meu 
dia como também minha pesquisa e me lembraram do quão importantes são estes 
momentos de fala e escuta. A turma hoje esteve mais reduzida, cinco pessoas 
contando comigo costuramos as conversas de hoje, isso por outra parte permitiu 
que as conversas fossem mais prolongadas e pudéssemos afundar nos assuntos. No 
primeiro momento da tarde repassamos um dos vídeos que coloquei na terça-feira 
devido a que a conversante21 não esteve anteontem, ela assentou ponderações bem 
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bacanas e tanto para as outras conversantes como para mim foi muito enriquecedor, 
hoje justamente compareceram as quatro conversantes autodeclaradas mulheres cis 
e trans e eu, homem homossexual. O assunto que norteou as conversas de hoje foi 
a desconstrução, a ideia de isto era vermos entre todos e todas formas de aplicá-
la, enquanto postura crítica e ética, nas nossas áreas de atuação.  Como os outros 
conversantes já tinham anunciado desde a terça-feira que não poderiam vir hoje, eles 
elencaram possibilidades e formas de pensar a desconstrução da mano e dentro dos 
estudos de culturas visuais. Pensamos a desconstrução a partir de conexões simples 
entre a proposta de Jacques Derrida e da Judith Butler, que trata da desconstrução 
dos gêneros hegemônicos. Após as conversas em mesa redonda usamos as mesas da 
sala para ir ao “fazer”, construir um zine que falasse de desconstrução e as outras 
temáticas que abordamos nestas semanas. Cada pessoa pegou uma folha colorida e 
a cada meia hora trocávamos para interferir com imagens desenhadas, recortadas 
de revistas e textos no que as demais pessoas iam fazendo. No final da tarde 
avaliamos NarrATIVIDADES como um todo, como proposta de trabalho, como espaço 
de discussão e o processo de cada um e cada uma dentro dele. Hoje cheguei aqui em 
casa com a sensação que valeu muito a pena, a partir de hoje enfrento o desafio de 
representar com a maior veracidade e respeito as coisas que as e os participantes 
aportaram [Diário de campo, 06.04.2017].

Imagem 48. Registros sexto encontro de NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa
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Conforme os relatos que fiz no meu diário de campo, considero que as principais ações 

que caracterizaram o projeto NarrATIVIDADES estiveram marcadas pelas seguintes tarefas: 

comparecer, escutar, falar, rachar, partilhar, relativizar, discordar e/ou concordar, aprender e 

desaprender, produzir e refletir. Fizeram parte dos auxílios conceituais as pedagogias coletivas 

propostas por Javier Rodrigo e Antonio Collados (2014) e as quais referem a projetos que 

unem educação, arte e ações afirmativas. As transformações de problemáticas de cunho social 

mediante ideias sustentáveis, isto é, harmonizadas com os contextos são para estes autores uma 

das formas como os estudos das culturas visuais conectam grupos plurais, transdisciplinares 

e, ainda, adisciplinares para trabalhar de maneira colaborativa e sempre flexível por meio de 

práticas culturais. Javier Rodrigo e Antonio Collados,  adicionam que, 

A prática cultural colaborativa se descobre como um território entre-meios, ou 
seja, como um território onde os labores e as capacidades das identidades que nele 
confluem se transtocam e se desdesenham, dando lugar a âmbitos cruzados entre 
produtores e receptores, entre autores e colaboradores (2014, p. 21). 

Precisamente esses entrecruzamentos mencionados por eles foram um terreno fértil 

na pesquisa de campo aqui narrada por mim. A grande maioria das pessoas que fizemos parte 

do projeto somos produtores e produtoras de artefatos que mediam discursos culturais. As 

pessoas do design de moda com suas propostas de indumentária e seus impactos na construção 

de estilo de vida, por exemplo, não só nos ensinaram particularidades da sua profissão e suas 

conexões com as relações dos gêneros e as culturas visuais, mas também foram questionadas 

sobre as visualidades que muitas vezes são construídas em relação aos corpos, os próprios 

gêneros e, de modo geral, à construção de artefatos que interferem nas relações sociais. 

As pessoas do campo da educação, como veremos nos próximos capítulos, tanto 

as que estão em processo de formação como quem já atuam profissionalmente, além de 

ensinamentos, trouxeram muitos questionamentos sobre a necessidade de se discutir tópicos 

conectados com os gêneros dentro da sala de aula. Também nos convidaram a pensar em 

propostas metodológicas e materiais que conversem com as realidades das escolas e colégios, 

táticas que pouco a pouco permitam que os temas sobre sexualidades e gêneros sejam 

contempladas como temas transversais. De alguma maneira todas e todos fomos interpelados. 

Destarte, NarrATIVIDADES também foi um espaço de encontros com hesitações sobre aquilo 

que acreditamos, fazemos e defendemos. 

Em NarrATIVIDADES, as tecnologias não se limitaram unicamente àqueles aparelhos 

tecnológicos com os quais foram produzidas e editadas as narrativas. Interessamo-nos, 
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principalmente, pela construção de narrativas enquanto tecnologias que têm a capacidade de 

tocar nas estruturas culturais nas quais circulam. Compreendemos, nesse sentido, as imagens 

visuais como superfícies que têm a potência de mexer com as mais diversas sensações e 

movimentos cognitivos (FLUSSER, 2008). Além de câmeras, gravador de áudio e celulares, 

usamos materiais como papéis e objetos para escrever e desenhar: cola, canetas, tesouras e 

as câmeras dos telefones celulares dos e das conversantes (Imagem 49). 

Imagem 49. Mapa mental sobre o “modus operadi” das tecnologias em NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa

Uma situação óbvia, mas interessante, aconteceu nos dias prévios ao primeiro 

encontro. Fui aos sebos ou locais onde vendem livros e revistas de segunda mão para comprar 

material e assim poder propor a realização de colagens que refletissem sobre o sexismo. 

Na hora de folhear estas para comprar me deparei com a seguinte situação: grande parte 

das imagens correspondiam a corpos de mulheres e de modo escasso apareciam corpos de 

homens, o que me fez folhear quase toda a prateleira onde estavam dispostas as revistas e 

assim conseguir material mais variado. Até esse momento eu não tinha me atentado para essa 

particularidade das publicações impressas. No dia do encontro eu expus essa situação e estes 

foram alguns dos depoimentos a esse respeito,



| 1
45

Conversante2: Nas revistas de moda só têm mulheres. 

Conversante3: Quando têm ensaios com homens eles aparecem em poses femininas 
ou é para um público classe meia–alta. 

Conversante4: Engraçado que é isso mesmo. Nas revistas tem mais mulher mesmo. 
Eu parei para pensar agora de um trabalho que fizemos com revistas e pensei que de 
fato tínhamos feito tudo construído sobre o estereótipo do corpo da mulher. 

Conversante5: Jornal é um monte de homem, revista um monte de foto de mulher.  

Conversante1: Vendem as mulheres quase nuas na capa.

Conversante3: A massividade ensinou para as pessoas, pessoas que não têm nível 
de discussão sobre gênero. A gente vive em um país sexual (...) para homem hetero, 
classe meia-baixa, coloca a mulher de biquíni, para a mulher, a receita do dia. 
[20.11.2015].

Reitero que vetores como idade, raça, etnia, classe, crenças religiosas e outros 

marcadores sociais da diferença marcaram as conversações hipervisuais e levantaram questões 

como, por exemplo, a representatividade das mulheres negras nos anúncios publicitários e 

materiais pedagógicos e, ainda, a precariedade na produção de material cosmético para peles 

diferentes à branca. A esse respeito uma das participantes da pesquisa acrescentou o seguinte, 

Conversante3: O mercado cosmético é movido por segmentos brancos. O lugar onde 
mais se vende maquiagem é o México (...) lá existe um alto índice de discriminação 
racial, então o mercado não incentiva a produção de maquiagem para pele negra 
[04.12.2015].

Depoimentos como este, em relação à discriminação racial, foram recorrentes nos 

encontros e como era de esperar-se foram os e as conversantes que se autodeclararam como 

negros e negras quem mais aprendizagens trouxeram em relação à importância de pensar 

os estudos das relações dos gêneros a partir de sua conexão com outros marcadores, isto 

é, trabalhar de maneira interseccionada. O conversante12 nascido na cidade brasileira com 

maior população negra declarada, Salvador, compartilhou conosco o seguinte depoimento 

para expor a situação das pessoas homossexuais e negras na sua região,

Na minha cidade tem um agravante, se o cara for gay e negro, para eles o negão não 
pode ser gay. Não é muito diferente de Goiânia [conversante12, 20.11.2015]. 

Outro dos conversantes autodeclarado como branco, por meio da sua colagem, 

alertou sobre a vinculação das questões raciais às relacionadas estritamente com a população 

negra. Ele utilizou a palavra étnico para problematizar esta situação e fazer com que os e 

as demais participantes refletíssemos sobre isso (Imagem 50). Na hora de comentar sua 

narrativa ele disse o seguinte: “fiz uma crítica sobre a raça, escrevi étnico porque sempre 

se pensa no negro” [Conversante16, 20.11.2015]. O participante destacou um fator muito 
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importante, a necessidade de pensarmos nas relações étnico-raciais, de incluirmos também 

o fator étnico para abordar as diferenças atreladas às configurações culturais dos povos no 

seu sentido mais amplo. 

Imagem 50. Colagem produzida no projeto NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa

Acrescento que nesta pesquisa as negociações foram indispensáveis. Não visavam 

consensos, ao contrário, permitiram que o dissenso nos propiciasse aprender com e na 

diferença. Enfatizo também a importância de pensar em culturas visuais, ainda em um 

contexto que poderia ser comum e homogêneo, pois percebi durante a pesquisa de campo 

as diferenças e os pontos de desconexão entre algumas das visualidades usadas pelos e pelas 

participantes para dotar de sentido seus relatos e suas produções audiovisuais. 

Para encarar essas informações, muitas vezes similares às minhas e em outros 

momentos absolutamente distintas, usei como auxílio conceitual, talvez como suporte 

para curar esses dados, a ética performativa trabalhada por Sergio Martínez Luna (2012) 

e a qual consiste em uma política que evita a sujeição. Em outras palavras, esta ética tem 
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como objetivo permitir aos demais sujeitos que compartilham nossos espaços de pesquisa 

problematizar aqueles discursos levados e considerados chaves e, ainda, respeitarmos essas 

opiniões e enriquecê-las, permitindo assim o surgimento de outras percepções, tanto para 

as outras pessoas como para nós. O autor nessa perspectiva complementa, “la construcción 

de sí y la política de la desujeción se articulan cuando la crítica se enfrenta efectivamente 

al régimen de verdad establecido, es decir, cuando es capaz de poner en crisis sus propios 

marcos evaluativos” (MARTÍNEZ LUNA, 2010, p. 111)47. 

3.5 Narrando afazeres, interseccionando experiências

E agora, como fazer? O que narrar sobre as narrativas?

Na perspectiva de Alfred Porres Pla (2015, p. 99) “una metodologia que se construye-

en-la-investigación tiene su propia historia, una historia que también puede (y debe) ser 

contada”48, portanto, nas próximas páginas vou descrever de modo sucinto as abordagens 

metodológicas geradoras das conversações hipervisuais, enquanto modo abordar e aprofundar 

temas nos quais as imagens visuais, visualidades e contravisualidades foram as principais 

convidadas. Vou contar a história daquilo que venho chamando de conversações hipervisuais, 

salvo a redundância. 

Conversar, sem sombra de dúvida, é uma atividade que faz parte do dia a dia da 

maioria das pessoas no mundo. Falar é um dos aprendizados que junto com a escrita e o 

desenho desenvolvemos, principalmente, nos primeiros anos de vida para inserirmos e sermos 

inseridos em sociedade, para participar dos grupos nos quais somos educados, socializados e 

encaminhados nos sistemas, embora essa discussão não vou desenvolvê-la aqui porque no 

primeiro capítulo já tratei sobre isto. Nas palavras de D. Jean Clandinin e F. Michel Connelly 

(2011) nossas vidas são uma reunião de fragmentos narrativos ancorados em tempos e espaços 

específicos, precisamente este pensamento se conecta com aquilo que balizei no primeiro 

capítulo sobre sermos construídos pelos discursos. Investigar narrativas é, desse modo, uma 

forma de explorar esses complexos de enunciados que nos compõem. Segundo Antonio Bolívar 

Boitá e Jesús Domingo Segovia (2006), 
47 “A construção de si e a política da desujeição se articulam quando a crítica se enfrenta efetivamente ao regime 
de verdade estabelecido, isto é, quando é capaz de por em crise seus próprios marcos avaliativos” (MARTÍNEZ 
LUNA, 2010, p. 111, tradução minha). 

48 “Uma metodologia que se constrói-na-pesquisa tem sua própria história, uma história que também pode (e 
deve) ser contada” (PORRES PLA, 2015, p. 99, tradução minha).  
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La narrativa expresa la dimensión emotiva de la experiencia, la complejidad, relaciones 
y singularidad de cada acción; frente a las deficiencias de un modo atomista y 
formalista de descomponer las acciones en un conjunto de variables discretas. Como 
modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y detalles de los significados en los 
asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o propósitos), que no pueden 
ser expresados en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas, 
como hace el razonamiento lógico–formal (2006, p. 6)49.

Por ser objetivo desta pesquisa analisar as estratégias de desconstrução das 

visualidades imperantes sobre as masculinidades e feminilidades, construídas de modo 

grupal em um projeto de extensão, uma das abordagens metodológicas que considerei mais 

adequadas para este estudo foi justamente a pesquisa narrativa, isto por frisar os relatos 

das pessoas que junto comigo compartilharam em total seis tardes de conversações. Nesse 

sentido, meu interesse com o uso desta abordagem foi pensar sobre o ato de conversar, de 

narrar, de relatar, de escutar e construir outras narrativas. 

De acordo com Yvonna S. Lincoln e Egon G. Guba (2006) o entendimento dos campos 

social, psicológico, mental e linguístico dos grupos, em constante transformação, nos permite 

perceber que limitar os estudos a métodos convencionais é rígidos não permite que nos 

deparemos com a riqueza do campo em que nos introduzimos. Nessa perspectiva, a pesquisa 

narrativa permite aproximarmos das dimensões pessoais dos discursos construídos sobre 

um tema, sobre uma vida. Fazem parte deste modo de fazer pesquisa as interações entre os 

sujeitos, o uso de diferentes temporalidades (passado, presente e futuro) e os lugares onde 

estes encontros e relatos acontecem. Esta tríade é considerada como espaço tridimensional 

da pesquisa narrativa (CLANDININ e CONNELLY, 2011). 

As narrativas são ao mesmo tempo objeto e método de pesquisa. Antonio Bolívar Botía, 

Jesús Domingo Segovia e Manuel Fernández Cruz (2001) ponderam que existem dois tipos de 

pesquisas na área narrativa: análise de narrativas e análise narrativa. A primeira consiste em 

uma organização taxonômica e estrutural dos dados coletados, enquanto a segunda produz 

uma narrativa a partir dos dados coletados, oferece para estes apreciações mais particulares 

e, ainda, evidencia as costuras feitas pelas pessoas que escrevem essas narrativas chamadas 

de teses, dissertações, relatórios, etc.    

49 “A narrativa expressa a dimensão emotiva da experiência, a complexidade, relações e singularidade da cada 
ação; frente à deficiências de um modo atomizado e formalista de decompor as ações em um conjunto de 
variáveis discretas. Como modo de conhecimento, o relato captura a riqueza e detalhes dos significados nos 
assuntos humanos (motivações, sentimentos, desejos ou propósitos), que não podem ser expressados em 
definições, enunciados fatuais ou proposições abstratas, como faz o racionamento lógico-formal” (BOLÍVAR 
BOTÍA e DOMINGO SEGOVIA, 2006, p.6, tradução minha). 



| 1
49

Na perspectiva de autores como Fernando Herraiz García (2012), a abordagem onde se 

misturam as vozes de todas as pessoas que contribuem no estúdio, inclusive a do pesquisador 

ou pesquisadora, junto com as contribuições de autoras e autores, converte-se em um exercício 

plurivocal. O anterior em decorrência à construção de uma narrativa geral conformada pelas 

vozes de todas as pessoas envolvidas, com diferentes perspectivas, em diferentes momentos 

e sempre visando tencionar o que está sendo dito, tensão não necessariamente no sentido de 

contraponto, mas no sentido de enriquecimento das vivências elencadas. 

 No caso desta pesquisa minha voz além de ser produtora de relatos nas conversações, 

foi também a costura entre essas diversas vozes, os diversos encontros e as diversas etapas da 

pesquisa. Nisto levo em consideração um assunto que me causou um pouco de insegurança 

e foi o modo de aparecer na minha pesquisa, não porque não o considerasse necessário, mas 

pela forma como minhas costuras uniam as contribuições das pessoas que me ajudaram a 

arquitetar a tese deste documento, mas do que a tese enquanto relatório. 

A pesquisa narrativa, dessa forma, converte-se em uma proposta metodológica a qual 

envolve tanto a criação quanto a recriação de acontecimentos que, por meio de imagens, sons 

e palavras são transformados em registros transportadores das mais variadas experiências. 

Nesta pesquisa particularmente encaro as narrativas como os relatos construídos para discorrer 

sobre as visualidades e os gêneros, com aprofundamento nos olhares masculinizados. Esses 

“pequenos” discursos pessoais, na maioria dos casos fizeram referência a outras narrativas 

dominantes, complexos de visualidades hegemônicas conhecidas como regimes escópicos, 

políticas de estado, religiões, modelos econômicos, padrão heteronormativo, machismo, entre 

outros. Como aponta Judith Butler,
quando o ´eu´ busca fazer um relato de si mesmo, pode começar consigo, mas 
descobrirá que esse ´si mesmo´ já está implicado numa temporalidade social que 
excede suas próprias capacidades de narração” (BUTLER, 2015a, p. 18) .

Por sua parte, as narrativas audiovisuais compuseram os materiais produzidos nos 

encontros e também relataram as perspectivas das e dos conversantes. O fazer narrativo é 

também uma abordagem na qual mergulhamos os pesquisadores e as pesquisadoras que 

temos interesse em estudar e apresentar os atos performativos dos sujeitos, atos reveladores 

de situações de ordem contextual e os quais se tornam material para pesquisas de cunho 

sociocultural. Liz Hamui Sutton (2011), a esse respeito considera que
Estudiar la subjetividad social nos lleva a las acciones, a las formas de obrar dentro 
del entramado de sentidos y significados en el cual surge dicha acción. Aunque la 
acción emerge de modo espontáneo, no se produce en un vacío de sentido, de ahí 
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que esté ligada al contexto em coordenadas espacio temporales específicas. Por 
tanto, estudiar la subjetividad humana supone sumergirse en la acción social, con 
toda la complejidad de sentidos y significados que se asocian a ella (p. 53)50.

Fernando Hernández (2013), por sua parte, considera que a partir do trabalho com 

narrativas

Situações são criadas e experiências são propiciadas, nas quais podemos aprender 
a estabelecer relações entre imagens, objetos, artefatos relacionados com as 
experiências culturais do olhar, e colocá-los em relação com seus contextos de 
produção, distribuição e recepção, além de relacioná-los com as experiências 
próprias dos sujeitos (p. 91). 

Para os estudos das culturas visuais, os diários, os cadernos dos cotidianos, os bancos 

de imagens pessoais, os acervos de imagens produzidos nas redes sociais, entre outros 

artefatos visuais, têm tanta validade quanto os livros das metanarrativas da arte. A produção 

singular torna-se interessante enquanto modo de subjetivação onde os fatores culturais 

ou de intercâmbio de significados estão presentes e narram as relações de poder entre os 

centros de produção com os sujeitos. As próprias imagens audiovisuais usadas pelo grupo 

de conversantes para ampliar as discussões relataram as relações destas e destes com seus 

espaços de convivência, ou seja, de como o coletivo insere no pessoal. Alfred Porres Pla (2015) 

nesse sentido aponta que, 

La imagen como artefacto visual da paso a la imagen como práctica cultural, compleja 
y mutante, que se adapta al contexto en el que se ubica, que responde a formas y 
estrategias socialmente aprendidas y que proporcionan experiencias corporeizadas, 
culturales, sociales y de género que, en definitiva, están íntimamente relacionadas 
con la producción de subjetividades (p. 110)51.

Também considerei como narrativas as produções feitas na maioria dos encontros. 

Seguindo as metodologias para a análise de materiais visuais de Gilliam Rose (2001), cedi 

maior importância à esfera social destas narrativas e as entrecruzei com alguns elementos 

das esferas tecnológicas e compositivas. As zonas coloridas de verde correspondem às sendas 

trilhadas neste estudo (Imagem 51). Portanto, as análises não se concentraram nos elementos 

formais, mas no que as pessoas que participamos no projeto NarrATIVIDADES consideramos 

como discursos para problematizar os olhares masculinizados, como materiais para falarmos 

a respeito.  
50 “Estudar a subjetividade social nos leva às ações, às formas de agir dentro das tramas de sentidos e significado 
nas quais surge dita ação. Porém a ação emerge de modo espontâneo, não se produz em um vazio de sentido, 
daí que esteja ligada ao contexto nas coordenadas espaço-temporais específicas. Assim, estudar a subjetividade 
humana supõe mergulhar na ação social, com toda a complexidade e significados associados a ela” (HAMUI 
SUTTON, 2011, p. 53, tradução minha).
51 “A imagem enquanto artefato visual dá passo à imagem enquanto prática cultural, complexa e mutante, que 
se adapta ao contexto onde se localiza, que responde a formas e estratégias socialmente aprendidas e que 
proporcionam experiências corporais, culturais, sociais e de gênero que, em definitiva, estão intimamente 
vinculadas com a produção de subjetividades” (PORRES PLA, 2015, p. 110, tradução minha). 
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Imagem 51. Contextos, esferas e métodos para a interpretação de materiais visuais 

Fonte: Própria com base em gráfico de Gilliam Rose (2001).

Um dos eixos que nortearam as aproximações às temáticas tratadas aqui foi a 

desconstrução à luz dos estudos de Jacques Derrida (1989) e das suas repercussões em campos 

como os estudos das relações dos gêneros, a partir de pensamentos tais como a desconstrução 

dos gêneros (BUTLER, 2015b). Afrontei a desconstrução como uma postura política e ética para 

analisar os discursos, para navegar entre suas estruturas. Contudo, deixarei esta discussão 

para o último capítulo no qual, além de aprofundar o conceito, apresento algumas propostas 

com um viés descontrutivista aportadas pelo grupo de conversantes. 

Desconstruir, nesse sentido, é perceber de que modo estão interseccionadas as 

relações de poder, saber e prazer nos discursos que nos interpelam. Logo no primeiro ano de 

doutoramento conheci a perspectiva interseccional e decidi usá-la como abordagem, postura 
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quiçá, para analisar as informações oferecidas e construídas pelos sujeitos da investigação e 

abordar, desse modo, as masculinidades e as relações dos gêneros além da sua ligação com 

os sexos e práticas sexuais, fazê-lo junto com outros marcadores sociais da diferença: relações 

étnico-raciais, classe, questões geracionais e geopolíticas, entre outras marcações que criam 

hierarquizações. Agora, esses marcadores não são vetores fixos, uns permeiam aos outros ao 

mesmo tempo que os intersectam. Portanto, a tríade etnia-raça, gênero e classe é só umas das 

tantas formas em que as opressões aparecem entre nós. 

Ainda que os estudos interseccionais tenham ganhado maior visibilidade nos últimos 

anos, a tarefa de interseccionar marcadores sociais já vinha sendo colocada vários séculos 

atrás como apresento nos seguintes parágrafos. 

Os estudos interseccionais nos permite observar as relações de poder de modo 

imbricado, mesclado, ainda que este tipo de abordagem precederam a popularização do 

nome interseccional. Ao interior dos movimentos feministas este tipo de abordagem já vinha 

sendo aplicado com anterioridade, contudo, foi nas últimas três décadas que ganharam a 

força e o reconhecimento que têm hoje. Na declaração dos direitos das mulheres em 1791, 

deflagrada em França entre várias ações por escritos revolucionários como a Declaração dos 

Direitos das Mulher e da Cidadã de Olympia Gouges. Ela comparou as opressões coloniais 

com as patriarcais, mostrando como as mulheres e os escravos ocupavam posições sociais 

inferiorizadas pelos “senhores da burguesia”. 

Em 1851, na cidade de  Ohio, a ex-escrava Sojourner Truth pronunciou um discurso 

em prol da defesa dos direitos das mulheres intitulado de Ain´t I a Woman?, nele Sojourner 

descreveu como a pigmentação da sua pele a obrigava a cumprir papeis aos quais a mulher 

branca e burguês não estava sujeita. Entre esses fatos ter que entregar seus filhos para virarem 

escravos enquanto criava os filhos e filhas dos seus patrões. No contexto sul-americano as 

situações não eram muito diferentes, inclusive pinturas como A negra de Tarsila do Amaral 

(1923) têm sido pensadas como denúncias das múltiplas discriminações sofridas pelas pessoas 

com peles melaninadas (Imagem 52), principalmente das mulheres escravizadas e tidas como 

mães de leite (VIVEROS VIGOYA, 2016). 
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Imagem 52. A negra de Tarsila de Amaral (1923) 

Fonte: http://www.novaprint.com.br/professores/05-tarsila-do-amaral 

O segundo encontro feminista de América Latina e o Caribe realizado em Lima, no 

Perú, no ano de 1983 evidenciou ainda mais as ausências de questões raciais nas políticas 

feministas. Foi precisamente este incômodo que levou a muitas de suas participantes a pensar 

em estudos mais holísticos no que refere às discriminações. 

Kimberlé Williams Crenshaw, no final da década de 1980 e na década de 1990 foi 

uma das precursoras dos estudos interseccionais. Ela começou seus estudos analisando os 

tipos de violência sofridos pelas mulheres nos espaços domésticos e suas ligações com outras 

categorias como a raça e a classe social. Em 1989 esta advogada alcunhou o termo para 

denunciar as difíceis condições de mulheres negras que trabalhavam para a empresa General 

Motors. De acordo com Alexandra Różalska (2009), a partir dos estudos interseccionais têm 

sido desenvolvidos posicionamentos para repensar categorias como a raça, além de uma 

aparência exterior derivada da cor da pele, como um categoria determinante dos níveis de 

discriminação, marginalização e desvantagens. 

http://www.novaprint.com.br/professores/05-tarsila-do-amaral
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Combining intersectionality and studies on visual culture provides unique 
opportunities to constantly question and challenge differences as reflected in media 
texts as well as to deconstruct various cultural myths and stereotypes thereby 
reinforced. By acknowledging multiple identities and subjectivities on the one hand, 
and the significance of the matrix of domination in creating and reading media 
texts on the other hand, it is possible to identify multiple axes of oppressions which 
marginalize, ridicule or ignore certain groups (RÓZALSKA, 2009, p. 70-71)52.

Poderíamos então falar de uma virada interseccional nos estudos das relações dos 

gêneros e nos estudos feministas? As transformações descritas acima, sem sombra de dúvida, 

nos permitem pensar nos dias de hoje em pesquisas da corrente pós-colonialistas, não só na 

visão de olhares que procurar avançar o período da colônia nos povos latino-americanos, mas 

também no que diz respeito às relações entre pessoas que pesquisam e pessoas pesquisadas, ou 

melhor, entre quem se propõe fazer uma pesquisa e quem constroem os dados no seu cotidiano. 

Por outra parte, a interseccionalidade possibilita considerar as identidades mestiças 

e identidades diaspóricas conforme apontam autoras como María Luisa Femenías (2007) e 

Mercedes Jabardo Velasco (2012) respectivamente. Cabe anotar que o sentido de mestiço e 

diaspórico ultrapassa as conotações étnicas e raciais e nos liga às hibridações e impurezas próprias 

das nossas culturas latino-americanas e ao mesmo tempo dos trânsitos que estas proferem. 

Interessaram para esta perspectiva não só as inter-relações entre os diferentes 

marcadores sociais da diferença, mas também como cada um destes se conecta com os outros 

(RÓŻALSKA, 2009). Mediante o exposto podemos perceber como as contribuições feitas desde 

os feminismos para pensar os estudos dos gêneros, a partir de uma visão interseccional, é ao 

mesmo tempo uma grande oportunidade para pensarmos na incidência destes na produção de 

artefatos visuais nas diferentes culturas visuais. De acordo com Carlos Eduardo Henning (2015), a 

interseccionalidade, enquanto teoria, campo de estudos, metodologia e preocupação heurística, 

tem permitido o desenvolvimento de olhares para os estudos feministas muito mais críticos, 

reflexivos e responsáveis, assim como também criativos na hora misturar outras diferenciações 

(marcadores sociais da diferença) com a categoria do gênero.  Nas palavras do autor, 

formas de entrelaçamento entre os marcadores sociais da diferença e suas 
potenciais decorrências em termos de desigualdades sociais, assim como relativa 
ao desenvolvimento de táticas de resistência, questionamento e desconstrução da 
desigualdade, sobretudo sob distintas formas de agência (HENNING, 2015, p. 117).

52 “Combinar a interseccionalidade com os estudos da cultura visual proporciona oportunidades únicas para 
questionarmos e revistar como as diferenças refletem nas mídias assim como também a desconstrução de 
vários mitos culturais e estereótipos são reforçados. Efetivamente temos de um lado múltiplas identidades e 
subjetividades, enquanto de outro lado temos a poderosa matriz de dominação exercendo poder na criação e 
leitura de discursos, isto é, uma oportunidade para reconhecer os diversos eixos de opressão que marginalizam, 
ridicularizam ou invisibilizam certos grupos” (RÓZALSKA, 2009, p. 70-71, tradução minha). 
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Portanto, ao pensarmos as masculinidades desde a perspectiva dos estudos 

interseccionais estas passam de serem vistas como vinculadas só às práticas afetivo-sexuais para 

ser pensadas como projetos escópicos e ainda mais como projetos sociais que têm a ver com 

dominações no prazer, no poder e no saber. Pensar nas intersecciones entre masculinidades 

e relações étnico-raciais, por exemplo, nos permite enxergar diversos matizes de opressões e 

submissões. Segundo Mara Viveros Vigoya (2016), a articulação entre o feminismo negro e a 

perspectiva interseccional tem erigido um movimento nas ciências sociais, o qual tem como 

proposta política, 

la construcción de un movimiento social sensible a todos los tipos de opresión, 
exclusión y marginación: clasismo, sexismo, racismo, heterosexismo, sin priorizar 
ninguno de ellos de antemano, sino en forma contextual y situacional (p. 13)53.

Em síntese, a escolha dos estudos interseccionais como abordagem metodológica e 

preocupação heurística, nas palavras de Carlos Eduardo Hennig (2015), me permitiu, como veremos 

nas próximas páginas, não só compartilhar experiências interseccionadas durante os encontros, 

mas construir esta narrativa chamada tese interseccionando essas particularidades dos perfis das 

pessoas que deram vida a NarrATIVIDADES. Interseccionei, também, pontos de vistas, histórias 

de vidas com trânsitos por diversos cantos e com residência hoje no Brasil do centro oeste. Os 

estudos interseccionais me auxiliaram intensamente na consolidação desses tópicos construídos 

coletivamente e que hoje me permitem dizer: vamos falar sobre olhares masculinizados? 

Ainda que a interseccionalidade não seja um instrumento visual para direcionar 

pesquisas nem construir mapas, por minha relação com o design de informação, quiçá, decidi 

fabricar um mapa de relações com os depoimentos dos seis encontros e assim estabelecer 

relações visuais as quais me permitissem, de forma mais dinâmica, perceber a forma como se 

interseccionavam as tensões e  discriminações no que foi falado nas conversações. Mesmo com 

a existência de software para a análise de textos como ATLAS.ti e AQUAD, optei por desenvolver 

um trabalho analógico no qual eu pudesse enfiar a mão, literalmente, e trazer à tona outros 

sentidos guardados dos encontros, coisa que um software, talvez, não dá conta de colocar 

nestas informações (Imagens 53 e 54). Agrupei neste mapa os assuntos, juntando relatos e 

imagens de todos os encontros, isto levando em consideração as ponderações de Gillian Rose 

quando baliza uma análise do discurso de segundo ordem e a qual expliquei algumas páginas 

atrás. Observando as relações e tensões entre relatos e imagens consegui definir e consolidar 

os três eixos que compõem o próximo capítulo. 

53 “A construção de um movimento social sensível a todos os tipos de opressão, exclusão e marginalização: 
classicismo, sexismo, racismo, heterosexismo, sem priorizar nenhum deles a priori, mas trabalhando em forma 
contextualizada e situacional” (VIVEROS VIGOYA, 2016, p.13, tradução minha). 
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Imagem 53. Construção de mapa de relações e tensões 

Fonte: Arquivo da pesquisa



Imagem 54. Mapa de relações e tensões 

Fonte: Arquivo da pesquisa
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Antes de encerrar este capítulo, entre os projetos que motivaram as escolhas 

metodológicas e auxiliaram esta pesquisa como referências se encontra a ação de extensão 

“Papo Sério”. Dita ação ou projeto guarda-chuvas é desenvolvido pelo NIGS (Núcleo de 

Identidades de Gênero e Subjetividades) da Universidade de Santa Catarina há mais de uma 

década. Neste já têm sido estudadas as representações das masculinidades por parte de 

adolescentes de colégios a partir de oficinas realizadas nas instituições educativas. Uma das 

atividades que contempla o projeto é o concurso de cartazes que problematizem a homo-

lesbo-transfobia nos espaços escolares. 

Também indaguei sobre o projeto “Interseccionalidad e intertextualidad en la 

subjetivación de la masculinidade  de hombres jóvenes en el norte de Chile: una aproximación 

semiótico-material desde el modelo de los mapas corporales”54 desenvolvido por Ricardo 

Espinoza-Tapia (2015) durante sua pós-graduação em psicologia social na Universitat 

Autònoma de Barcelona. Neste estúdio ele usou mapas corporais para analisar a compreensão 

dos sujeitos de pesquisa sobre a noção de corpo como resultado e produtor de significados, 

principalmente os que referem às construções de masculinidade. A partir de mapas e relatos o 

autor analisa as experiências dos seus interlocutores e constrói outras narrativas. 

Por outra parte ponderei minha participação no projeto de extensão “Questões de 

visualidades e gêneros no Ensino de Arte” oferecido pela professora Carla de Abreu para 

docentes do município de Goiânia e no Estado de Goiás. Neste tive a oportunidade de escutar 

e interagir com docentes de várias áreas, principalmente de artes, sobre a forma como 

temáticas relativas aos gêneros são necessárias nos processos de ensino, mas também como 

as instituições que rodeiam as próprias instituições escolares limitam e, inclusive, censuram 

tópicos como sexualidades, imagens de corpos nus e práticas que propiciam o desenvolvimento 

de argumentos sobre poder, saber e prazer. 

54 “Interseccionalidade e intertextualidade na subjetivação da masculinidade em homens jovens do norte do 
Chile: uma aproximação semiótico-material desde o modelo dos mapas corporais”. 
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CAPÍTULO 4. DOS OLHARES MASCULINIZADOS...

Falar sobre relações de gêneros não requer necessariamente uma ordem estrita, basta 

que existam assuntos, aquilo que Judith Butler (2015b) chamaria de problemas de gênero. No 

caso desta tese, mesmo que eu tivesse projetado alguns tópicos para nortear os encontros, 

fomos e viemos constantemente em outros pontos, lembranças, sensações presentes e cenários 

futuros se misturaram com as questões tratadas nas tardes de NarrATIVIDADES. Resultou muito 

interessante escutar e observar como as pessoas apelavam a cenas de filmes, por exemplo, 

e mesmo sem ter decorado o roteiro encenavam aqueles momentos que justamente foram 

significativos por representar e, nos melhores casos, problematizar assuntos como racismo, 

sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, xenofobia, gordofobia, entre outros.

Neste capítulo que compartilha parte do título da tese apresento de modo concentrado 

a realização das conversações hipervisuais e as análises das narrativas produzidas no projeto 

NarrATIVIDADES. A organização deste material não tem a mesma estrutura ou divisão dos 

assuntos tratados nos encontros. Logo após de realizadas as duas primeiras conversações 

comecei a construir o mapa mostrado no final do capítulo anterior e estabeleci conexões 

entre os discursos a partir de intertextualidades, interdiscursividades e elementos de análise 

do discurso de segundo nível, de acordo com a proposta de Gillian Rose (2001). Em outras 

palavras, aprofundei naquelas tensões entre as visualidades instituídas pelos centros de poder 

e as visualidades instituintes ou contravisualidades produzidas pelos sujeitos. Portanto, não 

utilizei somente a coincidência de signos para conectar informações, mas sim as narrativas 

relacionadas ou vinculadas por um mesmo tipo de conflito de produção e consumo discursivo. 

Depois de ter realizado os três primeiros encontros do projeto, comecei a refletir sobre 

aquilo que os e as conversantes até esse momento concebiam como pontes entre masculinidades 

e visualidades. Foi dessa forma como defini três assuntos que expus no quarto encontro e que 

recolhiam, de forma ampla, as problematizações das três primeiras conversações: objetualização 

das mulheres, invisibilização das identidades não heteronormativas e monopolização dos 

aparelhos e mídias audiovisuais por parte dos homens. O mais interessante disto foi que depois 

desse encontro o primeiro ponto se transformou, especificando que as mulheres negras eram 

ainda mais objetualizadas e além disso incluímos os homens negros nesta ordem. O segundo 

eixo conservou seu título mas foi enriquecido com as trocas desse dia e dos seguintes dois 

encontros. Finalmente alterei o título do terceiro eixo especificando que essa monopolização 

dos aparelhos e mídias audiovisuais era exercida pelas figuras androcêntricas, ou seja, os 

homens ancorados no patriarcado e sistemas heteronormativos. 
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Os tópicos que levei nesse dia, que aparecem na imagem abaixo  na Imagem 55  tiveram 
como gênese, em ordem respectiva, o sexismo nas imagens visuais e na vida cotidiana, as 
fobias e as violências contra as pessoas com sexualidades não heteronormativas e a misoginia 
no campo do audiovisual. Para abrir as rodas de conversa sobre cada tema levei um vídeo que 
descrevo nos seguintes subcapítulos e as pessoas foram recomendando outras imagens que 

misturei com as conversas dos outros dias de acordo com sua conexão com os eixos. 

Imagem 55. Slides quarto encontro NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa
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4.1 Objetualização e hipersexualização das mulheres, principalmente das mulheres negras, 
e dos homens negros. 

O que significa objetualizar e hipersexualizar? Quais os impactos disto nas nossas vidas?

O primeiro eixo construído mediante os apontamentos das pessoas que participaram 

do projeto NarrATIVIDADES foi a objetualização das mulheres. Contudo, a partir do quarto 

encontro interseccionamos este tópico com assuntos étnico-raciais e ainda inserimos os homens 

negros nesta estratégia de masculinização dos olhares, lembrando que a masculinização, neste 

caso, refere à imposição do patriarcado branco sobre o patriarcado negro, sobre as mulheres 

e sobre outras identidades como veremos nos relatos a seguir. 

De forma ampla, e de acordo com o título deste subcapítulo, poderíamos considerar 

que a masculinização dos olhares tem como uns dos seus suportes a hipersexualização e 

racialização dos corpos negros, porém também é pertinente falar sobre segregação dos corpos 

fora do centro identificador, pois as diferenças normalmente são racializadas, como sugeriu 

Frantz Fanon (2008), não por corresponder a corpos estritamente melaninados, mas sim 

pelas demarcações construídas a partir de particularidades corporais. Daí a importância de 

pensarmos também em relações étnicas além de raciais . 

O racismo, mas do que a simples hierarquização entre corpos brancos e negros, fala 

da limitação a meros assuntos fisiológicos para marcar os corpos, os trajetos de vida. Isto 

também é prova dos imaginários instituídos sobre os locais onde as diferentes colorações da 

pele permitem que os sujeitos cheguem e existam em sociedades altamente segregadas e 

ainda com uma base colonial e escravizada. 

No primeiro encontro, no qual falamos especificamente sobre sexismo, analisamos 

vários casos de publicidade sexista e algumas pessoas comentaram sobre a sexualização de 

crianças, no caso particular meninas colocadas em poses sensuais e com roupas comumente 

usadas por mulheres adultas para campanhas eróticas. 

Conversante10: esses dias eu vi um caso de um painel onde tinham vários casos. 
Tinha uma mulher deitada toda sensual de biquíni e do lato tinha a imagem de uma 
criancinha toda gordinha com a mesma pose que a outra, a menina com o corpo de 
criança mas as duas com a mesma pose. 

Conversante5: não sei se vocês já viram as poses masculinas. Nas campanhas da 
Calvin Klein o homem está esguio, armado, macho, viril.  Mas nas campanhas para o 
público GLS os homens aparecem todos quebrados, as pernas estão por lá na nuca. 
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Conversante11: Quando colocam corpos de homens menos masculinos eles sempre 
colocam mão de mulher do lado. 

Conversante7: A Vogue recebeu um processo porque mostrava uns meninos.

Conversante5: mas isso que você está falando aconteceu com a Vogue Kids, 
justamente porque está incentivando garotas de 10 a 15 anos a uma sexualidade, 
porque a Vogue queria criar uma visualidade fashion para meninas destas idades do 
mesmo modo que essa foto da Marylin fumando [a pessoa fez referência a um slide 
que levei e no qual aparece uma foto de Marylin Monroe fumando e do lado uma 
criança imitando-a].  

Conversante10: vocês viram aquela menina de um programa de culinária infantil? 
Uma menina muito bonita 

Conversante5: eu não vi sexualidade nenhuma na menina, nem no jeito que fala, nem 
no jeito como ela pegava a panela, nem muito menos. Aí veio um cara dizendo que 
queria transar com ela [20.11.2015].

A campanha da revista Vogue, especificamente da Vogue Kids Brasil, da qual falaram 

o conversante7 e a pessoa que chamei de conversante5 foi intitulada Sombra e Água Fresca 

(Imagem 56) e mostrava duas crianças vestidas com roupas “sensuais” e em poses adoptadas 

pelas modelos adultas que comumente vemos nas revistas de moda. De acordo com a defesa 

da revista não houve intenção de sensualizar as modelos, contudo é importante que este tipo 

de mídia considere as possíveis repercussões deste tipo de imagens em um público sobre o 

qual não há controle, um público no qual podemos encontrar pessoas com fetiches pedófilos 

envolvendo, principalmente, meninas na fase pré-adolescente. Certamente as fotos só 

mostram duas garotas de 8 e 9 anos curtindo momentos de lazer, duas meninas vestindo a 

roupa usada quando se está de passeio. Contudo, há de refletir-se sobre a reverberação destas 

imagens nas mãos de uma sociedade a qual hoje, infelizmente, é assediada pela chamada 

cultura do estupro e da pedofilia. 
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Imagem 56. Ensaio fotográfico “Sombra e Água Fresca” da Revista Vogue Kids 

Fonte: http://agenciapatriciagalvao.org.br/mulher-e-midia/justica-veta-revista-com-fotos-sensuais-de-criancas/

Por sua parte, o caso exposto pela conversante10 refere a uma das participantes da 

versão de 2015 do reality show de cozinha Masterchef Júnior Brasil. Umas das concorrentes foi 

alvo de assédio sexual e comentários tanto pedófilos como machistas nas redes sociais. Tweets 

e postagens com conotações sexuais fazendo alusão à criança se espalharam pelos murais de 

diversas redes, acendendo uma alerta sobre cultura do estupro, pois além de ser colocada a 

menina como um objeto, se insinua que a culpa dos abusos é provocada pela própria vítima, 

neste caso uma garota vestida com roupas e avental como as outras pessoas com as quais 

estava concorrendo pelo prémio de cozinha (Imagem 57). 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/mulher-e-midia/justica-veta-revista-com-fotos-sensuais-de-criancas/


| 1
66

Imagem 57. Tweets onde foi exposta e assediada participante de Masterchef Júnior

Fonte: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/10/o-masterchef-junior-a-cultura-do-estupro-e-a-
sexualizacao-infantil.html

Em outra direção, mas problematizando a representação de crianças, a conversante2 

criou uma colagem que desmitifica a inocência destas (Imagem 58), particularmente a ligação 

das meninas com questões meigas e fofas. Dita visualidade tem se perpetuado culturalmente 

e feito com que as mulheres que não sigam esse comportamento mais “fofo” representem 

uma ameaça para as dinâmicas de relações sociais, uma ameaça para sistemas que esperam 

delas corpos dóceis.  

Conversante2: está escrito, fofa: sabe de nada inocente! São duas questões, uma 
é que tudo mundo vê criança como ser inocente, angelical e não é assim. Também 
tem a questão da menina, com florzinhas no cabelo, vestida de rosa ou de cores 
associadas à delicadeza e não necessariamente uma criança por ser menina é fofa 
[20.11.2015].

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/10/o-masterchef-junior-a-cultura-do-estupro-e-a-sexualizacao-infantil.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/10/o-masterchef-junior-a-cultura-do-estupro-e-a-sexualizacao-infantil.html
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Imagem 58. Colagem produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Crianças e mulheres sofrem inúmeras agressões físicas e simbólicas em sociedades 

machistas, escutamos falar em repetidas ocasiões de abusos sexuais, de assédios. Desde os 

primeiros anos de vida estes infortúnios aparecem nas suas vidas por meio de cantadas na rua, 

medo de andar à noite, indecisão na hora de vestir porque se ficar a vontade vão falar que está 

sendo provocadora e qualquer tipo de cobranças e auto-cobranças que podamos imaginar. No 

terceiro encontro a conversante23 fez uma colocação importante relacionando este tipo de 

sensações com a onipresença de imposições de uma perspectiva masculinizada a qual inclui 

abusos de poder, saber e prazer,  

Conversante23: Se a gente substitui a palavra masculinidade por relações de poder 
enxerga mais fácil isso...historicamente as figuras de referência são masculinas. 
Simone de Beauvoir falava sobre isso... então, as falas de vocês me fazem pensar como 
é que eu vou tomando consciência dessas coisas que ainda não crio consciência e que 
é muito profundo, mexe muito com nossas construções enquanto seres humanos, 
enquanto pessoas, pensar em como é que a gente contribui para as transformações. 

A fala de vocês dois foi muito forte para mim, meu deus! Como é que a gente vai 
percebendo essas sutilezas na nossa vida, como eu me conscientizo que eu vou 
praticando essas relações de poder, como é que eu subjugo o outro. Hoje tem um 
projeto na prefeitura de Goiânia, acho que é: menos rótulo e mais respeito, uma coisa 
assim, falando da questão da mulher no espaço de trabalho. Aí elas fazem palestras 
conscientizando as mulheres do que é violência contra a mulher e micro-violências 
contra a mulher. A maioria das mulheres não percebem que são violentadas dentro 
desses espaços. Um dos meus maiores medos, enquanto figura feminina e mulher, 
é ser estuprada. Nossa! É uma coisa assim... e o discurso existente é esse: se uma 
mulher é estuprada é por culpa da mulher. A minha mãe não sai de casa, quase 
[28.03.2017]. 
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O comentário desta participante ecoou nas demais pessoas. Ela mesma perguntou 

se já tínhamos sido apalpados sem consentimento em algum momentos das nossas vidas e 

para surpresa minha e de todas e todos, ninguém tinha escapado deste tipo de abuso. Isto, 

sem sombra de dúvida, vai ao encontro do que salienta Roxane Gay (2016) sobre cultura do 

estupro, a qual sem dúvida atinge de forma mais crua às mulheres, mas como vimos esse dia, 

ninguém está isento de ser subjugado por figuras que acreditam ter posse sobre nós, 

Vivemos em uma cultura excessivamente permissiva em relação ao estrupo. 
Enquanto por um lado há muitas pessoas que o entendem, bem como os danos 
causados por ele, por outro, vivemos em uma época que exige a expressão “cultura 
do estrupo”. Essa expressão denota uma cultura em que somos bombardeados, de 
diferentes maneiras, pela ideia de que a agressão masculina e a violência contra as 
mulheres são aceitáveis e, muitas vezes, inevitáveis (GAY, 2016, p. 133). 

Nos campos que trabalham com imagens visuais e, ainda, refletem sobre as 

visualidades, tal como é o caso dos estudos das culturas visuais, os discursos muitas vezes se 

tornam recorrentes e “performadores” de uma série de estereótipos na representação dos 

sujeitos. Tanto as imagens legitimadas pelos circuitos da arte quanto as imagens das mídias 

massivas apelam pela sensualização do corpo da mulher, isso entre muitos outros enunciados 

repetitivos e responsáveis, na minha opinião, pela construção de “mapas fixos dos desejos”. 

Carla de Abreu (2015), complementa este assunto apontando que, 

A ausência de referências fora das normas da heterossexualidade no escopo 
imagético de professores e professoras de artes visuais afeta a forma como o 
alunado pensa as visualidades. Por isso é importante inserir mais artistas mulheres 
nos conteúdos levados à sala de aula e trabalhar com imagens de artistas que usam 
o gênero e a sexualidade como motor de seus projetos, buscando novas formas de 
construir significados para fomentar a ideia da diversidade como um bem cultural da 
humanidade (p. 3940). 

Precisamente na primeira tarde de NarrATIVIDADES apareceram relatos sobre padrões 

de beleza impostos os quais fazem com que principalmente as mulheres se submetam a dietas 

e tratamentos para atender aos estereótipos das figuras femininas que as mídias apresentam 

como modelos de beleza ideal. Sobre isto uma das conversantes criou um colagem (Imagem 

59) e foi comentado o seguinte: 

Conversante15: Ultrasun o bronzeado que fica mais tempo!... Eu coloquei este 
balão que diz que o bombom tem muitas calorias e você vai engordar. A mulher é 
determinada pelos preconceitos. 

Conversante1: Nossa! hoje mesmo eu fui no nutricionista, aparecem sempre as 
preocupações da família e de tudo mundo [30.11.2015]. 
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Imagem 59. Colagem produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Agora, devemos lembrar que essas cobranças, tal como já venho comentando, 

são executadas de modos desiguais e se interseccionam com outros marcadores sociais da 

diferença como as relações étnico-raciais, classe, geração, etc. As mulheres negras são ainda 

mais cobradas enquanto sujeitos que passam a ser objetos ao serviço do prazer patriarcal e 

colonialista. Sobre esses entrecruzamentos foram discutidas as questões a seguir, 

Conversante21: nestes dias eu vi uma página no Facebook, uma página falando do 
feminismo negro... depois eu vou lembrar o nome... eu estou seguindo... depois eu 
falo para vocês qual é. Porque agora no Instagram tem muita página que é dedicada 
à beleza da mulher negra, então é aquela coisa: a negra linda, muito assim... a 
mulher de biquíni, maiô, naquela pose sensual, e essa menina, essa militante daquela 
página, ela estava fazendo uma observação, estava pontuando isso, ela estava 
comparando as mulheres negras que estão ali no Instagram, exibindo suas formas 
e tal, com aquela Vênus Negra, aquele filme Vênus Negra. Tem um diretor, aquele 
diretor de cinema que fez aquele filme Azul é a cor mais quente, ele tem um filme 
que fala sobre a vênus negra, a vênus negra era uma mulher da África do Sul que no 
século XVIII, antes do século XIX, ela foi para Europa, ela era de uma tribo hotentote 
e essa tribo, nessa etnia das mulheres dela as mulheres têm muito avantajada a 
nádega e têm também uma característica do clitóris que parece... ele é chamado 
de avental de vênus. Então ela vem com promessas de casamento e acabou sendo 
exibida nos cirquinhos, teve uma vida muito triste, depois ela mudou de agenciador e 
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acabou morrendo na prostituição. O corpo dela foi vendido para o Museu de História 
Natural da França. Só o Mandela que conseguiu levar os restos mortais dela de novo 
para África do Sul, nos anos noventa já. É muito maravilhoso esse filme da Vênus 
Negra, aí essa menina estava fazendo um contraponto, estava considerando isso, 
que a gente já passou por essa fase, não tem que ficar mostrando que você é gostosa 
no Instagram. Era um ponto de vista mesmo, sabe?! Desde o feminismo negro, então 
as meninas do vídeo que trouxe Juan falando disso me fizeram lembrar. 

E essa coisa do homem também, gente! A coisa do homem negro, porque tem 
uma coisa da mulher sexualizar demais o homem negro. Você vê um negro bonito, 
assim, dificilmente não tem uma que venha falar: aí, ele deve ser bom de cama! 
Principalmente isso de ser bem dotado, tem muito essa coisa de sexualizar o homem 
negro. 

Conversante9: eu queria falar sobre a situação da mulher negra, principalmente a 
partir do meu contexto. No Maranhão, principalmente São Luís que é uma cidade que 
recebe muito turista, existe essa hipersexualização do corpo feminino negro, aonde 
franceses e italianos que vêm de fora, pagam muito caro para dormir com mulheres 
negras. Então a prostituição de mulheres negras com europeus é muito grande. O 
pior é que é tratado de uma forma natural, porque são mulheres negras que vêm 
de uma condição pobre e que se submetem a essa situação para sobreviver. Então 
principalmente dentro do centro histórico é muito comum a gente ver isso, inclusive 
acontecendo durante o dia. 

Conversante26: Eu já ouvi relatos que muitas vão para se prostituir mesmo na Europa 
e às vezes retornam de lá muito pior do que saíram daqui. 

Conversante25: A mesma Inês Brasil, um caso exótico, ela ficou quinze anos na 
Alemanha vivendo de prostituição. Só que no caso dela não foi destratada, ela chegou 
a casar, ela tinha uma condição de vida confortável. Mas cada caso é um caso, claro! 

Conversante21: o pior é que em cidades igual a São Luís está tudo mundo envolvido 
na engrenagem, o motorista de taxi, as pessoas chegam lá e perguntam para o 
taxista e ele já sabe, ele indica, né?!

Conversante25: o gringo que vem pelo exótico, pelo diferente, não é completamente 
diferente do brasileiro. O problema é que parece que o negro é visto como uma carne 
mais barata, a mulher negra é a mulher mais barata, o homem negro é o trabalhador 
mais barato, entende?! E essa coisa vai se perpetuando, vai se infiltrando em níveis 
grandíssimos, mas não é dito explicitamente. Você está numa festa e tem uma 
mulher morena e tem uma mulher negra e são pesos diferentes, você é ensinado 
desde criança. 

Conversante19: as próprias masculinidades atuam de formas muito diferentes para 
as pessoas negras, para as pessoas pobres, por isso eu trago isso como provocação, 
ver como elas se misturam com os outros tipos de discriminação para exercer o poder. 
Por exemplo, se exige do homem negro ainda mais força do que se exige do homem 
branco. Isso por quê? Pela tradição da escravidão, quase que na maioria do mundo. 

Conversante23: se espera da mulher negra mais permissividade do que de uma 
mulher que seja branca. Tem uma amiga... ela fez doutorado na USP, ela é negra, da 
área da psicologia e um dos objetos de estudo dela era essa relação cultural com a 
figura da mulher negra. Por exemplo, a mulher negra nunca é a mulher para casar, é 
a pessoa para namorar, para curtir, para pegar... mas para casar é uma moça branca. 
Inclusive os homens negros eles têm esse posicionamento também, se envolvem 
com mulheres negras ou com características. Eu por exemplo sou uma pessoa com 
características negras, o cabelo, o formato do rosto, tudo, e engraçado que todos os 
envolvimentos afetivos que eu já tive até hoje eu nunca fui considerada a namorada, 
eu sou a amiga. Então assim, eu já vivi essa experiência, né?! 
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Percebi nessa fala de algumas moças do vídeo o quanto a mídia contribui para essa 
coisificação do corpo da mulher, do corpo feminino. Porque os homens que têm uma 
característica mais feminina também são tratados como objetos [30.03.2017]. 

A página mencionada pela conversante é Gorda e Sapatão de Jessica Hipólito 

(http://gordaesapatao.com.br) e na qual a escritora e ativista desenvolve críticas por meio de 

trabalhos textuais e visuais que tanto ela como outras pessoas compartilham sobre temas de 

gordofobia, racismo, lesbofobia, etc. O vídeo que ela mencionou e com o qual abri a roda de 

conversa sobre este assunto é “MORENA”, um documentário que fala da hipersexualização da 

mulher negra e produzido no ano de 2016 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (http://

juanospina.com.br/documentario_morena/). Sobre o filme Vênus Negra, também balizado 

pela conversante21, coloco a imagem60 onde podemos observar a espectacularização e 

exploração sofrida pela personagem principal. 

Imagem 60. Fotograma do filme Vênus Negra de AbdellatIf Kechiche (2009) 

Fonte: (Vênus Negra, 2009). 

O documentário também pode ser visualizado por meio deste código QR

http://gordaesapatao.com.br
http://juanospina.com.br/documentario_morena/
http://juanospina.com.br/documentario_morena/
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No último encontro, conforme comentei no diário de campo, repeti um vídeo (http://

juanospina.com.br/body_talk/) que já havia passado no quinto encontro e o qual tinha 

conhecido estagiando no núcleo livre Cultura Visual e Construções de Gênero. Este era o 

registro da performance Body Talk de Valerie Oka (Imagem 61) na qual a artista problematiza 

precisamente questões relativas ao racismo e como disse sua produtora, a desumanização 

e depreciação dos corpos negros. As conversantes deste dia comentaram algumas coisas 

sobre o vídeo, 

Conversante9: me chama muito a atenção o espaço no qual ela se encontra, é uma 
jaula, animalizando uma vez mais a mulher negra, como se ela fosse mais uma 
vez um animal e pudesse ser tratada de qualquer forma, inclusive no sexo. Eu fico 
olhando as caras das pessoas, imparciais, diante desse corpo de uma mulher negra.

Conversante23: pela forma como os objetos são estruturados parece um bicho 
de estimação, com um bicho de estimação as relações que as pessoas tem são do 
tipo: eu cumpro meus desejos, minhas vontades, minhas carências, acesso ele na 
hora que eu quero. Essa espécie de rede me lembra disso, uma gaiolinha onde ela 
fica aí enquanto bicho e que está subjugado ou a disposição da questão masculina 
representada naquele pênis gigante. Se a gente olha para os filmes eróticos essa 
é a sensação, que o pênis do homem é uma coisa gigante. Então na performance 
tem aquela coisa enorme com a que ela vai se relacionando, pelo menos no vídeo 
dá a impressão do desprezo que ela tem por aquilo, aquilo não é o mais importante 
mas tem o peso dentro daquele espaço, um objeto agigantado, grande. Ela também 
traz o corpo, que é um corpo comum, não é um corpo que tem enchimentos, que 
tenha próteses, trabalhado dentro de uma visualidade heteronormativa na qual as 
mulheres têm que ter peitão, cinturinha, bundão, a barriga seca. Ela é comum, seios 
pequenos e lida e se relaciona com aquele entorno, inclusive com quem está fora da 
gaiola, esperando que reajam... é pelo menos a impressão que eu tive. 

Conversante21: isso aí é a hipersexualização da mulher negra. A gente vê que as 
atrizes de filme pornô convencionais, elas são cyborgs mesmo! Elas são lutadas 
para aquilo, elas fazem o peitão, elas fazem aquela bunda, porque elas precisam ter 
aquele formato para fazer o filme pornô. E eu acho que o fato dela ser uma mulher e 
ter um corpo que não condiz com isso é mais hipersexualizada ainda. É uma mulher 
que normalmente não seria exposta, mas ela é... igual a gente estava conversando 
aqui, é o jeito como as pessoas olham para a mulher negra. A mulher negra parece 
que tem que ser servil de alguma maneira. 

Conversante19: esse vídeo me lembra muito dos zoológicos humanos, lembra inclusive 
de algumas práticas dentro do pornô convencional como o estupro, as pessoas 
ficam olhando pelo prazer, mas sem a oportunidade de virtualmente defender essas 
pessoas que estão sendo objetualizadas [06.04.2017].

O registro da performance também pode ser visualizado por meio deste código QR
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Imagem 61. Fotograma do registro da performance Body Talk de Valerie Oka 

Fonte: http://juanospina.com.br/body_talk/

Infelizmente até hoje não só vivemos encarceramentos físicos, mas principalmente 

simbólicos. Osmundo Pinho (2014) reflete sobre isto e elenca que, inclusive, os processo de 

formação acadêmica das mulheres, especialmente das mulheres negras, são interferidos por 

uma sociedade que as continua enxergando como objetos, 

As mulheres, em sociedades multirraciais como a nossa, marcadas pelo racismo 
e pela desigualdade estruturante, são, dentre outras coisas, membros de grupos 
sociais racializados e suas realizações educacionais refletem esses condicionamentos 
estruturais de modo diferenciais (PINHO, 2014, p. 235).

Existe em todo o mundo uma tentativa de esbranquecer as experiências humanas 

conforme os modelos burgueses, principalmente eurocêntricos, os quais não representam 

nossas sociedades latino-americanas vítimas de um longa história de colonização europeia e 

norte-americana. 

Um assunto construído no processo da pesquisa, nomeadamente nos três últimos 

encontros de NarrATIVIDADES, foi a sexualização dos homens negros, a qual parece não 

incomodar tanto quanto a dos homens brancos. A conversante20 reforçou que esse incômodo 

que parece preocupar muito mais do que a hipersexualização da mulher, é como se o mostrar 

um homem sexualizado fizesse com que este perdesse o papel fundamental na sociedade, 

como se isto tirasse dele seu velo “racional” como veremos mais à frente e como aponta 

Frantz Fanon (2008). 

Conversante20: Só no close, homens de cueca. Ela tirou várias fotos de como é que as 
mulheres também são expostas dentro desse ensaio. Isso gerou vários comentários, 
não sei o quê isto! não sei o quê aquilo! Coisa sobre objetificação do homem, então 
eu falei: ótimo! A intenção é essa mesmo! Porque quando é com o homem surge 
todo esse auê! Então a partir da objetificação do corpo do homem vamos falar sobre 
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objetificação do corpo da mulher que é naturalizada culturalmente. A proposta 
foi justamente essa, se colocar no lugar do outro para discutir essas narrativas da 
objetificação do corpo feminino que é naturalizada midiaticamente, culturalmente 
[04.04.2017]. 

Nas palavras de Hazel Carby (2012) os sistemas de escravidão, colonialistas e 

imperialistas “han negado sistemáticamente una posición en la jerarquía masculina blanca a 

los hombres negros, y han hecho uso de formas específicas de terror para oprimirles” (p. 215)55. 

Quando pensamos a objetualização e a hipersexualização do homem negro, na perspectiva de 

Deivison Faustino Nkosi (2014), vemos como as sociedades patriarcais cobram dele o dobro 

de virilidade e, no caso deste não corresponder ao padrão esperado de masculinização, sua 

participação nos processos sociais, políticos, sexuais e demais, é menosprezada e barrada. 
Sobre essa hipermasculinização e supervirilidade construída e aguardada culturalmente do 

homem negro, ou autor acrescenta, 

tende-se a esperar que o negro seja sempre superdotado de habilidades corporais 
diversas como dança, futebol, força física e outras atividades relacionadas à virilidade 
típica dos criados supermasculinos. Dificilmente, quando queremos eleger atributos 
positivos aos negros ou aos africanos, conseguimos ultrapassar essas prerrogativas 
racializadas criadas pela sociedade colonial (NKOSI, 2014, p. 81). 

Criaram-se sobre o homem negro, visualidades precárias ou complexos de 

visualidades que reduzem sua existência a questões de força e sexuais. Estes enquadramentos 

respondem àqueles corpos que por razões coloniais e de disciplinamento não foram atingidos 

pelos sistemas de adestramento social, pois estavam desumanamente servindo aos sistemas 

heteropratiarcais brancos. Frantz Fanon (2008) assinala que, 

Qualquer aquisição intelectual exige uma perda do potencial sexual. O branco 
civilizado conserva a nostalgia irracional de épocas extraordinárias de permissividade 
sexual, cenas orgiásticas, estupros não sancionados, incestos não reprimidos. Essas 
fantasias, em certo sentido, respondem ao conceito vital de Freud. Projetando suas 
intenções no preto, o branco se comporta “como se” o preto as tivesse realmente. 
Quando se trata do judeu, o problema é nítido: desconfia-se dele, pois ele quer 
possuir as riquezas ou se instalar nos postos de comando. O preto é fixado no genital, 
ou pelo menos aí foi fixado. Dois domínios: o intelectual e o sexual. O pensador 
de Rodin em ereção, eis uma imagem que chocaria. Não se pode, decentemente, 
“bancar o durão” toda hora. O preto representa o perigo biológico. O judeu, o perigo 
intelectual (p. 143). 

Desviando-me um pouco do assunto, quero tratar aqui sobre as oportunidades de 

experimentação visual e sexual na época do carnaval e nos espaços de festa. O conversante7 

elencou o caso INTER-UFG, onde muitos homens aproveitam a comemoração para usar roupas 

tidas culturalmente como femininas e ainda experimentar com suas práticas sexuais. Nas 

55 “têm negado sistematicamente uma posição na hierarquia masculina branca os homens negros, e têm feito uso 
de formas especificas de terror para oprimi-los” (CARBY, 2012, p.215, tradução minha).  
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palavras da pessoa nomeada como conversante5 estas oportunidades são importantes pois é 

na vivência como se constrói uma identidade de gênero e sexualidade. 

Conversante9: as normas sociais elas são desse jeito, em qualquer outro período o 
homem não pode se vestir de mulher mas no período do carnaval não há problema 
nenhum, ele pode se vestir de mulher e se sentir muito a vontade vestido de mulher.

Conversante7: tem algo muito engraçado, eu não acostumo participar do INTER-
UFG que é a festa onde o pessoal está mais liberto e tem muito hetero brincando 
transvestido e aproveitam para experimentar. Aquelas coisas que eles não fazem no 
dia a dia.

Conversante5: essa tendência a sexualizar, será que ele é homossexual, será que ele 
é heterossexual, bissexual... tem que ter a oportunidade de ter o maior numero de 
experiências possíveis para saber o que é o desejo para si próprio (...) tendência de 
homonormativizar [04.12.2015]. 

Em relação ao INTER-UFG, festa de integração dos diferentes departamentos da 

Universidade Federal de Goiás realizada cada ano e que tem se convertido em um evento 

de grandes proporções e repercusão nas mídias, em 2016 aconteceu um caso gravíssimo de 

discriminação que iniciou com a circulação de uma espécie de convite (Imagem 62) no qual 

se fazia referência a um suposto regulamente com um alto teor racista, sexista, homo-lesbo-

transfóbico e gordofóbico como podemos ler na imagem a continuação. Contudo, existem, na 

mesma instituição, outras comemorações que têm como bandeira o respeito pela diversidade, 

tal é o caso da Praia da FAV que é realizada cada ano para receber às pessoas que iniciam seus 

estudos na faculdade de artes visuais. 
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Imagem 62. Suposto regulamento INTER-UFG 2016 

Fonte: https://i1.wp.com/www.jornalopcao.com.br/wp-content/
uploads/2016/05/13245296_1741473026068190_4768618578051581550_n.jpg

Retomando o diálogo das páginas anteriores sobre o registro da performance, a 

conversante21 tocou em um assunto que norteou as discussões do quinto encontro: o pornô 

como arranjo de visualidades sobre o prazer e o pós-pornô enquanto movimento político e 

estético que procura visibilizar outras visualidades marcadas por corpos comuns, por práticas 

sexuais não heteronormativas, por olhares menos machistas, por nomeá-los de algum modo 

(Imagem 63). Vimos como o capitalismo, enquanto sistema econômico e político, procura tirar 

o máximo de proveito dos sujeitos que lhe servem como máquinas produtoras de riqueza, isto 

com o objetivo de satisfazer os prazeres de uma parcela pequena de homens que conformam 

o patriarcado hegemônico ou patriarcado branco e burguês. 

https://i1.wp.com/www.jornalopcao.com.br/wp-content/uploads/2016/05/13245296_1741473026068190_4768618578051581550_n.jpg
https://i1.wp.com/www.jornalopcao.com.br/wp-content/uploads/2016/05/13245296_1741473026068190_4768618578051581550_n.jpg
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Portanto, é sempre importante relativizarmos as opressões, pensá-las de forma 

interseccionada. Segundo Mara Viveros Vigoya (2000), 

Es necesario considerar que la etnia/raza se interrelaciona con valores específicos 
de parámetros como clase, género, generación, sexualidad, que la experiencia 
concreta de los individuos se construye simultáneamente en relación con todos esos 
parámetros y más aún que las personas pueden estar subordinadas en todos los ejes 
o por el contrario ser dominantes en unos y subordinados en otros (p. 16)56. 

 

Imagem 63. Slides sexto encontro NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa.

56 “É preciso considerar que a etnia/raça se entrecruza com valores específicos de parâmetros como classe, 
gênero, geração, sexualidade, que a experiência concreta dos indivíduos se constrói simultaneamente em 
relação com todos esses parâmetros e ainda mais que as pessoas podem estar subordinadas em todos os 
eixos ou pelo contrário ser dominantes em uns e subordinados em outros” (VIVEROS VIGOYA, 2000, p.16, 
tradução minha).
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Depois de apresentados os assuntos do encontro não demoraram a aparecer os relatos 

e as apreciações das e dos conversantes, de modo particular este assunto rendeu várias horas 

de conversa e isto se deve a sua importância em um campo fundante da nossa vida como é 

a sexualidade, 

Conversante22: na verdade isso aí são as categorias dos filmes, então esse pornô 
que você fala é o pornô comum. Ele chega a passar na rede aberta de tevê, em 
determinados horários, que é o pornô erótico. Tinha um clássico na Bandeirantes, na 
rede Band, que era Emmanuelle que ele era caracterizado enquanto pornô erótico, 
então o que era o pornô erótico? Era seios, praticamente o corpo inteiro da mulher, 
e do cara só de fato a bunda dele. Explicitamente não aparecia a vagina. Mas agora 
com os canais fechados o pornô erótico chega a explicitar a vagina da mulher, só que 
não com penetração, mas pouca intervenção. Porque quando vai ter intervenção o 
plano é outro e esconde a vagina e esse tipo de coisas. Passa na Multishow, passa na 
GNT, passa nos canais fechados que a gente tem acesso aqui. 

Eu não sei se vocês vão lembrar, recentemente a gente teve um site chamado de 
LULU, que era um site para avaliar homens, as mulheres entravam nesse site através 
do Facebook e aí elas avaliavam os amigos no Facebook de forma anônima. Aí elas 
davam uma nota pro homem e aí nesse avaliação tinha várias coisas, desde o cabelo 
até a unha grande ou suja, inclusive como era a performance sexual do cara. Aí elas 
declaravam qual era a relação delas com eles, se elas já ficaram com eles, se elas 
queriam ficar com ele ou se elas eram amigas dele. Tinha uma hashtag lá chamada 
PORNGRADUATE, tipo graduado em pornô, essa era uma das hashtags que tinha 
e o que significava essa hashtag, significava que o cara atuava sexualmente como 
se estivesse atuando num filme pornô. Elas objetificam o homem criando ideais de 
orgasmo, de duração, ideais da relação em si baseados em filmes pornô. O que é 
interessante nesse aspecto é que no início muitos caras achavam que isso era um 
elogio até se aprofundar na discussão e saber que não, que isso não é um elogio. Não 
é em toda posição que a mulher goza, não é toda vez que a mulher goza. Então todas 
essas características foram dominadas pelas influências dos filmes pornográficos. 
Não só os filmes em si, mas as revistas também que vão construir ideais, a indústria 
pornográfica de uma forma geral. 

E agora, recentemente, qual é a área da indústria pornográfica que está em 
ascensão? É o amador. Porque o amador ele vem meio que na contra mão desse ideal 
dos corpos. Só que é só uma fachada, porque ainda por trás daquilo existem vários 
ideais construídos, que trazem essa imagem do pornô amador como uma coisa: isto 
é próximo da sua vida! Tá vendo?! Isto é próximo de você! Mas na verdade tem a 
ver com questões de duração, como a forma como a mulher é estimulada, como o 
homem é estimulado, nas relações entre as duas pessoas que fazem parte. Em muitos 
desses pornôs amadores eles têm uma relação presente de padrasto e filha, aquela 
coisa do namorado da mãe que ficou com a filha, em alguns casos o que fica com a 
filha e com a mãe, né?! Então eles estão querendo dizer que isso é próximo da sua 
vida e talvez até seja, de fato! A gente não sabe. Não é verdade gente?! Quantas 
histórias de estupro a gente escuta.

Conversante23: e não será também que o pornô influencia?!. 

Conversante22: O que acho que acontece hoje é que a gente sabe que as coisas 
acontecem. Então essa quantidade de estupros não são mais velados, a gente acaba 
sabendo. De certa forma têm um respaldo na cultura machista da sociedade, se aquilo 
vendeu, se está vendendo, tudo bem, o fetiche de alguma forma é palpável. Então é 
uma coisa retroalimentada, não é só a referência do filme que influenciou, não! Eu 
acho que é retroalimentado, a vida influenciando a produção pornográfica porque 
aquilo é consumido e aquilo influenciando outras pessoas, inclusive influenciando 
discursos. 



| 1
79

Conversante19: a gente não pode desconhecer que, por exemplo, as pessoas que 
produzem filmes são pessoas que têm leituras aprofundadas de certas situações. 
Então pegam coisas que são “da vida real” e as levam para lá como também algumas 
“questões de ficção”, mas que não deixam de fazer parte da nossa vida cotidiana 
[04.04.2017]. 

Os corpos dos homens são velados no pornô comercial, nem sempre seus genitais 

são exibidos, tanto nas produções audiovisuais quanto nas impressas. Ainda que não se espera 

uma sexualização midiática dos homens, como já comentei acima, espera-se destes uma 

vida sexual ativa no papel de sujeito que usa como objeto às mulheres e outras identidades 

submetidas. Algo muito importante destacado no trecho da conversa anterior refere à 

retroalimentação “da vida real” e “das realidades trazidas pelo pornô”, razão legitimadora de 

performances nem sempre condizentes com corpos comuns e não treinados para atuar na 

indústria do entretenimento sexual. Continuemos com as conversas, 

Conversante9: aquela categoria de pornografia de antes já não se aplica mais 
hoje. Eu acho que ela se expandiu tanto, aquilo que a gente entende por imagem 
pornográfica, que fica muito difícil definir: isto é pornográfico e isso não é 
pornográfico! Por exemplo, a novelas ela é uma indústria, ela é produzida por uma 
indústria, mas algumas novelas, tanto que tem a novela das onze, aonde as cenas 
eróticas são muito presentes, eu já nem sei mais se é erótico ou pornográfico. 

Conversante23: fico pensando como é que a gente lida com a sexualização, a 
erotização, parecem que as fronteiras entre essas coisas todas elas estão fluidas, 
então se trata de pensar quando é que a gente considera que é uma coisa ou outra, 
que elementos nos levam a pensar que uma coisa é pornográfica, sensual, erotizada, 
enfim. 

Conversante20: daí a necessidade da discussão para fora do ambiente acadêmico. 
Eu acho que aqui está muito claro, a maioria de nós que estamos aqui dentro de 
um contexto acadêmico, temos oportunidade problematizar todas essas questões, 
né?! Enquanto boa parte daqueles que consomem esse tipo de pornografia não 
problematizam, não têm o discernimento para fazê-lo, nesse caso crianças e 
adolescentes, aqueles que têm o primeiro contato visual com o sexo através da 
pornografia e aí as dúvidas que passam pelas cabeças deles, eles guardam para 
eles ou discutem entre eles, aí cada um, tentando se informar, meio que acaba se 
desinformando um ao outro. 

Conversante23: a gente olha nas nossas relações e ainda existe um tabu muito grande 
para as conversas sobre isto, ninguém fala pênis ou vagina com naturalidade, criam-
se nomes fictícios para lidar com isso. Eu tenho vivido a dificuldade de lidar com isso 
nessa proposta de encontro de mulheres, têm a recusa de falar determinadas coisas, 
talvez negação para determinadas coisas, é uma dificuldade para a gente acessar 
sem desrespeitar o limite do outro ou da outra, sem agredir, sem ser agressivo, é 
muito complicado. É um assunto que ainda é permeado por delicadezas, eu não sei 
qual é a palavra.

Conversante20: eu acho que é tabu mesmo. O vídeo que ele mostrou [o conversante22] 
dos pais tentando explicar para as crianças, crianças tão jovens, ali na primeira 
infância, no máximo na segunda infância, os pais tentando explicar e as crianças já 
reagindo com vergonha. 

Conversante19: esse vídeo me fez lembrar da minha avó. Eu acho que ela num intuito 
de oferecer uma educação sexual para que a coisa não ficasse tão mitológica: ela me 
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ensinou a chamar o pênis de cegonho, tem que lavar bem o cegonho! Eu acho que 
foi uma forma de me aproximar de outra maneira para aquela história infantil da 
cegonha que traz os bebês e me aproximar as questões mais corporais. 

Conversante23: minha mãe sempre teve muitas dificuldades para falar sobre isso, a 
maneira que ela encontrou para nos educar era comprando livros. Então eu lembro de 
um livro de orientação sexual infantil, ela não avisava, mas ela punha num local visível 
e quando a gente sentia curiosidade puxava o livro. O primeiro era todo ilustrado, 
sabe aquelas ilustrações feitas com papel que você vai dando tridimensionalidade 
com papel?! Era todo ilustrado assim! Tinha umas pequenas frases, era livro infantil 
mesmo, frases de como nasciam os bebês, então trazia vários exemplos de animais e 
chegava no ser humano. Então isso de mostrar o papai e a mamãe na cama cobertos 
com lençóis, depois a mãe gravida, mostrava aquela imagem do espermatozoide e o 
óvulo, a coisa do parto que me mostra aquela parte da barriga e do bebê nascendo, 
muito lúdico. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com essas orientações, eu 
folhava isso durante horas, nem lia as frases. 

O segundo foi quando, vocês lembram que antigamente tinha uns vendedores 
ambulantes que chegavam nas portas batendo e oferecendo livros, aqueles 
vendedores que vendiam enciclopédias, então chegou um vendedor ambulante 
desses na porta da casa da minha mãe vendendo livros e um deles era de educação 
sexual. Minha mãe comprou esse livro, fez uma dedicatória por escrito, ele é um livro 
que, como entre aspas o assunto é muito delicado, ele vem com outra capa por cima. 
Ela deixou esse livro no estante, tinha as enciclopédias e as coisas e tinha esse livro 
lá e em dado momento a gente descobriu esse livro. Ele é um livro super ilustrado, 
com fotografias e ele começa falando da questão do corpo, corpo da mulher e corpo 
do homem, como é que cada corpo se desenvolve, sua estrutura corporal, física e 
tal, todo o processo desde a puberdade até entrar na vida adulta e aí a questão do 
relacionamento. Como minha mãe é cristã, claro que vai falar do casamento, mas 
tinha tudo isso super ilustrado com fotos dos corpos e aí ensinavam posições sexuais 
e essas coisas todas, então a gente ficava folhando o livro, mas vendo as fotos do 
que lendo o texto, né?! Mas foi a forma como ela encontrou de dar uma orientação 
sexual para os filhos, ela nunca teve coragem de sentar com a gente e falar, ela tem 
vergonha e meu pai também, e a gente termina porque fica constrangido também de 
falar dessas coisas. Ela nunca falava que comprava esse livro para nós, ela comprava e 
dava um jeito de colocar num local que instigasse nossa curiosidade. Nós puxávamos 
o livro e começávamos a ver, normalmente era em um momento em que nem minha 
mãe nem meu pai estavam por perto [04.04.2017]. 

O vídeo levado pelo conversante22 é Parent talk to their kids da Cut.com, nele 

aparecem vários casais explicando para as crianças temas referidos à reprodução sexual, o 

mais interessante deste material é ver a dificuldade das pessoas adultas para explanar como 

são concebidos os e as bebês (https://www.youtube.com/watch?v=u8AoIq78vfg). Por outra 

parte, podemos perceber como na maioria dos materiais didáticos a etapa do puberdade 

muitas vezes é pulada, ainda que seja tão importante para ser trabalhada, inclusive, dentro 

dos espaços escolares. Prosseguindo nas conversas o conversante24 nos compartilhou uma 

experiência pessoal e sua perspectiva sobre o que significa a imagem pornográfica. 

Conversante24: eu queria chamar a atenção para um dado muito interessante, é 
mais uma provocação que outra coisa, a etimologia da palavra pornografia remete 
à escrita da prostituta, né?! A escrita da prostituta, então já trata de um processo 
de exclusão e ao mesmo tempo financista. Essa é a ideia que de alguma forma 
permanece, embora muitas vezes a gente esteja falando de um tipo de consumo que 

https://www.youtube.com/watch?v=u8AoIq78vfg
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não é necessariamente um consumo financista e não necessariamente em termos 
de prostituição. Hoje o próprio contexto social do sexo midiatizado não sempre é 
pornográfico nesse sentido, ele não está presente num contexto de venda, nem de 
prostituição, a ponto da gente não saber mais o quê é a pornografia em si, o quê é 
pornô? É você midiatizar um ato sexual e isso já é pornográfico? Ou é comercializar 
esse produto sexual feito por profissionais, né?! O que eu acho que em termos de 
reflexão, que cabe aqui agora, a gente tem uma exposição midiática muito grande ao 
sexo, mas isso ainda é pornografia no sentido da palavra? Vamos supor que eu esteja 
filmando eu e minha esposa num momento tórrido e aí eu perco meu celular, alguém 
foi lá e deu um jeito de desbloquear, teve acesso e jogou isso na internet, em quê 
medida isso é pornográfico? né?! Vai ser consumido, mas consumido de quê forma? 
Não vai ser consumido financeiramente, então o tema pornografia ele se alargou 
muito. Eu acho que hoje o senso comum acaba usando como pornografia qualquer 
midiatização de corpos nus e de atos sexuais, ainda que não necessariamente feitos 
com essa finalidade. Muitas vezes para consumo próprio, porque eu sou da área do 
audiovisual e eu sou um voyeur por natureza, acredito que os colegas que também 
são da área de comunicação também o sejam, mas eu sou um consumidor de imagens 
e eu acho que nesse sentido essa imagem é uma imagem muito sedutora. 

A primeira vez que eu gozei na vida, que foi aos quatorze anos, de treze para quatorze 
anos, foi por causa de imagens, uma época em que era censura, regime militar ainda 
aqui no Brasil, fim do governo Figueiredo quase no governo Sarney, eu encontrei 
no guarda-roupa do meu pai uma revista Manchete e uma revista Gente, Fatos e 
Fotos, as duas das editoras bloque e não eram revistas eróticas, eram revistas de 
variedades, só que a censura abria um precedente para a veiculação de imagens que 
hoje seriam consideradas dentro desse espectro pornográfico, cobertura jornalística. 
O carnaval era a grande válvula de escape para romper com essa castração social, 
tudo é permitido no carnaval, já dizia Roberto da Mato, homem se vê na mulher, o 
pobre se vê de rico e por aí vai.  Então tinham fotografias nas revistas, nessas duas 
revistas, de muitas nudez nas escolas de samba e de mulheres nos camarotes de 
baile de Carnaval do Rio de Janeiro, praticamente transando. Eram caras chupando 
os peitos das meninas dentro dos camarotes, arrancando as calcinhas das garotas, 
enfiando o dedo e aquela coisa toda. E eu mexendo, criança mexe em tudo, eu com 
treze anos era uma criança, criança mesmo, acabo tendo acesso a essas imagens 
e aquilo provocou uma coisa dentro de mim que eu não sabia o quê era, mas me 
excitava muito, mas muito! Eu acabei deitado na cama, me esfregando no colchão 
e gozando, eu nem sabia o quê estava acontecendo e mais a frente eu fui ver várias 
cenas de carnaval na tevê, que transmitiam ao vivo o baile, então a gente via essas 
coisas também e também vinha mais masturbação. 

Então aí fica essa questão, que é uma questão mais em termos conceituais, de 
nomenclatura, que é a pornografia que a gente chama hoje? Isso é ser pornográfico? 
A simples midiatização de corpos nus ou transando é pornografia? O ato de ver 
implica em consumo de pornografia? Eu acho que está tudo tão misturado hoje, 
o acesso é tão fácil, eu tenho um sobrinho que vai fazer doze anos agora e ele é 
extremamente tecnológico, o garoto domina muito mais do que eu essas tecnologias 
como celular, computador, etc., então eu fico imaginando que ele tem um acesso, não 
imagino a quantidade de coisas que ele deve ter visto, ainda que os pais bloqueiem, 
ainda que tomem todas as precauções. Então é mais nesse sentido que eu estou 
querendo colocar [04.04.2017].

À época relatada pelo conversante24, ele com treze anos era considerado uma 

criança, hoje essas percepções de infância, adolescência e velhice têm se transformado e uma 

pessoa da sua idade não é mais considerado uma criança, já é um adolescente sobre quem 

recaem muitas cobranças e se esperam certas experiências, inclusive no âmbito sexual. Ainda, 
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sua narrativa sobre a primeira vez que ejaculou excitado por imagens impressas me lembrou 

imediatamente de um trecho do livro Confissões de uma Máscara de Yukio Mishima (1990), 

Comecei virando uma página no fim de um volume. De repente, num canto da página 
seguinte, topei com uma figura que eu tinha que acreditar estivera ali à minha espera, 
por minha causa. Era uma reprodução do São Sebastião de Guido Reni, que faz parte 
do acervo do Palazzo Rosso, em Gênova. 

O tronco negro e levemente oblíquo da árvore da execução era visto contra um 
fundo à Ticiano, de floresta lúgubre e céu noturno, sombrio e distante. Um jovem 
excepcionalmente bonito estava amarrado nu ao tronco da árvore. 

Tinha as mãos cruzadas levantadas, e as correias que atavam seus pulsos estavam 
amarradas à árvore. Não havia outras amarras visíveis, e a única coisa que cobria a 
nudez do jovem era um grosseiro pano branco, passado frouxamente em torno de 
seus rins.

Supus que fosse a pintura de um martírio cristão. Mas como fora pintado por um 
pintor esteta da eclética escola que se derivara da Renascença, mesmo essa pintura 
da morte de uma santo cristão tinha em torno de si um forte sabor de paganismo. O 
corpo do jovem – devia até ser semelhante ao de Antínoo, amante de Adriano, cuja 
beleza foi tão frequentemente imortalizada pela escultura – não mostrava nenhum 
vestígio de privação missionária ou da decrepitude que se encontram em pinturas 
de outros santos; em vez disso havia apenas a primavera da juventude, apenas luz, 
beleza e prazer.

Sua nudez branca e singular cintila contra um fundo de lusco-fusco. Seus braços 
musculosos, os braços de um guarda pretoriano acostumado a vergar o arco e a 
manejar a espada, erguem-se num ângulo gracioso, e seus pulsos atados cruzam-se 
bem acima da cabeça. O rosto está levemente voltado para cima e os olhos, bem 
abertos, contemplam com extrema tranquilidade a glória do céu. Não é dor que paira 
sobre seu peito retesado, seu abdômen tenso, seus quadris levemente contorcidos, 
mas um tremular de prazer melancólico como a música. Não fosse pelas setas com 
a ponta profundamente enterrada em sua axila esquerda e seu lado direito, ele 
pareceria mais um atleta romano, descansando apoiado a uma árvore sombria em 
um jardim.

As setas devoraram a carne tensa, fragrante, jovem, e estão para consumir seus 
corpo com chamas de suprema agonia e êxtase. Mas não há sangue correndo, nem a 
legião de setas vistas em outros quadros do martírio de São Sebastião. Apenas duas 
setas solitárias lançam sua sombra tranquila e graciosa sobre a maciez daquela pele, 
como as sombras de uma ramo de árvore sobre uma escada de mármore. 

Mas todas essas interpretações e observações vieram mais tarde. 

Naquele dia, no momento em que olhei para a figura, todo o meu ser estremeceu com 
uma alegria pagã. Meu sangue ferveu; meus rins dilataram-se como que em fúria. A 
parte monstruosa de mim que estava a ponto de explodir despertou com ardor sem 
precedente, censurando-me pela minha ignorância, palpitando indignadamente. 
Minhas mãos, completamente sem consciência, iniciaram um movimento que nunca 
tinham sido ensinadas a fazer. Senti alguma coisa secreta, radiante, subindo dentro 
de mim, velozmente, rumo ao ataque. Subitamente jorrou, trazendo consigo uma 
embriaguez ofuscante... (p. 31-33). 

Tanto no relato do conversante24 como no do Yukio Mishima (1990) vemos a estrita 

ligação entre as imagens visuais e o prazer sexual. Os dois ejacularam por primeira vez na 

sua vida ao contato com materiais impressos nos quais se enxergavam corpos seminus. 
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Indiferentemente de uma ser considerada uma obra de arte e outra uma reportagem 

midiática. Mas não foram somente eles, muitos de nós somos consumidores e consumidoras 

de imagens explícitas de sexo, motivo pelo qual a indústria pornográfica cresce cada vez mais, 

desafortunadamente veiculando estereótipos e discursos de segregação. 

Nas discussões da tarde do quinto encontro também notamos uma espécie de 

elitização do erotismo em detrimento de uma aparente “demonização da pornografia”. Agora, 

o que devemos revisar com mais atenção é a forma como o pornô tradicional, além de tirar 

muito proveito econômico das atrizes e atores, além das pessoas que trabalham na produção, 

foca sua razão de ser no prazer do homem, tudo se resume ao orgasmo masculino. Inclusive, 

no pornô homossexual quem personifica a pessoa que penetra a outra parece ter o comando 

da situação e a supremacia sobre as demais pessoas, nestes casos vistas como objetos,  

Conversante20: a questão que para mim ficou disso, da pornografia e erotismo, 
fazendo memória, associações, leituras, inclusive imagéticas, passa por um viés 
elitista. Eu acho que existe uma ideia de erotismo como algo artístico, como algo 
superior, algo que possa trazer uma crítica, algo que possa trazer uma informação, 
que de alguma forma possa desencadear algum tipo de debate, eu vejo isso muito até 
na própria história da arte, você vai vendo como é que essa representação do erótico 
é feito, em quanto o pornográfico é visto como algo vulgar. Vulgar no sentido de 
menor, de baixo, corriqueiro, como algo exclusivamente mercadológico. Até mesmo 
para endossar essa visão que muitas pessoas têm. 

Por exemplo, na novela lá tem uma cena em que aparece ou no filme recentemente, 
alguns anos atrás que participou de Cannes, se não me engano o filme se chama... 
esqueci agora o nome... onde tem cenas de sexo explícito... cenas de sexo explícito 
mesmo! Mas as pessoas falavam: possui uma narrativa, possui história, possui 
uma contestação por trás das imagens e tudo mais... então assim, essa ideia do 
erótico como algo em que não aparece a genitália, os genitais, tão exposta como no 
pornográfico sim, eu acho que é mesmo uma visão elitizada. Procuram a separação 
do pornográfico com o erótico.

Conversante21: o pornográfico também pode ser político e o erótico pode ser, as 
vezes, banal! Eu tive contato com pornografia quando eu era criança, eu frequentava 
um clube que tinha uma sauna de mulheres, de senhoras e a gente por aí solto. Esse 
dia eu não estava com minha mãe e elas estavam olhando uma revistinha que na 
época chamavam de Revistinha de Sacanagem da Marquesa, era uma revistinha que 
contava uma historinha, tinham vários casais, aí os casais começavam fazer uma 
orgia que era fotografada quadro a quadro. Foi a primeira vez que eu vi pornografia, 
eu acho que eu devia ter quase treze anos. 

Aí depois quando eu estava mais adiante tinha umas coisas que rolavam na minha 
escola que eram tipo umas foto-novelinhas pornô, mas não eram pornô, talvez 
erótico, aí eu não sei se é pornô porque quando ia ter as cenas de penetração tinham 
uma coisa acima, tinham diálogos, sabe?! Tipo assim, a menina quer o mecânico... 
rsrsrs... bem machistas. Então isso rolava na escola e os colegas deixavam ver, porque 
eu não tinha irmãos e não tinha pornografia na minha casa, tudo era na escola. Você 
não tem uma noção daquilo, se é errado, as vezes você sabe que não deve deixar 
saber para as pessoas que você está vendo, porque aí “você está fazendo uma coisa 
que é feia!”.  
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Conversante19: estávamos falando dessas culturas visuais construídas pelo pornô 
tradicional, culturas visuais absolutamente machistas, supremamente estereotipadas, 
certos estereótipos, porque nem todos os corpos aparecem nas revistas, nos filmes. 
Essas produções reforçam os papéis de gênero, o homem como sujeito desejante e 
a mulher como objeto que lhe permite cumprir as fantasias, que lhe permite gozar, 
basicamente. De fato esses filmes terminam normalmente com o gozo masculino, o 
pênis fica parecendo uma arma, todo o tempo apontando. As cenas da estimulação 
da mulher são cortadas. 

Conversante21: não há paciência para a estimulação da mulher [04.04.2017].

Continuando as trocas, o conversante24 nos partilhou uma leitura que ele fez de uma 

pesquisa chamada Nas Redes do Sexo, nos bastidores do pornô brasileiro desenvolvida pela 

professora Maria Elvira Diaz-Benitez (2010). Neste livro a pesquisadora conta como se envolve 

na produção pornográfica no Brasil para perceber os modos nos quais as pessoas são tratadas 

dentro desta indústria e a forma como se concebe o material que chega até nós pelas mais 

diversas mídias, 

Conversante24: eu li em 2013 uma etnografia, se não me engano feita por uma 
colombiana, Maria Elvira Diaz-Benites,  professora da UERJ, no Rio de Janeiro. A 
etnografia foi chamada Nas Redes do Sexo, esse livro. Ele narra todo o processo de 
realização do filme pornô brasileiro naquele período, o período retratado vai até 
2007, 2008, alguma coisa assim. Mas todo o processo desde o recrutamento dos 
atores e atrizes do filme pornô até a chegada dos filmes no mercado. A parte mais 
interessante é a parte da produção porque mostra para a gente como não é possível 
se fazer uma leitura rápida do filme pornô, ele é extremamente complexo. Umas 
das questões colocada foi a seguinte: para além do que acontece em cena, existem 
também os valores morais e uma série de elementos que são jogados naquele 
jogo antes de se entrar em cena. Um exemplo: dos atores masculinos espera-se 
que eles ejaculem e gozem durante o filme, né?! Ejaculação é uma coisa que está 
muito associada ao orgasmo embora não seja imprescindível, necessariamente. Às 
vezes você pode ejacular sem chegar ao orgasmo e ter um orgasmo praticamente 
sem ejacular. Mas nos filmes isso é muito associado. As performers femininas, 
as atrizes, aqui faço uma nota de rodapé porque os atores e atrizes profissionais 
ficam muito chateados quando se utilizam os nomes ator e atriz pornô, isso é uma 
briga no campo das artes cênicas, então alguns utilizam o termo performer, mas 
as atrizes e atores pornô quando estão em cena se a atriz manifestar um orgasmo 
verdadeiro, se a produção sente que ela gozou de verdade no ato do filme, isso gera 
um constrangimento muito grande para a atriz. 

Então a pesquisa narra isso e num dos momentos de observação em que ela está 
no campo, ela assiste os bastidores de dezenas de filmes pornográficos, uma atriz lá 
pelas tantas teria gozado e gerou a ela um constrangimento muito, muito grande. 
Porque a atriz está aí por um negócio, por dinheiro, então ela tem que fingir o 
orgasmo, ela não pode ter de verdade. Outro exemplo que pode ser dado, ela diz que 
numa gravação num motel, ela estava com muita vontade fazer xixi e o banheiro do 
motel era com a parede de vidro, não havia privacidade, então ela esperou acabar a 
cena e empeçar a desprodução, retirada dos objetos cênicos, liberaram o banheiro 
e ela viu que estava mais ou menos vazio e ela foi ao banheiro para fazer xixi, isto 
a pesquisadora. Quando ela estava lá entrou alguém da produção que quando viu 
ela fazendo xixi, opa! Saiu! Sendo que a atriz que tinha acabado de fazer a cena 
estava andando nua pelo set o tempo todo e todo mundo passando e estando 
nem aí para ela. A nudez dela de alguma forma já estava introjetada. Então há um 
grau de complexidade mais acima, uma questão de poder ao ponto de uma atriz 
não poder gozar. O mercado define plenamente, e eu acho que isso vai na direção 
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do que você coloca em relação às relações de poder que partem do imaginário 
masculino, algo expresso dentro do mercado pornográfico. Por exemplo, uma atriz 
pode fazer filmes lésbicos e ela atuar nos filmes hetero também, isso não é visto como 
um problema para o mercado. Agora, um ator homem que faz filmes heteros e de 
repente faz um filme bissexual ou gay, seja como ativo ou como passivo, ele é expulso 
do mercado hetero. Isso é mais um exemplo desses elementos morais que partem 
dessa heteronormatividade e agindo como uma estrutura de poder dentro do próprio 
mercado. Por último, no livro também aparece isso, essa divisão de gênero dentro do 
próprio mercado pornográfico. Um dos diretores disse: eu não gosto de fazer filmes 
com atrizes simulando menininhas, de rabo de cabalo, de Maria Chiquinha, porque 
eu sou produtor mas eu tenho uma filha adolescente, eu acho isso um absurdo. Um 
outro produtor disse que não gosta de fazer filmes com cenas de estupro, embora 
haja um mercado grande para isso dentro do mercado pornô.

Eu na minha adolescência, era fita de VHS, foi quando começou a explosão do VHS 
no Brasil, então a gente alugava escondido, né?! Era aquela proibição e tal e você 
vê como esse mercado foi se transformando e segmentando cada vez mais, criando 
subgêneros, mas que na imensa maioria são sempre definidos por uma suposta 
presencia de um desejo masculino, sempre em função do desejo masculino, tanto 
é que quando aparece uma diretora que vai fazer algo para o mercado feminino, 
tentando fazer um filme à luz, não sei se a gente poderia dizer à luz de um desejo 
feminino, isso é matéria de revista, isso é matéria de internet: fulana faz filmes que 
são dirigidos a um público feminino! Porque o pornô ele é encenado, performatizado 
sempre em função do desejo masculino, os movimentos de câmera, as formas de 
enquadramento. O próprio homem é idealizado como o colega disse muito bem aqui, 
dentro de uma performance sexual acrobática, quase circense, inclusive atlético, 
porque são trepadas que duram uma hora, 45 minutos, mudam de posição inúmeras 
vezes, normalmente o cara tem uma piroca colossal.

Esse é um critério de recrutamento, mais do que beleza, mais do que o tipo físico, 
nessa etnografia, que eu insisto que vocês leiam porque é um delicia, a gente lê 
rapidíssimo o livro, embora tenha mais de duzentas páginas, ela diz que os homes 
... inclusive apareceu um cara muito bonito para fazer o teste, segundo ela o cara 
era um modelo de beleza e ela assistiu o teste do cara e o cara transou muito bem 
com a atriz pornô, ela diz que o cara estava perfeito e ao final do teste falaram que 
iriam ligar para ele e o dono da produtora, que é uma grande produtora brasileira, 
falou: a gente bota ele naqueles filmes de carnaval, que são aqueles filmes de suruba, 
de putaria e tal, e ela perguntou: mas como assim?! um cara tão bonito, com uma 
performance perfeita! Falaram que o pau dele era normal. Então eles pegam homens 
com pênis acima de 21 centímetros, 22 centímetros,  nesse caso o tamanho do pênis 
importa, a explicação disso é que quem está assistindo se projete no lugar daquele, a 
questão é a seguinte: eu como espectador, eu não me projeto numa piroca colossal, 
eu não acho que isso seja grande fonte de prazer, é uma coisa totêmica, você reza na 
frente de uma piroca dessas, ela é o signo de uma vitória, e eu acho que é totêmico, 
é o símbolo dos obeliscos, os obeliscos eram criados para comemorar uma guerra, 
quer dizer, ter uma piroca dessas significa que o cara está comemorando uma grande 
batalha e o sexo é quase uma guerra, né?! 

Na conversa acima vemos como existem certos incômodos com aquelas visualidades 

que têm construído o pornô clássico sobre o prazer e os corpos desejantes. Contudo, não 

podemos demonizar completamente esta indústria, por meio dela muitos de nós tivemos 

oportunidade de nos aproximar de um tema sobre o que mal se fala em família e nos espaços 

de convívio social, pelo menos nos primeiros anos de vida, a sexualidade muito além da 

reprodução. Agora, existe então um papel pedagógico do pornô? Este terá a ver com aquilo 

que Guacira Lopes Louro (2011) chama de performatividade das sociedades heteronormativas?
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Conversante22: um seriado da Netflix chamado Hot Girls Wanted. 

Conversante19: no pornô as categorias se criam para espectacularizar. 

Conversante22: ele não tem uma nota muito boa no Netflix, eu não sei se é pelo 
tema em si, que deve incomodar muitas pessoas, mas uma das coisas que eu acho 
interessante é que são pessoas normais, mulheres, que vão atrás da pornografia 
para ter um estilo de vida melhor. Mostram como isso é relacionado com o cotidiano 
delas, como é que as famílias, ou melhor, como elas lidam com as famílias, umas têm 
namorado, outras querem namorar. Pelas falas de um dos caras aí que é um cafetão, 
no meio do filme, ele é um agente na verdade, não cafetão, agente, ele diz: uma 
estrela dessa área, ela dura no máximo um ano, um ano assim é demais para uma 
mulher estar em evidencia, ele diz que uma boa dura quatro meses. É um indústria 
extremamente visceral.

Conversante19: é uma indústria que torna os corpos em máquinas de produzir prazer. 

Conversante22: e essas máquinas têm uma obsolescência programada, assim como 
todas as outras máquinas.

Conversante24: a autora no livro diz isso, a pesar que indústria brasileira é menor 
que a do mercado americano, a pornografia dos estados unidos é a maior do mundo, 
eles são os maiores produtores de pornografia do planeta e também é o país mais 
moralista de ocidente. A autora também disse que uma atriz brasileira também dura 
pouco tempo no mercado, em media uma atriz brasileira dura ... não é como nos 
Estados Unidos... mas ela pode ficar alguns anos, até porque tem o seguinte, ela 
vai migrando de subgêneros e vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que no final 
ela está transando com animal, porque já não tem mais mercado para ela, porque 
é considerado no universo pornô que cair em desgraça é fazer filme com boi, vaca, 
cabalo, etc., isso é o fim da carreira, o fundo do poço. 

Conversante25: pensando na questão visual da coisa, de gêneros e visualidades, uma 
ligação que eu faço é a coisa do gozo masculino ao final, então é muito comum, você 
tem um nome para vídeos e onde o gozo é feito e cada um vai ter uma nomenclatura 
própria, se é no rosto é facial, se é nos seios tem outro nome, enfim. Então o gozo 
masculino ele é evidente, ele é mostrado, em quanto o fluido feminino, a menstruação, 
por exemplo, ela é excluída da sociedade, na pode ser vista, não pode aparecer de 
maneira alguma. Às vezes eu vejo pessoas fazendo piadas com isso na internet: se 
o homem menstruasse tudo ia ser vermelho ... então há um fetichismo visual que se 
tem pelo sêmen, ele surge de uma questão de gênero que termina desbocando na 
questão visual do pornô. 

Outra coisa, que não tem a ver com gênero, mas com visualidades, é como a 
pornografia enxerga isso, é a questão de raça. Por exemplo, o negro, na pornografia, 
ele nunca é visto como uma pessoa normal, é negro e há pornô interracial e parece 
como se os negros eles são mais bestiais, eles são mais sexuais, eles são agressivos. 
Eu estava vendo nestes dias uma entrevista na BAIS falando sobre isso, os estados 
americanos que mais consumem pornografia interracial, pornografia com negros, 
são justamente os estados mais racistas, então existe a necessidade de tirar a 
humanidade dessa pessoa e transformá-la numa máquina de sexo para poder 
consumir essa pornografia e vice versa, uma via de mão dupla. Então eu penso como 
a pornografia enxerga a esse que é diferente, a esse que é o outro, como desumaniza 
os negros em detrimento de mim que sou um homem branco e heterossexual, enfim. 

Conversante9: essa indústria influencia a construção tanto do imaginário 
masculino quanto do feminino, ditando qual é o tipo de corpo ideal, qual é o tipo de 
comportamento ideal na hora do sexo, porque a gente fala: a nossa geração assistia 
filme pornô a partir dos filmes e esta é uma geração que também assiste muito 
filme pornô através da internet. É engraçado porque é uma sociedade moralista 
que condena e demoniza os filmes pornô, mas ao mesmo tempo a gente tem na 
contemporaneidade um consumo de filmes pornô como nunca se teve antes. Eu 
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penso que não é só a mulher que é objetualizada, o homem também, sendo que 
dita-se um padrão de tipo de homem que pode atuar nesse tipo de filme  e o tipo de 
mulher que se espera, sem contar com a atuação da mulher dentro desses filmes. 

Eu fico assustada de ver como essa indústria influencia no nosso contexto social e 
como esse contexto social, é como se fosse uma troca, ele é alimentando pelo meio e 
o meio se alimenta por ele.

(...)

Conversante22: teve uma fala ... eu não tinha visto que eles tinham lançado o hot 
girls 2, tem algo que a mulher fala que é o que eu quero problematizar, não dá para 
desconsiderar hoje que pornografia é educação sexual, não dá para desconsiderar 
isso, o exercício é refletir criticamente sobre a pornografia mas não demonizá-la. É o 
exercício que eu acho necessário que pelo meio da pornografia a gente pode discutir 
vários tabus. O tabu do corpo. A questão de fato é como a narrativa é construída e 
como ela é direcionada.

Conversante19: a gente tem que problematizar que não todos os corpos são 
contemplados dentro do mainstream do pornô. A mulher continua sendo objeto, mas 
que muitos de nós aprendemos muito com a pornografia não é segredo, continuamos 
aprendendo, continuamos curtindo.

Conversante22: a questão em si é: principalmente você ter ferramentas para 
você selecionar e filtrar esse conteúdo, né?! Então está surgindo uma onda agora 
de pornografia feminina, pornografia feita por mulheres, uma outra esfera de 
pornografia mas que não deixa de ser pornografia. Eu fico sempre assim com 
essa discussão, porque a pornografia ela é demonizada em todos os aspectos, no 
aspecto religioso, no aspecto acadêmico, sabe?! Por exemplo, grande parte de nossa 
discussão aqui ela passa por uma critica pesada e pejorativa da pornografia, mas em 
quais aspectos a gente pode conceber uma outra pornografia. 

Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó e eu nunca conversei sobre pornografia 
com nenhuma delas, não porque eu não tinha abertura para conversar, mas porque 
eu nunca senti necessidade mesmo de conversar sobre nenhum aspecto sexual 
com meu pai, nem com elas, nem com ninguém, na verdade era mais um conversa 
entre amigos que com a família em si. Eu sempre tive muita liberdade para curtir 
qualquer coisa que eu quisesse curtir, tanto que quando eu comecei a programar 
sites, desenvolver sites, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi um site 
de imagens pornográficas, comecei a reunir imagens pornográficas para desenvolver 
um site, aí a coisa parou, eu não quis continuar o projeto mas eu nunca conversei 
dentro de casa e por mais que eu nunca consumisse muita pornografia, eu de fato 
não me senti atraído por revistas, não me sentia muito atraído por vídeos e tudo 
mais, eu não posso dizer que foi por meio da pornografia que as discussões sexuais 
iniciaram, as questões de dúvida, de corpo.

A minha primeira experiência sexual, de tentativa sexual, foi aos treze anos, doze ou 
treze anos, a menina também tinha doze ou treze anos, não deu certo, a gente não 
sabia o quê colocar em quê, a gente não sabia de nada disso, a gente se beijava e 
falava: tô com tesão! tenho ereção, mas o quê a gente faz com isso! Eu não tinha 
referência, foi engraçado. Recentemente eu encontrei com essa pessoa e a gente 
comentando: nossa! Você também foi minha primeira tentativa sexual e a gente não 
fazia ideia de quê a gente estava fazendo. Mas uma das referências, do máximo que 
a gente poderia ter ideia naquele momento, era de referências pornográficas. 

A gente tem que tomar cuidado para não demonizar essas referências também. Claro, 
ter a consciência crítica do que elas representam. Quem elas representam? Quais 
discursos elas representam? Não é relativizar, é a gente assumir as coisas, assumir 
determinados discursos que a gente compra e outros discursos que a gente não 
compra. É inegável isso, essa experiência sensorial com a pornografia fez parte da 
minha vida. Meu ambiente familiar não era um ambiente que rechaçava, cerceava, 
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em nenhum momento, pelo contrário meus pais diziam: meu filho, e aí?! O que tá 
rolando com sua vida?! Porque os corpos que eu conhecia eram os corpos da minha 
mãe, da minha família, a gente ficava pelado em casa, tudo mundo era pelado, 
eu, meus irmãos, minha mãe. As referências de corpos eram esses. Quais eram os 
outros corpos?! Eram os da pornografia. Minha esposa, por exemplo, curte assistir 
pornografia, mas ela quase não assiste, ela seleciona bem o que gosta de ver. Eu acho 
ótimo porque ela tem uma criação cristã, conservadora, do interior, que pune toda 
relação de desejo, de prazer relacionado ao corpo, à carne. Então de certa forma é 
um processo de libertação em determinados aspectos, então vamos assumir isso. 
Acho importante assumir isso como parte importante da vida, de muitas pessoas, 
seja para se libertar de certos tabus, para conhecer o corpo, conhecer o corpo do 
outro [04.04.2017]. 

Outro assunto ressaltado na conversa a seguir concerne à construção visual do pornô. 

Muitas vezes nem se mostra o rosto dos homens, usa-se uma visão subjetiva ou POV que 

envolve ao espectador ou espectadora nas cenas, fazendo parecer que as outras pessoas, na 

maioria dos casos mulheres, estão à nossa disposição. 

Conversante25: internet tem uma piada que é regra, regra 34 da internet: se existe, 
há pornografia. Eu já vi um site que eram 3.000 imagens de desenhos de dragões 
fazendo sexo com carros, essa era a temática, tudo o que vocês imaginar se sexualizou, 
se pornografiou, tudo! Tudo, absolutamente tudo! Você sempre vai achar pelo menos 
um material sobre alguma parafilia, por mais inacreditável, remota que pareça ser. 

Conversante24: anões albinos. 

Conversante25: na verdade isso de anões albinos vem de uma fantasia de branca 
de neve, de colocar a branca de neve com um anão. Outra coisa, tem uma técnica 
bastante interessante na pornografia sobre gravações que são feitas desde um ponto 
de vista, POV, filmagens feitas em primeira pessoa, só que sempre é o ponto de vista 
do homem, são raríssimos, raríssimos, os POV que são do ponto de vista da mulher, 
eu acho que eu nunca vi um do ponto de vista da mulher. 

Conversante22: realmente todos são do ponto de vista do homem. Não mostram o 
rosto do cara nunca, já da mulher...[04.04.2017].

Por outra parte, é comum nas revistas de moda e revistas voltadas para um “público 

masculinizado” encontrar imagens apelativas a sexo, os prazeres aparecem de forma 

escancarada e a partir destas têm se construído olhares voyeurs, o qual não é um assunto 

necessariamente problemático. A principal dificuldade está no consentimento das pessoas 

registradas e a exploração de certos corpos, principalmente para o crescimento das indústrias 

do entretenimento. Inclusive reconhecidos e reconhecidas artistas e fotógrafas transitam 

facilmente por este tipo de produções usando seu nome como chancela para que sua 

imagens circulem por mídias nas quais o trabalho de desconhecidos, talvez, seria considerado 

pornográfico e não erótico como no caso deles e delas. 

Nos dias de hoje, inclusive, estamos vivendo uma série de escândalos relacionados 

com diretores, produtores e pessoas envolvidas na indústria audiovisual que abusaram 
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sexualmente de atrizes, cantoras e pessoas que trabalham nessa área, aproveitando-se dos 

seus cargos para cometer assédio. Vejamos o que os e as conversantes falaram a respeito, 

Conversante25: Nuboyoshi Araki, ele trabalha muito com bondage, nus, ele ficou 
famoso pelas fotos de mulheres amarradas, ele é japonês. 

Conversante24: na cultura japonesa a bondage tem uma representatividade sexual 
tremenda, qualquer ânime vai ter. 

Conversante25: como eu disse, ele ficou famoso por isso, com as fotos das geishas, 
mas ele também tem uma série de trabalhos onde ia para os bordeis e casas de orgia 
de Tóquio, ele chegava com a camerazinha e tinha passe para fotografar a galera 
metendo e tirava fotos de perto mesmo, porque ele era conceituado como artista, 
o trabalho dele nunca foi encarado como pornô nem como erótico, mas artístico. A 
mesma coisa vai para o Terry Richardson, vocês talvez não conhecem ele de nome 
mas ele é o fotógrafo da Vogue, faz muita coisa e basicamente o artista que ele chama 
faz o que ele quer, se ele quer tirar a roupa tira. Ele têm fotos com a Luiza Brunet e 
a Yasmim Brunet, as duas nuas e ele no meio tirando fotos. Quando a Miley Cyrus 
tirou a roupa pela primeira vez foi para ele. Em alguns casos ele pega as modelos e 
fala: você é bonitinha, vem dar para mim, eu vou tirar umas fotos! As modelos vão 
porque elas sabem que as fotos que ele tira, inclusive de pessoas fazendo sexo, coloca 
na revista. Tem uma série... existem mil implicações éticas no meio mas eu não vou 
entrar nelas neste momento. O que eu quero compartilhar é como o trabalho dele é 
valorizado justamente por esse aspecto pornográfico, quando as pessoas entendem 
o trabalho dele como pornográfico. Uma coisa que ele faz são sempre closes com 
o flash estourado e tudo mais, inclusive tem umas fotos dele transando com as 
mulheres, tem fotos dele com algumas modelos que são transexuais, ele penetrando 
a galera e curtindo [04.04.2017]. 

A objetualização dos corpos alheios comentada nas anteriores páginas, ação que os 

torna máquinas de simples prazer, também é representada nos aparelhos de consumo de 

pornô que sites como Cam4 têm criado para controlar o prazer à distância (Imagem 64), no 

caso específico um “teledildo”, conforme apontou o conversante25. 

Conversante25: nesses sites onde as mulheres, onde as pessoas, as camgirls, os 
camboys, porque existem muitos rótulos, eles se exibem em troca de dinheiro, dão 
um dinheirinho e a pessoa vai e se exibe. Às vezes deixam as câmeras abertas, entra 
quem quiser para ver a câmera e quem quiser dá a gorjeta. Aí o sistema criou um 
sistema muito interessante de lucrar com isso que é um vibrador que ele reage ao 
som da gorjeta, sempre que alguém dá gorjeta faz um barulhinho de moeda, blim, 
blim e o vibrador vibra, só que esse vibrador também muda de intensidades de acordo 
com a quantidade de gorjeta, ou seja, sei lá se você está com um dólar ele faz blim 
e o vibrador faz buuzzz, se você tem mais dólares o vibrador faz buuuuzzz, buzzzz, 
buuzzz... nesse coisa há uma coisa de controlar o corpo do outro, pelo menos essa é a 
análise que eu faço. A camgirl ou o camboy tá passando o controle do próprio corpo 
remotamente para outra pessoa, o interesse da pessoa ao dar essa gorjeta é de ver a 
reação, então eu dou a gorjeta mas você tem que reagir instantaneamente, então eu 
estou tentando o controle sobre o seu corpo. 

Conversante9: quanto mais dinheiro, mais poder e o controle sobre o outro. 

Conversante19: já viram os vídeos com ursos panda? 

Conversante25: no caso esses ursos panda foi uma benfeitoria  feita pelo Pornhub, 
não lembro mais, a questão é que os ursos panda gigantes eles não procriam, eles 
procriam com muita dificuldade em um ambiente fechado, eles são preguiçosos, 
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eles têm preguiça de fazer sexo ... tem gente assim também, rsrsrs, então o quê eles 
fizeram? Eles contrataram atores, vestiram eles de urso panda e colocaram eles 
para fazer uma sequência de tantas horas lá dos atores fazendo sexo vestidos de 
urso panda, para quê? Para exibir esses filmes no zoológico para os ursos pandas se 
excitarem e puderem reproduzir. E aumentou em um 70% a taxa de natalidade .

Conversante19: só que agora esse site está doando uma cifra, não lembro ao certo 
qual é, por cada vídeo que seja subido com pessoas fantasiadas de urso panda e 
transando. Esse dinheiro vai para cuidado dos ursos.

Imagem 64. Teledildo criado pela indústria CAM4

Fonte: http://it.blogs.cam4.com/files/2016/05/teledildo.jpg?_ga=2.141187191.49318356.1508291719-
1322182374.1508291719

Na mesma direção, a campanha dos ursos panda que elenquei na fala acima e sobre a 

qual também falamos enquanto forma em que o sexo se liga aos sistemas econômicos consta na 

imagem 65 na qual vemos dois atores gravando vídeos que já não buscam somente estimular 

os ursos panda, mas também aumentar visitas para o site, o qual, por sua vez, representa 

mais dinheiro para seus donos que para garantir o sucesso desse “fenômeno viral” doam uma 

fração a fundações que cuidam destes animais. 

http://it.blogs.cam4.com/files/2016/05/teledildo.jpg?_ga=2.141187191.49318356.1508291719-1322182374.1508291719
http://it.blogs.cam4.com/files/2016/05/teledildo.jpg?_ga=2.141187191.49318356.1508291719-1322182374.1508291719
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Imagem 65. Campanha da Pornhub com ursos panda 

Fonte: http://thechive.com/2017/04/10/pornhub-will-donate-100-if-you-dress-up-like-a-panda-and-have-sex-
on-camera-5-photos-video/

Antes de encerrar este tópico sobre objetualização e hipersexualização de certos 

sujeitos, é importante reconhecer que a forma como os corpos nus e, de modo geral, os corpos 

são vistos em outros cantos do mundo diferem um pouco da “nossa região sul-americana”. 

Relatos como os que veremos a continuação mostram como essa relação com o corpo do outro 

e da outra são diferentes em cada sociedade. Em alguns casos, por exemplo, existe menos 

censura e um menor grau de sexualização para uma vagina, um pênis, uns peitos, uma bunda. 

O conversante22 e o conversante24 compartilharam experiências relativas a este quesito:  

Conversante22: eu proponho que brinquemos com a ideia do que é ou não é pornô. 
Algo assim como aquele vídeo do food-pornô que assistimos. 

Conversante23: eu também gosto dessa ideia, umas brincadeiras que nos provoquem 
para pensar mesmo. Podemos inserir imagens em movimento e imagens fixas. 
Quando o colega estava explicando a diferença técnica do que é pornográfico e do 
que é erótico lembrei que antes estava falando aqui com as meninas...

Conversante22: não se trata da narrativa mas do contexto, é a coisa de amamentar 
em público. Geralmente quem vai ser contra sexualiza o ato de amamentar. Na 
minha cabeça eu fico pensando: Gente! Quem vai sentir tesão nisso! Nesse contexto 
a pessoa pode ter tesão de mamar leite materno e sei lá! É a história dos alemães, 
os alemães ele não erotizam o corpo em público, a pessoa tira a roupa, anda pelada 
e ninguém fala nada, ninguém se surpreende por conta disso porque há um contexto 
para a erotização. Eu falo a partir da experiência quando fui lá. Eu estava no norte 
da Alemanha, eu estava numa praia e tem um rio que corta a cidade e o pessoal 
toma banho nele, aí chego lá e um cara tirou a roupa e ficou pelado na frente de um 
monte de crianças brincando, o povo sentado na grama, depois ele pegou uma sunga 
e foi nadar. As meninas saem em calcinhas, saias, vestidos curtíssimos mostrando a 
bunda mesmo e tal e não há erotização em espaços públicos lá. O corpo ali tem outro 
contexto.  

Conversante24: pode ser que numa boate à noite tenha outro sentido!

Conversante22: eles quiseram criar o partido nudista lá, então assim, é diferente. 
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Se você faz isso aqui no Brasil é crime, porque pode ser considerado um atentado 
ao pudor, pode ser considerado ato libidinoso, pode ser considerado um monte de 
coisas. 

Conversante24: eu fui numa praia nudista no Rio, foi em 2007, e realmente o contexto 
é um pouco mais tenso. Porque no final você relaxa e tal, mas eu acho que desde 
o ponto de vista cultural porque a gente não está muito habituado a ficar nu em 
público. Em segundo lugar eu penso que seja por conta da vigilância, tem muitas 
pessoas que tentam invadir a praia. Ela é reservada e fica assim, ela vem de uma 
ladeira e tem uma prainha divida por um morro, com um matagal protegendo até a 
praia. Quando você chega na praia você vê como ela é cercada por pedras enormes, 
é uma praia muito resguardada e está dentro da cidade de Rio mesmo. Quando eu 
fui estava sendo expulso um senhor da praia pelos seguranças porque por outro lado 
tem gente que vai com o intuito de ver o outro e criar uma situação. Esse homem 
supostamente era um gringo, ele falava inglês. Na época eu fui com minha namorada 
e veio o segurança a dar as boas vindas e me incomodou porque no haviam muitos 
casais eu fiquei me perguntando se o cara não fui numa de saber se nós éramos um 
casal liberal ou afim de alguma coisa, eu achei que houve por parte desse segurança 
uma coisa meio dúbia, sabe?! 

Essas coisa da cultura do corpo nu é complicada, até mesmo a gente em Rio de 
Janeiro, a mulher em biquíni seminua na praia pode e em alguns lugares das praias 
do Rio se faz topless, é muito doido isso [04.04.2017].

Em suma, as imagens visuais, que por sua vez constroem visualidades, e vice-

versa, associadas ao prazer fazem parte importante da nossa visa cotidiana. Elas devem 

estar presentes, inclusive, como artefatos que permitam deflagrar processos pedagógicos 

concernentes às relações sexuais, as quais são ao mesmo tempo políticas. Precisamos, sem 

sombra de dúvida, continuar a debater sobre as relações de poder que estão implícitas no 

representar e sermos representados e representadas. 
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4.2 Invisibilização das identidades não heteronormativas

Invisibilizar é só não deixar ver? Aonde vão parar as imagens das pessoas excluídas?

O segundo eixo que propus para pensarmos a masculinização dos olhares foi 
a invisibilização das identidades não heteronormativas. Acontece que a visibilidade das 
identidades por fora dos eixos de legitimação, às margens, quiçá, têm sido administradas 
conforme as necessidades dos centros de poder. Muitas vezes estes as usam de forma 
estereotipada para gerar renda e este ponto nos incomodou bastante, conforme foi discutido 
no quarto e quinto encontro. 

As identidades são construídas por meio das representação e não fora destas. De fato, 
isto torna necessário fazer visíveis as mestiçagens das nossas identidades latino-americanas, 
o qual, por sua vez, permite-nos perfilhar a parcialidade com que tem sido levantados os 
discursos dos sistemas hegemônicos e seus respectivos complexos de visualidades. Com isto 
não quero dizer que as visualidades devam veicular enunciados universais, pelo contrário, as 
interferências nas visualidades despolarizam o que pensamos sobre o ser e o olhar. Segundo 
Mercedes Jabardo Velasco (2012), ainda que há numerosos esforços encaminhados para 
diversificar a representação, não devemos baixar a guarda e aprender com movimentos como 

o feminismo negro, o feminismo latino-americano. De acordo com a autora, 

en el feminismo negro quienes han puesto en cuestión las identidades esencializadoras 
han sido mujeres que, desde posiciones diaspóricas y postcoloniales, han sentido 
el vacío de la no-representación. Son también ellas quienes, demandando un 
reconocimiento al margen de las categorías de representación impuestas – desde 
los grupos dominantes y desde aquellos que el sistema hegemónico reconoce (y se 
reconocen) como dominados –, se han auto-representado, creando su propio no-
espacio (p. 51-52).57

No terceiro encontro, por sugestão do conversante26, assistimos o vídeo da música 

Não recomendado de Caio Padro (2014), uma produção simples onde aparece o cantor com 

sua banda (http://juanospina.com.br/nao_recomendado/): 

NÃO RECOMENDADO – CAIO PRADO

Uma foto, uma foto

Estampada numa grande avenida

Uma foto, uma foto

Publicada no jornal pela manhã

57 “No feminismo negro quem tem colocado em xeque as identidades essencialistas têm sido mulheres que, 
desde posições diaspóricas e pós-coloniais, têm sentido o vazio da não-representação. São elas também quem, 
demandando um reconhecimento à margem das categorias de representação impostas – desde os grupos 
dominantes e desde aqueles que o sistema hegemônico reconhece (e se reconhecem) como dominados -, tem 
se auto-representado, criando seu próprio não-espaço” (JABARDO VELASCO, 2012, p. 51-52, tradução minha). 
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Uma foto, uma foto

Na denúncia de perigo na televisão

A placa de censura no meu rosto diz:

Não recomendado à sociedade

A tarja de conforto no meu corpo diz:

Não recomendado à sociedade

Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado!

Má influência, péssima aparência, menino indecente, viado!

A placa de censura no meu rosto diz:

Não recomendado à sociedade

A tarja de conforto no meu corpo diz:

Não recomendado à sociedade

Não olhe nos seus olhos

Não creia no seu coração

Não beba do seu copo

Não tenha compaixão

Diga não à aberração

A placa de censura no meu rosto diz:

Não recomendado à sociedade

A tarja de conforto no meu corpo diz:

Não recomendado à sociedade

O vídeo também pode ser visualizado por meio deste código QR
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Depois de escutar a música e ver o vídeo o próprio conversante26 e a conversante23 

comentaram: 

Conversante23: existe uma padronagem, né?! Para ser homem, para ser mulher, 
para ser isso, para ser aquilo e quem não está adentro é censurado, tá fora, tá errado, 
é negligenciado. A gente vive isso, tentando se encaixar. 

Conversante26: a gente passa o dia tudo se repetindo o mesmo, é isso, é isso, é isso 
e não consegue ir além disso. Isso é muito interessante da música porque você vai 
repetindo, você vai repetindo, então eu acho essa música muito perfeita. 

Conversante23: dando um exemplo bem bobo, bem superficial, sobre essas 
nomenclaturas que estão colocando hoje em dia, homo, hetero, trans, cis, quando 
me perguntam o quê que você é eu falo que eu não sei. Uma vez eu fiquei com rapaz 
e ele me disse que era bi e me perguntou mas eu falei que eu não estava preocupada 
com isso não. Eu sou uma pessoa, se sou bi eu não sei, não estou preocupada com 
isso. Quando me fez essa pergunta me incomodou, mas eu percebi que ele tinha 
essa necessidade de revelar o quê eu era. Dentro da estrutura da vida isso é um 
problema, se a gente não cuida disso isso é um problema. Tencionar isso é muito 
difícil e em alguns casos muito sofrido também. Aí essa música me faz pensar nisso. 
O quê que não é recomendado para a sociedade? O quê que é a sociedade e o quê ela 
recomenda? Para ser recomendável precisamos ser como? Então é um música que 
provoca essas tensões [30.03.2017].  

Quem decide com quem nos podemos relacionar? Respostas para este questionamento 

são infinitas, parece que resulta mais fácil, ainda que mais dolorido, perguntarmos o que nos 

torna não recomendáveis? Quiçá vivíveis na perspectiva butleriana. Disso nos lembra a música, 

um artefato que em NarrATIVIDADES e em outros espaços pode nos ajudar a repensar quais 

são esses marcadores sociais da diferença que nos atravessam, não propriamente como uma 

comemoração da diferença, mas para nos oprimir desde várias frentes. Segundo a própria 

Judith Butler (2015), 

O modo como sou apreendido, e como sou mantido, depende fundamentalmente 
das redes sociais e políticas em que esse corpo vive, de como sou considerado e 
tratado, de como essas consideração e esses tratamento possibilitam essa vida ou 
não tornam essas vida vivível (p. 85).

No primeiro encontro, a pessoa nomeada como conversante6 produziu uma colagem 

(Imagem 66) onde teceu críticas a uma cultura visual mediada pelo binarismo masculino e 

feminino e na qual quem se autodeclara como tendo um gênero fluido muitas vezes não se 

sente representada. A continuação o que escreveu: 

Conversante6: meu trabalho está baseado no discurso aqui, então basicamente eu 
coloquei uma figura metade home metade mulher dentro de uma caixa e dentro 
dela signos de dúvida. Coloquei: por que é tão difícil apresentar algo que foge 
de definições? Porque boa parte das mediações são feitas pelos dois gêneros, o 
masculino e o feminino (...) aí eu coloquei: eu não me sinto nenhum dos dois. É muito 
difícil não entrar em um discurso de binariedade, é muito difícil até se reconhecer 
dentro de uma cultura visual em que o trans não seja binário, porque tudo até hoje 
foi mediado por homem ou por mulher. 
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Imagem 66. Colagem produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Um dos materiais que levei ao quarto encontro para tocar no assunto deste 

subcapítulo e deflagrar as conversações, foi o documentário “O FIO DAS MASCULINIDADES. 

Uma reflexão sobre as masculinidades em mulheres” (2013) (http://juanospina.com.br/o_fio_

das_masculinidades/) produzido pelo grupo de pesquisa GEDEM (Grupo de Atuação Especial 

em Defesa da Mulher), com incentivos do Ministério Público do Estado da Bahia e apoio da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) e a FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia). 

Neste material são apresentados depoimentos de três mulheres lésbicas (Fernanda, Eliene 

e Natalícia) e as quais relatam os atos de censura e, em alguns casos, de segurança que lhes 

implica possuir uma “estética masculinizada”. Também aparecem nele falas de Márcia Teixeira, 

coordenadora do GEDEM, e Ivone Rocha, ginecologista. As primeiras palavras que se escutam 

da peça audiovisual, e muito tocantes sobre o assunto que aqui trato, são: 

Eu, pensada enquanto menina socialmente, mas pousar num território masculino 
era um desconforto para mim e era uma pressão social que eu sofria. Por que não 
pensar, então, masculinidade de mulheres (O FIO DAS MASCULINIDADES. Uma 
reflexão sobre as masculinidades em mulheres, 2013). 
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Nas imagens usadas para divulgar o documentário aparecem as três protagonistas 

com frases marcantes dos seus depoimentos. Duas delas, Fernanda e Natalícia, negras, as 

três muito sorridentes e orgulhosas. Entre as anedotas que elas contam aparecem suas 

incertezas ao sentir-se atraídas por outras mulheres e os perrengues na vida laboral e social, 

principalmente. Elas assim como muitas pessoas com identidades não heteronormativas 

temos vivenciado diversas formas de invisibilização, múltiplas maneiras de impedimentos para 

ocuparmos lugares que nos pertencem e nos quais ainda estaremos. 

Imagem 67. Cartazes promocionais do Documentário O Fio das Masculinidades 

Fonte: http://masculinidadefemeas.blogspot.com.br/p/campanha-publicitaria.html

O documentário também pode ser visualizado por meio deste código QR

http://masculinidadefemeas.blogspot.com.br/p/campanha-publicitaria.html
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Os cruzamentos entre masculinidades e feminilidades, expandidas estas do sistema 

sexo-gênero, com ênfase nas relações de poder e saber permitem percebermos outras 

porosidades no modelo essencialista já apresentado. A conversante21, a partir do vídeo 

lembrou de uma história familiar, pois sua prima tem sido vítima de diferentes violências pelo 

fato de conservar uma aparência que se parece com aquilo tido culturalmente como masculino, 

Conversante21: Juan eu vi o vídeo anterior e lembrei muito da minha prima, eu 
tenho uma prima que ela não é homossexual, ela tem quatro filhos, mas ela só usa 
camisa e botinha. Ela usa camisa, botinha, cabelo curto e ela sempre sofreu muito 
preconceito por causa disso. Eu acho que a questão da mulher, não... nem é a questão 
da sexualidade da mulher, porque quando você pensa no mundo lésbico tem várias 
categorizações: tem butch, tem lady, tem femmes, tem sapatilha. Então ser uma 
femme, ser uma mulher assim que tem aquela coisa da feminilidade permite um 
trânsito livre, é até interessante a sexualidade dela. Agora, ser uma mulher que tenha 
essa coisa do traço masculino, independente dela ser homossexual ou não, vai ser 
complicado para ela. Igual foi para minha prima [30.03.2017]. 

Falar de masculinidade feminina, noção alcunhada por Jack Halberstam (2008), por 

exemplo, produz até hoje estranhamentos nas pessoas e seus imaginários, nas visualidades que 

chamo de precárias ou visualidades hegemônicas, aquelas que categorizam as subjetividades 

e corpos, encaixando-os nas estéticas raras, talvez profanas. Agora não podemos limitar esta 

construção às questões visuais, como já apontei anteriormente, os gêneros não só se inscrevem 

nos corpos, mas também inscrevem os comportamentos. Sobre isso Tatiana Sentamans 

(2012) considera que “la masculinidad femenina o masculinidad de mujer no sólo tiene un 

componente estético sino también actitudinal” (p. 242)58. 

Os processos e ações de invisibilização correspondem nesse sentido a uma das formas 

como os gêneros, enquanto tecnologias, determinam o poder. Não só no sentido de opressão, 

mas no sentido das possibilidades para os sujeitos ser. Problemas de censura como os que 

vivemos hoje são uma amostra disso. Não se trata, portanto, de incluir de modo estereotipado 

as identidades não heteronormativas em todas as produções audiovisuais, trata-se de que 

estas apareçam sendo parte do corpo social de todas nossas sociedades e principalmente 

pensar nas discriminações que marcam estes sujeitos como corpos invisibilizados e muitas 

vezes visibilizados somente como estratégias mercantilistas. 

Patribha Parmar (2012), nessa perspectiva, considera que os arranjos ideológicos 

reduzem as pessoas com peles negras e imigrantes, por exemplo, a uma humanidade distorcida 

e humilhante. Segundo a autora, precisamos, 

58 “a masculinidade feminina ou masculinidade da mulher não tem somente um componente estético, mas 
também atitudinal” (SENTAMANS, 2012, p.242, tradução própria). 
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reflejar nuestras realidades políticas y personales, hacer visibles nuestras culturas, 
nuestras experiencias y hacernos visibles a nosotras mismas, llenando las ausencias, 
retando los estereotipos, trastocando lo asumido y poniendo en el centro a los 
sujetos negros, son estrategias que guían a muchas fotógrafas, migrantes y negras 
(p. 264)59.

Muitas vezes vemos como as diferenças são espectacularizadas (DIAS, 2011) sendo 

algo completamente diferente de oferecer visibilidade para essas identidades que não se 

regem por padrões heteronormativos, nem pelas relações étnico-raciais hegemônicas. No 

cinema isso é bastante comum e com repercussões, inclusive, nas novelas que são um artefato 

bastante consumido nas nossas sociedades, 

Conversante19: É muito comum que quando nas novelas aparece uma personagem 
homossexual sempre seja a parte engraçada do assunto, sempre o amigo engraçado 
ou o mordomo, esse tipo de papéis, quase sempre, secundários. 

Conversante25: essa visibilidade, num sentido que as pessoas são não sei...é isso que 
justamente me incomoda, está muito explicito e chacoteado, é sempre a comédia, é 
sempre o exagero. Dificilmente você pega um filme, mainstream, né?! Uma novela 
ou qualquer obra que seja, onde a personagem homossexual que seja humano, ele 
sempre é o palhaço, ele é sempre uma caricatura e sempre muito caricato. Ele não 
tem paixões, ele não tem desejos, ele só está aí para ser o cimento que une os tijolos 
da narrativa. Ele não se apaixona, ele não ama, ele não tem família, ele não tem 
história, ele só é o motivo da piada. 

Conversante23: quando você fala disso me lembra de quanto a piada reforça alguns 
posicionamentos preconceituosos, né?! As pessoas que não estão dentro de uma 
normativa elas são o eixo da piada, são as vítimas das piadas. E se você observa 
nas culturas de comédia, mas também não só de comédia, mas na comédia mais 
explícita, como o corpo da mulher é tratado dentro desse espaço. São objetos mesmo. 
Você olha para A Escolinha do Professor Raimundo, desde os formatos mais antigos 
até o formato atual, como é que são as mulheres nesse lugar?! Sempre tem as piadas 
com o homem feminilizado e com a mulher masculinizada ou não, esses corpos são 
colocados, vistos e tratados. Aí a mídia reforça isso e quando a gente vê para essa 
convivência cotidiana, digamos assim essa convivência no mundo real, existe uma 
cobrança que as mulheres ajam como esses objetos colocados na mídia. E como a 
gente não age assim e reage de outra maneira, a violência se instaura de forma 
muito forte e tanto é que o feminicídio está escancarado aí pelo mundo inteiro. 

Conversante24: por outro lado, eu só queria fazer um contraponto, mais a título da 
gente pensar aqui como um axioma ou uma certeza, o que eu tenho observado é um 
discurso mudando dentro da academia, dentro de determinados grupos de mulheres 
e dentro das artes também, involucrando o cinema. Eu acho sintomático que um 
filme como Moonlight, por exemplo, ganhe um Oscar neste ano como melhor filme, 
o próprio Azul é a Cor Mais Quente ter ganho o festival de Cannes três anos atrás. Ao 
mesmo tempo por coincidência hoje de manhã, no programa da Fátima Bernardes, 
tratando de questões de gênero também. Tem sido muito frequente esse discurso na 
mídia e eu observando isso de maneira um pouco empírica, nada científica... como 
esse discurso de gênero tem estado presente na nossa realidade, não digo só no 
mundo da academia, até mesmo na mídia. 

59 “expor nossas realidades políticas e pessoais, fazer visíveis nossas culturas, nossas experiências e fazermos 
visíveis a nós mesmas, preenchendo as ausências, questionando os estereótipos, interrogando o assumido e 
colocando no centro aos sujeitos negros, são estratégias que norteiam a muitas fotógrafas, migrantes e negras” 
(PARMAR, 2012, p. 264, tradução minha). 
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A gente hoje não teria mais espaço crítico sem o Costinha, um humorista brasileiro 
que fazia tipos humorísticos e sempre havia uma personagem gay nos tipos dele, 
daquela forma bem performática, de uma forma bem estereotipada, etc., etc.... da 
mesma forma o próprio Renato Aragão com aquelas brincadeiras: uuff aquele está 
mofo! Hoje eu fico me perguntando se a gente vendo os programas de humor e já 
mudou o conceito do próprio humor, alguma coisa vem mudando. Esse discurso não 
é ideal ainda, numericamente ou não sei se em termos qualitativos teríamos como 
mesurar isso, mas já não há tanto espaço para determinadas brincadeiras na mídia 
como havia um tempo atrás. 

Em segundo lugar, mesmo dentro da mídia há um debate talvez um pouco maior 
sobre isso e eu acho que isso não é concepção, não é concepção da mídia, existe 
muita coisa por trás disso. O que está por trás disso?! Atores de novelas que são gays, 
gays são consumidores e alguns com alto poder aquisitivo, veem televisão e assistem 
a publicidade que passam nos intervalos, então por trás desse discurso que nós 
percebemos, que nós ouvimos, que é o discurso midiático, há um discurso que a gente 
não ouve, então talvez por isso a gente não entenda, que perpassa por essas outras 
dimensões, que também são dimensões de poder, a lógica do capital, de absorção do 
mercado e de consumidores. Você compreende ver um ator da Globo fazendo, uma 
Fernanda Montenegro, por exemplo, fazendo um papel de uma senhora homossexual 
e que na novela tem uma companheira. Eu acho que esse personagem não foi uma 
chacota, pelo contrário. 

Recentemente na novela das onze horas você teve uma cena de sexo gay, não sei 
se vocês assistiram?! Uma minissérie da Globo agora recentemente e foi colocada 
uma questão que me pareceu muito interessante nessa minissérie. Então assim, esse 
discurso tem reverberado de outras maneiras, é claro que a gente deve ficar atento 
às apropriações desse discurso e também às motivações desse discurso. Ao mesmo 
tempo na própria mídia, a gente ligando os telejornais, a gente vê o absurdo do 
assassinato de uma transexual em Fortaleza pelo simples fato que é uma transexual e 
que tinha gente que não gostava, né?! Quer dizer, a gente falou aqui sobre a peça BR 
TRANS de Silveiro e ele traz isso com muita propriedade nessa peça de teatro. Mas, 
o quê que está acontecendo no Brasil que se por um lado você tem uma equalização 
do discurso de gênero, onde se debate isso, dentro da academia e fora dela, no 
programa da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes, etc., que eu acho um serviço 
muito importante, por sinal. Agora, por outro lado, você aumenta a quantidade 
de crimes por homofobia, eu penso: que paralelo é esse? Qual relação está sendo 
estabelecida, ontem eu vi na televisão que um cidadão mexeu com a mulher de um 
outro, a garota respondeu para ele e o outro espancou até a morte o namorado dela 
e depois mexeu com ela, quer dizer: o quê mundo é esse que a gente está vivendo?!. 

Conversante25: por mais que a gente veja essas mudanças nas instituições, eu vejo 
muito isso como osso, um osso que é jogado para quem tem essa noção e fica no 
cantinho roendo esse osso. Continua, o Costinha não está aí, mas o Pânico na TV  teve 
um quadro que durou seis meses, eu acho, e fazia bastante sucesso e se chamava beija 
saco, o objetivo do quadro era: eles pegavam um integrante do pânico e colocavam 
ele como se fosse um big brother, ele com mais treze mulheres, sei lá, dez... todas 
eram transexuais menos uma, aí ele ia conversando com elas, se relacionando e no 
final ele tinha um jantar com cada uma e ao final escolhia qual queria, o objetivo era 
ficar sacaneando o cara porque ele estava beijando as trans. 

Teve um outro quadro anterior que gerou esse aí, que foi a pegadinha que o cara 
queria comer uma das paniquetes e eles achavam uma transexual que parecia muito 
com essa paniquete, aí fizeram toda uma pegadinha num quarto de hotel aonde a 
paniquete falava: eu quero você! Só vou no banheiro, aí entrava e saia a transexual, 
as luzes estavam apagadas e o cara lá começava a beijar a transexual e de repente 
ele se dava conta e aí ascendiam as luzes e falavam: ae! Acho que ia comer não sei 
quem e vai comer o traveco! No Casos de Família cada semana tem uma transexual, 
tem uma drag queen, sempre sendo feito como chacota também. O desrespeito 
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continua e está pior! Escancarado! Então realmente vejo isso como um osso que é 
jogado... estamos dando isso para vocês e já está bom demais.

Eu vejo muito a coisa de Moonlight como isso, porque foi meio que um osso também, 
sabe?! No ano passado falaram: porra! Não tem negro no Oscar! É o seguinte, eu 
acho o filme bom mas eu acho que foi assim: vamos dar o Oscar para esse filme e 
fazer calar boca! Agora, já com isso, durante mais cinco anos só vão escolher brancos, 
entendem?! Esse é o problema para mim! A gente é manipulado. 

Conversante20: eu acho que com relação a essa violências e com relação à própria 
objetualização e hipersexualização dos corpos das mulheres negras, mas não 
só dessas mulheres negras mas de todos os corpos femininos, também, porque 
o corpo da mulher trans também é um objeto sexual, não é uma identidade, não 
passa ali a ideia de humanidade, na verdade é um corpo-objeto, feito para satisfazer 
as fantasias e fetiches de uma parcela de homens heterossexuais, que se dizem 
heterossexuais. Então assim, eu acho que com relação às violências sofridas pode ser 
que pontualmente tenham aumentado, mas acho que mais do que ter aumentado eu 
acho que essas violências estão tendo visibilidade, sempre existiram, sabe?! Travestis 
sempre morreram neste país, mulheres sempre foram assassinadas dentro das 
suas casas pelos seus companheiros. Então principalmente essa violência de gênero 
sempre esteve aí, mas a grande mídia ou outros dispositivos mediáticos alternativos 
à grande mídia não davam visibilidade para esses casos, né?! Tipo assim, morreu 
aqui, morreu mais uma aqui, morreu mais alguém lá na favela, então deixamos tudo 
quieto por aí. Mas quando acontecia um crime lá nos jardins ou num bairro nobre lá 
dentro da alta sociedade, isso reverberava e tudo mais.

Então eu acho que podem ter aumentado de fato os casos de violência, mas mais do 
que ter aumentado eu acho que o tem acontecido é que têm uma visibilidade maior. 
A gente está escancarando mesmo e mostrando quem nós somos como sociedade, 
uma sociedade extremamente racista. Gilberto Freyre falava em Casa Grande e 
Senzala, mulher branca é para casar, mulata pra fornicar e preta pra trabalhar. Então 
assim, o corpo da mulher negra não é só o corpo-objeto sexual, ele é também um 
corpo servil, né?! Que está ali para fazer o trabalho pesado, o trabalho doméstico, 
etc. Eu acredito muito nisso, sabe?! Eu acho que a gente está escancarando, mesmo, 
e eu acredito também que uma parcela da mídia, mais do que necessariamente 
sendo generosa, se está lucrando acima disso, com os cliques, com os acessos, com 
os compartilhamentos. Então também tem esse outro lado da moeda, eu penso nesse 
sentido [30.03.2017]. 

Os e as conversantes relataram as contradições entre muitos programas que procuram 

fomentar o respeito pela diferença e a quantidade de abusos com que nos deparamos nos dias 

de hoje. Algo para se rever é o papel das redes sociais que permitem que de alguma maneira 

qualquer pessoa denuncie e faça “trabalho jornalístico”. No quarto encontro tive que pedir de 

forma precisa para um dos conversantes moderar as expressões com que se referia às pessoas, 

pois uma das nossas colegas era transexual e ele por várias vezes utilizou, não necessariamente 

de forma ofensiva, a palavra traveco. Nesse ponto não temos como prescindir da importância 

de cuidar as palavras usadas para falar das demais pessoas. 

Nesse mesmo dia, o conversante25 ampliou o caso já balizado pelo conversante24 

sobre o assassinato da Dandara no bairro Bom Jardim em Fortaleza (Imagem 68), confesso que 

este crime abalou bastante a turma,
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Conversante25: eu estava nestes dias pensando na questão do transexual. De como 
ele é, no Brasil especificamente, que é o país que mais mata transexuais no mundo, 
como é que ele é delegado à terceira categoria, parece que ele não é cidadão, não 
é pessoa, ele é o lixo do lixo e não tem direitos (...) Todo isto que estou falando é por 
causa da Dandara, não é isso? Que aconteceu alguns meses atrás, que foi filmado e 
que a gente falava: bora filmar e bora colocar na internet e foda-se e vai tomar no 
cu de vocês! Eu fiz a nossa obrigação cívica como homem direito e de família. Ela era 
uma transexual do interior do Ceará que estava andando na rua de boa, curtindo a 
vida dela e aí chegou uma galera e começou a bater nela, começou a chegar mais 
gente e começou a dar paulada sobre o discurso de: oia, está usando calcinhas, essa 
porra aqui não é homem não, olha o traveco...a cada paulada era uma frase. Foram 
batendo, foram batendo até que a mataram. Isso foi filmado e postado na internet! 
Quem filmou ainda colocou e falou: olha só que legal o que a gente fez! Entendeu?! 
Quer dizer, se fosse com qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, as pessoas 
teriam medo de colocar a cara no vídeo, mas não, eles colocaram sabendo que era de 
boas, que era assim mesmo e que não teria nenhum problema. 

Conversante19: inclusive ao longo da história, as figuras de poder se encarregaram 
de exercê-lo sobre essas identidades que fogem, entre as aspas, da norma. A própria 
policia, a igreja, a política se encarrega de barrar a entrada dessas identidades 
na sociedade. Então existe, de alguma maneira, uma permissão com esse tipo de 
violência, de não ser condenada como qualquer outro crime [30.03.2017]. 

Imagem 68. Fotograma retirado do vídeo do assassinato da Dandara

Fonte: http://www.folhadeparnaiba.com.br/2017/03/apos-video-vazar-policia-identifica.html

Dandara dos Santos tinha 42 anos e foi massacrada na rua depois de ser tirada da 

sua casa à força em fevereiro de 2017. O aparente motivo deste crime foi somente ter sido 

uma mulher transexual. Isso é o que as pesquisas indicam e não é difícil acreditar depois de 

saber que mais de uma pessoa transexual morre por dia no Brasil. Em um primeiro momento 

os assassinos bateram nela várias vezes até debilitá-la, como aparece na imagem acima, e 

logo a colocaram em um carrinho de mão no qual a levaram até um viela onde dispararam 

http://www.folhadeparnaiba.com.br/2017/03/apos-video-vazar-policia-identifica.html
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e acabaram com sua vida. Um dos elementos mais cruéis deste crime foi o fato dos próprios 

agressores terem carregado o vídeo na internet e espalhado este. 

Esse grave caso de transfobia se conecta com outro que nos apresentou a conversante21 

no intervalo do terceiro encontro, o assassinato de Gisberta Salce Júnior, uma mulher brasileira 

morta em Portugal também pelo fato de ser transexual. Este episódio é igual de aterrador ao 

da Dandara, 14 jovens com idades entre os 12 e 16 anos a torturam vários dias até silenciar sua 

existência quando a jogaram em um poço onde morreu afogada, sem forças para sobreviver, 

e segundo a justiça por acidente. Durante 25 anos a Gisberta morou em este outro país e nos 

primeiros anos trabalhava fazendo performances em casas de show representando cantoras 

brasileiras como Daniela Mercury (DA MATA, 2015). Quando morreu a Gis, como a chamavam 

seus amigos, ela estava passando muito mal a falta de um tratamento de qualidade para as 

doenças derivadas do AIDS e ainda pela impossibilidade de ter os cuidados de quem não tem 

uma casa, ela levava vários anos morando na rua. 

Imagem 69. Fotos do arquivo pessoal da Gisberta 

Fonte: http://ciaexcessos.com.br/paulo-aureliano-da-mata/livro-da-mata/capitulo-dez/

As vidas da Gisberta e da Dandara, invisibilizadas durante seus percursos e apagadas 

por crimes de transfobia, são memórias muito fortes que em NarrATIVIDADES nos levaram a 

discutir também sobre assuntos corriqueiros de violência nas escolas, colégios e faculdades. 

Suas histórias já foram levadas a diversos suportes e linguagens artísticas, Paulo Aureliano da 

Mata, por exemplo, fez uma exposição intitulada Eu Gisberta (2015), Luis Lobianco começou 

uma turnê em 2017 com a peça de teatro Gisberta, Silveiro Pereira faz uma homenagem 

para Gisberta na sua peça BR-TRANS (2013), Nayara Leite construiu a peça The Good Gardem 

em 2017 para reviver as memórias da Dandara e outras transexuais assassinadas no Brasil 

no último ano. Uma produção que mexeu bastante comigo e que se tornou parte da “trilha 

sonora” desta pesquisa e acho que da minha vida, é a Balada da Gisberta de Pedro Abrunhosa 

(2010) e interpretada por Maria Bethânia (http://juanospina.com.br/balada_de_gisberta/): 

http://ciaexcessos.com.br/paulo-aureliano-da-mata/livro-da-mata/capitulo-dez/
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BALADA DE GISBERTA – MARIA BETHÂNIA 

Perdi-me do nome

Hoje podes chamar-me de tua

Dancei em palácios

Hoje danço na rua

Vesti-me de sonhos

Hoje visto as bermas da estrada

De que serve voltar

Quando se volta para o nada

Eu não sei se um Anjo me chama

Eu não sei dos mil homens na cama

E o céu não pode esperar

Eu não sei se a noite me leva

Eu não ouço o meu grito na treva

O fim quer me buscar

Sambei na avenida

No escuro fui porta-estandarte

Apagaram-se as luzes

É o futuro que parte

Escrevi o desejo

Corações que já esqueci

Com sedas matei

E com ferros morri

Eu não sei se um Anjo me chama

Eu não sei dos mil homens na cama

E o céu não pode esperar
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Eu não sei se a noite me leva

Eu não ouço o meu grito na treva

E o fim quer me buscar

Trouxe pouco

Levo menos

A distância até ao fundo é tão pequena

No fundo, é tão pequena

A queda

E o amor é tão longe

O amor é tão longe

O amor é tão longe

O amor é tão longe. 

Considero importante entrecruzar estas histórias de violência urbana com as violências 

que ocorrem nas salas e pátios das escolas, cruzamentos possíveis dentro das propostas que 

os estudos de culturas visuais trazem para o ensino por meio das artes visuais. Os homicidas da 

Dandara, assim como os da Gisberta, provavelmente fizeram parte de instituições educativas 

e dividiram seus locais com outras pessoas com identidades não heteronormativas. Contudo, 

seguramente não foram formados para conviver na diferença e ainda respeitá-la como 

acontece na maioria das escolas que proclamam a igualdade. 

O vídeo também pode ser visualizado por meio deste código QR
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Muitos e muitas de nós, no papel de estudantes ou docentes, às vezes temos ficado 

calados ante formas de violência, o qual nos torna cúmplices dessas agressões, pois “o deixar 

a cargo de como a pessoa lida com as violações relacionadas também se torna uma estratégia 

de deslocar a responsabilidade para a vítima” (SANTA, POLIZEL e MAIO, 2016, p. 14). Tal como 

salientei em outra reflexão sobre estas histórias,

Gisberta, Dandara, os colegas viados e as colegas sapatonas da escola, os professores 
femininos, a diretora lésbica, a segurança masculina, nós mesmos, somos sujeitos 
que possuímos memórias, que as despertamos. O importante destas memórias 
reside não só no fato de lembrar episódios que já ocorreram, mas também de 
sermos cientes que existem discursos e ações que precisam ser representados e 
transformados. Merecemos “sambar nas avenidas”, sermos felizes, simplesmente 
sermos, e não sermos somente inspiração de baladas post-mortem (OSPINA ÁLVAREZ, 
2017a, p. 2107).

Retomando o assuntos das violências e fobias nos espaços escolares, a conversante9 

lembrou de uma experiência pessoal que relata o assédio sofrido por crianças homossexuais e da 

imperiosa necessidade de criar estratégias institucionais e sociais para combater ditas agressões, 

Conversante9: o que eu acho interessante, pensando que de fato as tecnologias dos 
gêneros são construções culturais, é que elas são silenciosas e elas acontecem de 
modo muito natural. Eu percebo que na infância eu e os meus colegas éramos cruéis, 
por inocência mesmo, com o tempo a gente vai amadurecendo e percebendo que 
aquele não foi o modo legal de agir ou o modo coerente e racional de agir durante a 
infância. Eu lembro que no nosso meio havia um colega que tinha um jeito feminino, 
muito feminino, e lembro o quanto ele era rejeitado pelos meninos e ele brincava 
conosco, porque as meninas não brincavam com os meninos. Isso no interior, 
cidadezinha pequenininha. 

No nordeste essas construções do masculino e do feminino, principalmente do 
masculino se dão de modo muito diferente, tem que ser o macho, o machão. Então ele 
brincava conosco, mas nós também ridiculizávamos ele, sorriamos dele e achávamos 
que ele não era um menino e que ao mesmo tempo não era uma menina. Só ao 
longo do tempo, porque nós ainda somos amigos, é que eu observo e fico pensando 
como foi que ele conseguiu sobreviver a tantas situações constrangedoras desde a 
infância. É pensar assim, o quanto essas pessoas são constrangidas constantemente 
desde a infância pelo simples modo de estar fora daquilo que o heteronormativo diz 
ao respeito de ser macho, do jeito de ser homem [30.03.2017]. 

Histórias igual de comovedoras continuaram aparecendo nos encontros e nestas 

percebemos o quanto está presente a violência simbólica nas salas de aula e pátios, coisas que 

hoje deixam envergonhados a alguns conversantes e não é para menos, mas o mais importante 

é continuar tomando consciência e adoptar mudanças, 

Conversante25: Primeiro. Essa coisa do bullying, da agressão institucional, com 
relação à macheza. Eu penso muito na minha formação de caráter e nessas coisas. 
Quando eu tinha quatorze ou quinze anos eu pensava: se fulano é gay, ele é 
afeminado, então eu tenho... sei lá... a permissão de falar como quiser dele e fazer as 
brincadeiras que eu quiser. Não que eu fizesse necessariamente essas brincadeiras. 
Mas parecia que tudo mundo estava apto para sofrer bullying. Mas para quem era 
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gay era assim: está liberado! Pode falar o que quiser! Pode brincar da maneira que a 
gente quiser! Não existia respeito. Isso acontecia, claro, em diversas outras situações, 
só que é interessante pensar que a gente fazia essas brincadeiras com gays porque 
desde criança a gente é ensinado que ser gay é errado, o sujeito que é efeminado leva 
e não pensava nas consequências dessas brincadeiras. 

Hoje em dia eu penso muito nisso e é uma coisa que me dói muito. Lembro muito de 
um rapaz que estudava com a gente, W. era o nome dele e ele era muito afeminado, 
então a gente batia muito nele. A gente brincava muito com ele e fazia umas 
brincadeiras ofensivas e nós achávamos que ele aceitava. Naquela situação era 
melhor ele ter amigos sacanas que não ter amigos, pelo menos com a gente ele saia, 
a gente ia beber, a gente ia num lado... mas eu penso: como deve ter sido dolorido 
para esse rapaz ter que aguentar todas essas brincadeiras, eram brincadeiras muito 
fortes, muito pesadas, sabe?! A gente não fazia brincadeiras com outras pessoas... 
provavelmente na cabeça dele existia esse mesmo pensamento, foi endoutrinado a 
pensar dessa mesma forma. Então é muito triste pensar nisso, como a macheza atua 
nessas duas áreas. 

Outra coisa, muito tempo atrás, quando eu era mais novo, quando eu era menino, eu 
andava rebolando e o pessoal dizia: olha! Você anda rebolando! Tem que mudar isso! 
Quem anda rebolando é mulher! Eu não sabia ao certo o quê isso queria dizer! Então 
eu fiz todo o esforço para não andar que nem mulher. Hoje em dia eu ando parecendo 
um ogro. Eu provavelmente era uma criança fabulosa, assim, provavelmente andava 
com o peito para fora e rebolando com muita confiança, mas aí esse negocio mudou 
e hoje em dia eu ando parecendo com sapatos de cimento. Eu tive que ir mudando 
isso para que as pessoas parassem de falar e hoje em dia essa amputação foi tão 
grotesca que hoje em dia as pessoas falam que eu tenho um jeito de andar muito 
característico, muito esquisito. Já aconteceu de eu encontrar com um amigo do 
ensino meio, dez anos depois que terminamos, eu andando na rua e o cara buzina e 
disse assim: Oi fulano! Aí eu falei: rapaz! Ele fala que me reconheceu de costas por 
meu jeito de andar, que é único. Então, uma coisa leva a outra, esse jeito esquisito de 
andar ele se deu pelo grande esforço que eu tive em parar de rebolar, em parar de 
rebolar por uma questão de: não é macho!    

Conversante9: eu queria voltar novamente ao assunto que ele iniciou [o 
conversante26] do papel do professor na formação e na construção dos discursos de 
gênero e sobre gênero na sala de aula. Eu penso como professora, isso na educação 
formal, que ser professora é ser mediadora, também, de conflitos. O que é conflitante 
nisso é que a universidade só prepara para trabalhar com conhecimento formal 
dentro de sala de aula, mas a gente passa bom tempo na sala de aula resolvendo os 
conflitos, os educacionais, os conflitos entre os estudantes, conflitos entre estudantes 
e professores... e até esses problemas se apaziguarem e eles se acalmar dentro de 
sala de aula é extremamente complicado. Quem trabalha em área periférica passa 
por situações que a gente não sabe nem como lidar, porque parece que o professor 
está numa fronteira, onde existe uma gestão escolar, existe uma diretoria que faz 
cobrança, uma direção pedagógica que faz cobrança acima dos professores, existem 
os familiares daqueles alunos, ou seja, pais que fazem cobranças acima do professor 
e a gente tem que saber lidar com todos esse conflitos.

Conversante21: essa coisa eu vejo na escola, eu passei a vida toda na escola. Lidando 
com meninos que estão entre doze e quinze anos, dezesseis. A coisa entre eles é muito 
brutal, porque de vez em quando alguém vira a bola de vez, né?! É uma coisa muito 
terrível porque tem sempre aquele que é o agressor mas tem um consentimento 
mudo aí e a coisa pode ser tão sutil que você pode passar meses até você perceber. 
Eles conseguem, nem sempre é ostensivo. Até você chegar lá, até você perceber, 
muito estrago já foi feito. Realmente tem abordagens e abordagens. Tem adulto que 
pode chegar e falar para o adolescente: olha! Se você de repente não adequar esse 
comportamento ou se você fingir que não se incomoda isso pode mudar, a questão 
é essa, você tem que se incomodar sim! É chato! Você está sendo perseguido! Você 
está sendo agredido! Você está sendo atacado, você tem que se incomodar! Isso é 
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anormal, é um assedio muito grande. 

Então, isso é muito complicado no ambiente de escolar porque nem todo mundo tem 
o mesmo discurso, muitas vezes as pessoas que têm que regular às vezes elas não têm 
a mesma noção, sabe?! É bem complicado você falar assim: olha, você deve mudar! 
A gente nunca é culpado! Nunca, jamais, never... não tem jeito de ser culpado, né?! 
Nunca podemos deixar que digam: foi você quem provocou essa agressão! Mas é 
muito complicado desconstruir isso. 

Conversante26: é muito mais difícil como professor do ensino básico dizer eu sou gay 
porque aí tudo mundo já cai acima. De fato é muito complicada essa relação dentro 
do ambiente escolar [30.04.2017]. 

Essas “permissões” comentadas pelo conversante25 de fato referem a uma 

cumplicidade social e familiar que torna, de certo modo, permissíveis os ataques contra 

as pessoas com identidades sexuais e de gênero não heteronormativas. Este conversante 

não recebeu murros por conta da sua sexualidade mas foi disciplinado por sua família para 

caminhar de um jeito que eles consideravam masculino, como ele mesmo fala, foi castrado 

e hoje, segundo ele, anda de forma esquisita. Essas invisibilizações também aparecem no 

campo profissional e em áreas como a educação inicial, tal como comentou o conversante26, 

falar abertamente das sexualidades dos e das docente pode trazer mais inconvenientes do que 

oportunidades para aprender em contextos diversos. 
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4.3 Androcentrismo no uso de aparelhos e mídias audiovisuais

Por que há tantos homens dirigindo museus, filmes, ateliês? Cadê as mulheres?

A produção de imagens visuais e a produção audiovisual, de modo geral, tem sido 

muito “ingrata” com as mulheres. Já aconteceu, e para quase ninguém é um segredo, que 

nas artes visuais muitos homens se apropriaram das produções de mulheres e as assinaram as 

obras como se fossem suas. Ação que tem estado “custodiada” pelas academias e ateliês que 

barravam o ingresso e ascensão das mulheres no campo artístico. Inclusive no século XX e, por 

que não, no que vai corrido do século XXI, os museus e espaços de arte ainda são um pouco 

tímidos na inserção de mulheres nas suas mostras e acervos. 

 Nesse sentido, este subcapítulo tem como objetivo apresentar algumas reflexões 

sobre aquilo que junto com as e os conversantes chamei de androcentrismo no uso dos 

aparelhos e mídias audiovisuais. Cabe lembrar que movimentos na história como a Ilustração 

relacionaram a masculinidade com a racionalidade, motivo pelo qual a produção de 

conhecimento “ilustrado” esteve marcado nomeadamente pelos sujeitos que correspondiam 

a esta figura de poder, os homens heterossexuais e brancos. Estes, inclusive, se encarregaram 

de produzir durante muito tempo discursos relacionados às sociedades e às formas em que 

as pessoas deviam se comportar, e hoje ainda muitas vezes o fazem. De acordo com autoras 

como Griselda Pollock (2012), este precedente tem tornado difícil, incluso, a tarefa de pensar 

o que é feminino fora das elaborações masculinas deste tipo de correntes de pensamento. 

Além disso, a mesma autora considera que não basta com inserir mulheres dentro 

dos sistemas de produção e circulação das imagens visuais, mas sobretudo desenvolver 

ações que desarticulem uma história da arte elitista, masculinizada, branca e eurocêntrica. 

Já, em outra perspectiva, Susan Sontag (2004) chama a atenção para compreendemos que as 

situações registradas em fotos, por exemplo, fazem parte das dinâmicas sociais, portanto, são 

produzidos materiais com teor machista porque existe um público que consome e ainda erige 

sentidos sobre aquilo. 

Também resulta relevante não somente descentralizar a mulher como “objeto 

fetichizado” das representações, mas também procurar pelo legado de artistas mulheres ao 

longo da história das artes, não só as visuais. Os videoclipes, na segunda metade do século XX, 

trouxeram consigo a diversificação dos sujeitos representados nas narrativas que acompanham 
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as músicas das mais diversas procedências e gostos. Isto repercutiu positivamente no campo 

das artes visuais e na configuração de outras culturas visuais, 

(…) aparte de la profusión de nuevos soportes como el vídeo o la performance, el 
feminismo asistirá a una apertura de miras: la clase o la raza se asumirán también 
como categorías de análisis; la mujer blanca, eurocéntrica y heterosexual no será la 
única que tiene cosas que decir; la identidad será cuestionada desde los nomadismos, 
la teoría queer o la realidad cyborg y, en definitiva, el feminismo eclosiona y se 
repiensa a sí mismo con nuevas estrategias de emancipación (RIVERA MARTORELL, 
2013, p. 111)60.

Nos dia de hoje, conforme salienta Roxane Gay (2016), “colocamos muita 

responsabilidade sobre a cultura popular, sobretudo quando algum produto pop de alguma 

forma se distingue como algo que não seja terrível” (p. 59). Por um lado existe esgotamento 

em relação às representações estereotipadas e pouco fieis de realidades como as das mulheres 

e outras identidades não heteronormativas, mas também esse mesmo cansaço às vezes nos 

faz esquecer que a mudança dos discursos estruturantes nas mídias é um processo lento e que 

aos poucos tem ido mostrando mudanças. Basta olharmos para plataformas como Netflix para 

perceber um numero crescente de documentários e filmes sobre sujeitos que antes estavam 

à margem, 

todos queremos tudo, de cada filme, de cada programa de televisão ou livro que 
promete uma nova voz, uma voz compreensível, uma voz importante. Queremos, 
e com razão, acreditar que nossas vidas merecem ser novas, ter referência, ser 
importantes. Queremos ver descrições mais complexas, repletas de nuances do 
que elas realmente significam ser quem quer que sejamos ou tenhamos sido, ou 
esperemos ser (GAY, 2016, p. 66).

Agora, não só o campo da produção audiovisual está caracterizado pela misoginia. No 

primeiro encontro a conversante11 produziu uma colagem (Imagem 70) que pelo avesso tinha 

uma reflexão que ela mesma fez sobre machismo em diferentes campos laborais, ela leu umas 

matérias sobre o assunto e escreveu assim: 

A imagem em si não se trata de um estereótipo, mas sim de uma desconstrução. Ela 
retrata uma mulher usando um uniforme da aeronáutica, e acompanha uma matéria 
que conta a história de mulheres que usaram profissões dominadas por homens, ou 
seja, culturalmente masculinas. O título da matéria é muito intrigante e o texto conta 
o segredo dessas mulheres que conseguem exercer esse tipo de profissão. Levando 
isso em conta, devemos nos perguntar o porquê disso. Por que existe essa distinção 
entre profissões masculinas e femininas, sendo que o que define nossa força, em 
todos os sentidos, não é somente nosso sexo [Conversante11, 20.11.2015]. 

60 “além da profusão de novos suportes como o vídeo ou a performance, o feminismo assistiu uma ampliação das 
perspectiva: a classe ou a raça assumiram-se também como categorias de análise; a mulher branca, eurocêntrica 
e heterossexual não será a única que tem coisas para apontar; a identidade começa a ser questionada desde os 
nomadismos, a teoria queer ou a realidade cyborg e, em definitiva, o feminismo aflora e se repensa a si mesmo 
com novas estratégias de emancipação” (RIVERA MARTORELL, 2013, p.111, tradução minha).
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]

Imagem 70. Colagem produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa.

Somos cobrados de modo desigual e principalmente as mulheres carregam uma 

pesadíssima e eterna lista de cobranças, é só pensarmos em aquelas mulheres que têm a 

seu cargo empregos de alta visibilidade como presidências e coordenações. A esse respeito 

Chimamanda Ngozi Adichie (2017) nos alerta: 

Nosso mundo está cheio de homens e mulheres que não gostam de mulheres 
poderosas. Estamos tão condicionados a pensar o poder como coisa masculina 
que uma mulher poderosa é uma aberração. E por isso ela é policiada. No caso de 
mulheres poderosas, perguntamos: ela tem humildade? Sorri? Mostra gratidão? 
Tem um lado doméstico? Perguntas que não fazemos a homens poderosos, o que 
demonstra que nosso desconforto não é com o poder em si, mas com a mulher. 
Julgamos as poderosas com mais rigor do que os poderosos (p. 33). 

Essas cobranças que Chimamanda (2017) aponta não só acontecem com os cargos 

altos, ainda que nestes parecem existir mais olhos atentos e prestes para cobrar qualquer erro. 

No cotidiano as mulheres também são cobradas e se nega delas que saibam de atividades 

como mecânica e construção civil, isto é relatado nas seguintes linhas:
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Conversante23: como é que são os processos, os mecanismos de tomada de 
consciência dessas coisas! Acho que esse é o grande desafio porque essas construções 
são tão sutis que tomar consciência dessa formação ou desse pensamento ou desse 
encaminhamento que a gente segue é muito desafiador, muito! Você estava falando 
da sua experiência e eu me lembrando de coisas da minha adolescência porque eu 
sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de mexer, construir coisas, inventar 
coisas e tal. Então era a ajudante do meu pai, eu sou a filha mais velha, nós somos 
três irmãos e o homem da família é o caçula. 

Meu pai era mecânico de motos, ele me buscava na escola, eu estudava de manhã, 
para depois ir para a casa para almoçar e depois eu ficava na oficina. Eu via aquela 
oficina como uma coisa mágica, aquele monte de ferramentas e até o cheiro da 
gasolina é familiar para mim, então eu ficava assim (faz um gesto de olhando para 
um lado e outro) e não podia mexer em nada porque estava com o uniforme da 
escola e não o podia sujar, então sentava num banquinho forrado e ficava olhando. 
Meu irmão era levado para a oficina para aprender, isso com uns seis, sete anos, a 
minha irmã ficava louca para ir mas não podia porque era lugar de homem, a oficina. 
E eu tinha essas passagens rápidas por conta da escola, então eu comecei a ajudar a 
consertar coisas, hoje eu moro sozinha e eu troco tomadas, eu mexo com tudo. 

Um dos presentes que eu ganhei quando completei trinta anos foi uma furadeira e eu 
acho o máximo. Eu me sinto super a vontade em lojas de ferramentas e de ferragens 
e tudo e totalmente perdida em uma loja de cosméticos, comprar um shampoo para 
mim é uma tortura porque é um monte de produto colorido, monte de cheiros e eu 
não sei o quê é melhor para o cabelo, então eu fico: ah meu deus! Enquanto na loja 
de ferramentas eu sei o que eu quero, é um universo muito bacana. 

Na adolescência eu adorava usar calças jeans e camisetas, eram jeans folgados e 
eram camisetonas, pareciam vestidos, eram camisetas G, vestia as camisetas do meu 
pai. Então como eu tinha costume de usar calça jeans e camisetas, ninguém me viu 
com namoradinho e tinha essa coisa de ajudar consertando e mexer com ferramentas, 
eu sei o nome das ferramentas, minha irmã não sabe, se na casa da minha irmã dá 
um problema, tv sai do ar ou uma tomada queima, ela liga para meu pai e fala vem 
cá. Uma vez eu falei: vem cá que eu vou te mostrar como é que...ela falou: não quero 
aprender, nem faço questão de aprender porque sempre tem alguém que faz para 
mim. Então como é que a gente lida com essas coisas? Na adolescência as falas que 
as pessoas faziam para minha mãe era assim: toma cuidado que sua filha ela anda 
muito com meninos, ela tem um jeito masculino de andar! não era aquele andar 
rebolando, e eu jogava o corpo mesmo. Eu tinha muitos primos, então eu andava 
com os primos, jogava futebol no quintal, era a primaiada toda misturada. Então o 
pessoal dizia: ohh sua menina, cuidado que ela pode virar sapatão! As características 
que eu tinha na minha movimentação tinha muito do masculino e eu nem me dava 
conta. A minha mãe ficava super preocupada, nossa o quê que eu faço?! Eu ficava 
super angustiada e me perguntando: e agora? E ainda tinha um agravante, meu 
desenvolvimento corporal na adolescência foi lento. Eu tenho seios muito pequenos, 
minha irmã teve um desenvolvimento corporal muito antes de mim, menstruou antes 
de mim. Eu andava mais espigadinha na infância, mas na adolescência comecei a 
curvar porque eu tinha peitos e até hoje eu tento corrigir essa postura. Quando eu 
me pego estou sempre curvada. 

É muito complicado falar somente do masculino, né? É sempre essa dualidade que 
nos puxa, do masculino e do feminino. A gente termina falando de um em detrimento 
do outro, comparando um com outro. A questão da autoestima termina sendo 
afetada por conta disso, de sentir-se perdido, de pensar que não me encaixo. 

Conversante26: falando desse processo de tomada de consciência e esses preconceitos, 
uma vez que eu estabeleci que ia deixar o cabelo crescer, porque uma das primeiras 
coisas é: o homem tem um cabelo curto e a mulher tem um cabelo longo. 
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Conversante23: uma vez eu cortei o cabelo e minha família acho o fim. A família ficou 
chocada com isso. Mas era a minha necessidade de experimentar algo diferente no 
cabelo. 

Conversante26: Não é muito fácil essa tomada de consciência. Para mim eu vou 
trabalhar isso até agora, com vinte e nove anos que eu tenho, em diversas perspectivas 
e preconceitos sociais. Até então eu sempre tive o cabelo curto e a gente sempre tem 
crescido numa perspectiva branca. Quando eu comecei a deixar o cabelo crescer e aí 
tem uma fala de uma tia minha no telefone comigo: quando você era criança você 
tinha um cabelo liso, de onde foi que saiu esse cabelo cacheado? A partir da medida 
que eu fui deixando o cabelo crescer eu vou percebendo a minha perspectiva negra, 
que até então eu negligenciava e tinha preconceito, não sei como avaliar isso, porque 
meu pai sempre traiu minha mãe com mulheres negras. Então foi um processo de 
consciência de mim, eu sou negro, minha imagem é negra, meu corpo e minha pele 
são negros. Aí, opa! Olha que diferente essa perspectiva de tentar experimentar 
aquilo que eu queria pesquisar e não falar que estava de fora. 

Em um segundo momento que eu tive que lidar com o preconceito foi algo simples. 
O cabelo estava crescendo e começou a me incomodar na cara, né? Eu não tinha 
convivência com isso e para comprar isto aqui (mostra o laço de cabelo) eu tive 
dificuldade, porque tipo assim ... como é que um homem chega num comercio dizendo 
que quer comprar elástico de cabelo, não sei como que se chama: tiara... então foi 
muito difícil para mim. Como é que se chega num comercio e homem compra isso. Eu 
fui de encontro a esse preconceito que eu tinha. 

Aí posteriormente com essa descoberta do meu eu negro e essa tentativa de discutir 
essas sexualidades a partir do mercado no meu ambiente de trabalho, eu vi colegas 
meus passarem por diversos tipos de preconceitos. Um foi que chegou no trabalho 
usando colar e falaram: ah, você trabalha na recepção, você não pode usar colares! 
Tem que ser o mais discreto possível! Como se isso fosse interferir no professional dele. 
Aí depois ele colocou brincos, estava colocando brincos grandes, aí a empresa foi lá e 
repudiou ele. Então eu não sei, porque eu nunca baixei a cabeça, eu sempre enfrentei 
eles. Então como eu vi esse tipo de preconceito acontecendo com meus colegas, 
então fui buscar o meu eu que estava se descobrindo negro e aí comecei a ir de 
turbante no trabalho. Pegava um lenço e amarrava o cabelo, os grandes da empresa 
passavam e olhavam, aqueles meus colegas de trabalho, os operários, todos me 
elogiavam pela atitude alí dentro. Porque se um homem vai como feminino com esses 
objetos ele sofre preconceito, então imagina o homem negro que usa um turbante, 
que na nossa sociedade ainda é típico do feminino negro, usar isso no ambiente de 
trabalho. Muita gente ficava olhando e não falavam diretamente para mim, mas eu 
ouvia os comentários de longe. A maioria dos hospedes que frequentavam o hotel me 
elogiavam pela minha atitude, então esse processo de tomada de consciência desse 
tipo de preconceito e de ir de encontro não é fácil, porque você sai da sua zona de 
conforto e tem que experimentar um mundo novo. Essa experiência de comprar um 
elástico para mim me modificou bastante.

Conversante23: a postura dos vendedores das lojas de ferramentas, que na maioria 
são homens, é de achar que a mulher não sabe de quê está falando. Eu já vivi isso 
para caramba! Até hoje quando eu preciso comprar uma ferramenta, quando eu vou 
numa loja de ferragem e pergunto: tem tal coisa? Às vezes o vendedor nem sabe 
o quê é, mas ele não admite que eu saiba porque ele é um homem e eu sou uma 
mulher. Aí eles falam que sou eu quem não sabe do que está falando. 

Conversante26: o último preconceito que eu sofri em relação a isso foi neste carnaval. 
Eu sempre fui uma pessoa muito discreta, nunca fui de extrapolar nem nada. Mas 
como atualmente estou namorando e meu namorado gosta de carnaval, então eu 
falei: vou me permitir pelo menos uma vez, né? E aí eu comprei uns max colar e comprei 
brinco para colocar e botei o turbante na cabeça, um amigo fez uma maquiagem em 
mim e nele. E aí mandei para minha mãe uma foto. Nossa o drama que ela...eu até 
rio...mas eu tive que passar uns dias sem falar com ela para colocar ela em algum 
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eixo porque ela me mandou um áudio chorando, ai meu filho você se vestir agora de 
mulher! Quero que você seja feliz, quero que você saiba que vai sempre meu filho... 
e eu falei: opa! Peraí! Primeiro você deve saber o filho que você criou, as perspectiva 
que ele  poderia ter para isso...falei que algo completamente desnecessário já que 
ela tinha visto os primos dela se vestindo de mulher no aniversário da minha avó que 
é no carnaval, eles sempre faziam isso brincando e eles são evangélicos, as outras 
pessoas podem fazer e por quê eu, filho, sendo gay não poderia fazê-lo. Então eu tive 
que dar um choque de realidade nela porque era algo supremamente desnecessário 
e preconceituoso. Falam, eu te aceito da forma que você deseja ser, mas não é assim. 

Minha próxima perspectiva de encontro com minhas limitações, que eu penso 
como experimento, comprar uma simples saia e usar. Muitas pessoas fazem isso 
no nível convencional, porque está na moda, isso em São Paulo muito homens 
usam. Mas para mim vai de encontro com o preconceito meu com essa realidade, 
daquilo que é masculino, do que é feminino, e principalmente do que foi construído 
ao longo da minha história. Então, nesse meio tempo, eu venho construindo essas 
experimentações e tentando introduzi-las dentro do meu cotidiano. E querendo ou 
não termino modificando as pessoas que estão no meu redor [28.03.2017]. 

No trecho da conversa acima nós é relatado a forma como a conversante23 era 

afastada das tarefas de mecânica pelo fato de ser mulher, mesmo ela sentindo-se apaixonada 

por esta área desde criança e até hoje. Ela teve que escutar muitas vezes que essas não eram 

tarefas para meninas e até hoje recebe olhares de surpresa quando demostra suas habilidades 

e saberes sobre eletricidade, carpintaria e construção. O que me parece ser mais importante 

dessa parte da história dela é ao que ela chama de “tomada de consciência”, o fato de se 

permitir transitar nestes campos laborais e ainda não se encaixotar nos comportamentos nem 

jeitos do que é considerado culturalmente como feminino. 

Por outra parte o conversante26 relatou que essa tomada de consciência na vida dele 

lhe permitiu sentir-se a vontade com seu cabelo cacheado e pele negra. Foi a partir da sua 

mudança de cidade, e ainda que ele não explicitou isto eu considero que também influiu uma 

certa independência econômica, ele começa a deixar crescer seu cabelo e autodeclarar-se 

como homem homossexual negro. Nas fotos abaixo e as quais ele me compartilhou aparece 

a situação que ele narrou sobre o dia em que se maquiou para o carnaval e sua mãe ficou 

escandalizada. 
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Imagem 71. Fotografias doadas pelo conversante26 para o projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa

Agora, é importante perceber que essas tomadas de consciência dos dois participantes 

veio na sua idade adulta, motivo pelo qual, sem dúvida, sofreram muitas pressões na infância 

e na juventude. Nesse sentido, quando pensamos em processos pedagógicos que fortaleçam 

a reflexão e a criticidade, deveríamos pensá-los de modo transversais e para serem trabalhos 

desde as primeiras séries do ensino básico. Um exemplo disto é o projeto “Solta esse Black”, 

liderado pela professora de artes visuais Pâmela Souza da Silva na Escola Municipal Levy 

Miranda no Rio de Janeiro, e no qual ela desenvolve ações desde as artes visuais para abordar 

temáticas sobre a consciência negra na escola, possibilitando que as pessoas se sentam 

orgulhosas dos seus cabelos cacheados, que soltem seu cachos como ela mesma disse. Ela 

se reúne principalmente com as meninas, na sua grande maioria negras, e problematizam 

“o esbranquecimento” que as mídias impõem por meio de ações como alisar o cabelo. Este 

projeto tem uma página no Facebook onde podemos encontrar as produções feitas pelas 

pessoas que participam nele e suas interferências na comunidade (https://www.facebook.

com/soltaesseblack/). 

Essas divisões laborais, retomando os parágrafos anteriores, também são repartidas 

de maneira quase forçosa dentro dos espações domésticos e supeditadas aos mandados 

patriarcais. As mulheres, neste caso, normalmente são empurradas à desenvolver muitas 

funções ao serviço dos homens da casa, marido e filhos quase sempre, o qual impede que 

estas tenham tempo para continuar, por exemplo, sua formação profissional, ter espaços de 

ócio e ainda depositar sua realização pessoal na suposta maternidade imprescindível. Como 

https://www.facebook.com/soltaesseblack/
https://www.facebook.com/soltaesseblack/
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assinala Chimamanda Ngozi Adichie (2017, p. 18) “o trabalho de cuidar de casa e dos filhos não 

deveria ter gênero, e o que devemos perguntar não é se uma mulher consegue “dar conta de 

tudo”, e sim qual é a melhor maneira de apoiar o casal em suas duplas obrigações no emprego 

e no lar”. Tomadas de consciência a esse respeito devem possibilitar que as mulheres tenham 

mais tempo para elas, razão pelo qual as tarefas devem ser divididas por igual entre os casais.  

Conversante24: tem um assunto muito interessante que é essa divisão dos papeis 
dentro de casa para nós que somos casados. Eu vim morar aqui em Goiânia fez uma 
ano nesta semana e esse discurso feminista foi me apresentado de verdade aqui em 
Goiânia. Eu conversando com algumas amigas sobre isso foi aqui na disciplina do 
professor P. Eu passei a refletir muito sobre isso e levei isso para dentro de casa para 
conversar com minha esposa. Em quê medida a gente não reproduz tanta coisa, nos 
mínimos detalhes, nos tempos de fala que você corta da tua esposa, de repente em 
uma desqualificação em um determinado momento, não querer ouvir, então são 
essas pequenas coisas que a gente vai reproduzindo sem perceber e isso é algo tão 
recente que eu dato esse processo de momento de reflexão, a ponto de conversar 
com minha esposa sobre isso e dizer para ela: olha, você me desculpa porque eu 
não tinha consciência! E quem puxou o assunto fui eu, né? A partir das leituras 
feitas aqui no curso e nas conversas cotidianas. A gente não tem consciência em 
quê medida estamos sendo machistas e reproduzindo isso de lá fora, mesmo com a 
dita sensibilidade para tentar refletir sobre esses papéis de gênero que a gente está 
colocando aqui, conversando... Eu acho que fez muito bem com ela isso, muito bem a 
mim e acredito que a ela também, eu ganhei um abraço muito gostoso depois disso. 

Um tempo atrás, eu lembro de uma conversa sobre um manifesto do homens que 
não queriam mais exercer esse papel de machistas, etc. e rolou nas redes sociais o 
manifesto e eu li com atenção e achei tão interessante porque eu me vi representado 
de alguma forma por aquele manifesto, né? Em um determinado momento do texto, 
dizia para nós chegar nas nossas companheiras e dizer se eu estou errado me aponta, 
porque eu preciso saber, porque eu fui criado numa sociedade patriarcal, machista, 
misógina, preconceituosa em outros sentidos, de classe, de cor, de credo e por aí 
vai ... então me mostra, porque vai doer em mim saber que estou sendo machista, 
mas vai doer mais ainda se estiver reproduzindo e não souber. Isso é um processo, 
isso não é algo que vai se modificar dentro da gente da noite para o dia, não. Isso 
é um exercício que tem que ser cotidiano, então, você falou de lavar a louça, lá em 
casa eu sou quem lava a louça, não sou muito bom de cozinhar, então eu parto as 
legumes, eu faço essas coisas, porque eu acho que eu não tenho que ajudar minha 
esposa, eu acho que eu tenho assumir meu papel dentro de uma divisão de tarefas de 
forma justa dentro de um regime de constituição de uma casa. Eu descobri uns meses 
atrás uma alergia na ponta dos meus dedos, mas eu gosto de lavar louça e eu estou 
desafiando a alergia porque eu acho que é importante eu manter essa louça lavada 
dentro dessa lógica de funcionamento das coisas. Então, nesse exercício cotidiano, 
vêm uma série de questionamento às estruturas de poder, tentar não ser ciumento, 
né? então vários outros exercícios acabam-se impondo na questão financeira e por 
aí vai. 

(Assinalando para a colega) eu acho que foi ela quem usou a expressão holística pelo 
menos duas vezes, então é uma questão holística sim. Não vale ficar exclusivamente 
dentro da masculinidade ou do papel de gênero do feminino, vai perpassar uma 
questão de poder muito maior. Eu tenho certeza, eu conversei com minha esposa 
esta semana sobre isso, ela disse: o mundo está mudando, para este ano foi muito 
importante o discurso da mulher, a gente está reparando e está muito forte, por 
exemplo, por meio desse exercício cotidiano que a gente vai tentar levar para dentro 
de casa, para que as crianças cresçam sabendo que vai ter coleguinha que vai ter dois 
pais ou duas mães ou outra reconfiguração familiar, que passe por tudo aquilo que a 
gente está falando aqui [28.03.2017].
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No que refere ao campo da produção audiovisual considero importante revisar a 

proposta da E. Ann Kaplan (1998) e revermos os espaços das mulheres não somente à frente, 

mas também por trás das câmeras. De alguma forma no primeiro eixo deste capítulo já trouxe 

colocações construídas com os e as conversantes sobre a representação das mulheres como 

objetos do desejo e da consecução de objetivo do patriarcado, agora vou usar as seguintes 

linhas para pensar nas mulheres diretoras, mulheres produtoras e na forma em que estas 

ganham espaços na sua área, 

Conversante22: tem uma referência imagética, ela é um pouco antigo, mas eu acho 
que ela é interessante para trabalhar nessa tentativa de apropriação que revela a 
normatividade. Vocês devem conhecer este vídeo [apresenta o vídeo Satisfaction: 
https://www.youtube.com/watch?v=a0fkNdPiIL4], vocês conhecem esse vídeo? 
Então é assim, são todas tarefas masculinas erotizadas no contexto das mulheres 
enquanto objeto. Então geralmente as narrativas pornográficas são narrativas 
masculinas, feitas por homens para homens. Elas estão todas aí fazendo trabalhos 
que são considerados masculinos, mas num contexto de erotização. Olhem como 
asseguram as ferramentas, pegam no martelo, elas balançam, os seios balançam e 
tal [04.04.2017].

Cabe lembrar que as mídias audiovisuais e, em alguns momentos, as artes têm 

acompanhado, em menores ou maiores proporções, projetos capitalistas. Estas ações têm 

fortes bases nos patriarcados, principalmente no branco e hegemônico, tentando limitar a 

produção e consumo de mulheres e pessoas segregadas por suas relações étnico-raciais, classe, 

procedência, geração, etc. Segundo Giorgio Agamben (2015), “hoje o projeto democrático-

capitalista de eliminar, através do desenvolvimento, as classes pobres não só reproduz no seu 

interior o povo dos excluídos, mas transforma em vida nua todas as populações do Terceiro 

Mundo” (p. 40). 

Preocupada com a veiculação destas segregações nas mídias, Judith Butler (2015) 

argumenta que “embora a imagem seguramente chegue em novos contextos, também cria 

novos contextos em virtude dessa chegada, convertendo-se em parte do mesmo processo por 

meio do qual novos contextos são delimitados” (p. 24). Segundo esta filósofa, para termos uma 

vida mais sustentável, em outras palavras mais vivível, existe ainda um trabalho importante a ser 

realizado pelas disciplinas que moderam e produzem imagens, “não se trata apenas de encontrar 

um novo conteúdo, mas também de trabalhar com interpretações recebidas da realidade para 

mostrar como elas podem romper-se efetivamente o fazem – consigo mesmas” (p. 28). 

A importância destes questionamentos também encontram eco nas reflexões de Alice 

Fátima Martins (2013) que aponta que no contexto da produção cinematográfica e audiovisual, 

https://www.youtube.com/watch?v=a0fkNdPiIL4
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a mulher aparece como o outro, melhor, a outra cuja natureza não é assimilável aos 
postos de criação, concepção e comando, ficando-lhe reservados postos de segundo 
escalão. Além disso, os espaços atribuídos às personagens femininas, nas narrativas 
cientificoficcionais, salvo exceções, oscilam entre a imagem frágil, insegura, carente 
de proteção, e a figura bizarra, ameaçadora, alienígena no sentido etimológico do 
termo (p. 242).

O mais recente mercado cinematográfico e fonográfico tem estreitado sua relação 

com as identidades não heteronormativas e hoje, para fortuna nossa, contamos com muitas 

cantoras transexuais e transgênero, por exemplo. Agora, como especifica o conversante25 

outras mulheres também têm ganho espaços consideráveis em gêneros musicas e mercados 

como o sertanejo, 

Conversante24: eu tava lembrando aqui, com relação a esse terceiro tema (terceiro 
eixo da discussão, monopolização das mídias) que a maioria de produtores são 
homens, de origem cristã, brancos. Os executivos dos grandes estúdios quase todos 
são homens, roteiristas quase todos são homens, diretores uma imensa maioria são 
homens e brancos, então quando você vai pensar quantos diretores negros você 
tem nos Estados Unidos hoje? Spike Lee e mais outros dois. Agora por acaso ganha 
um cineasta negro e homossexual também, né?! Mas Hollywood basicamente é 
assim, mas eu acho que ela é um reflexo do que a sociedade faz. Concordo com ele, 
existe politicamente correto nos Estados Unidos, então no ano passado o Oscar foi 
esvaziado de negros então este ano eles meteram as mãozinhas, a pesar que eu achei 
Moonligth realmente um bom filme.

Conversante25: o problema não é que Moonlight não seja um puta de um filme, é um 
filme bom, mas Moonlight apareceu de maneira oportuna. E foi essa a reclamação 
de Spike Lee. 

Conversante24: a questão dos bons papéis, eu acho que... dos bons personagens, 
o que passa por trás disso é aquela estrutura de poder que está estabelecida ali. 
Poxa! Por que não há grandes personagens femininas se a história está cheia de 
personagens femininas? Por que não são feitos filmes sobre personagens femininas 
também? É isso, eu estava comentando até com minha orientadora, existem 4% de 
diretoras em Hollywood, no Brasil tem um 50% a mais. Isso faz pensar muito, eu fiz 
faculdade de cinema e tinha pouquíssimas mulheres na turma. Eu fico pensando, o 
que está faltando? Qual é o espaço das mulheres no cinema? Agora quando você 
pensa em atrizes, as escolas de Rio de Janeiro têm um numero maior de mulheres 
que homens. 

Conversante26: outra coisa, não pensando pra fora, mas pensando no Brasil, é o 
mercado fonográfico brasileiro. Tá com muitos cantores e cantoras na vertente de 
gênero e a gente não pode falar só do fonográfico mas também do visual. Tem 
programas como AMOR & SEXO que tem tentado discutir essas questões, puxam 
músicas antigas, músicas atuais, mas a gente tem que verificar a midiatização dessas 
questões. Está tendo essa vertente que não era muito comum no Brasil que era o 
mercado fonográfico e o quê está sendo dito dentro desse mercado. 

Conversante25: essa mulheres que estão surgindo na música brasileira, no 
mainstream, elas não são necessariamente bonitas, quer dizer, elas não estão 
surgindo porque sejam só bonitas. Normalmente quando uma cantora ou atriz 
famosa pop surge por causa do apelo sexual, se você pegar a história do pop é toda 
assim: Britney Spears, Madonna, Shakira, Christina Aguilera, são todas muito bonitas 
mas não necessariamente têm apelo pela capacidade vocal. Em quanto que essas 
cantoras que estão ai, sei lá, Maiara e Maraisa...
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Conversante26: mas eu falo do nicho LGBT 

Conversante21: Johnny Hoocker, Linn da Quebrada...

Conversante25: ahhh eu estava pensando no mercado cis mesmo, as cantoras que 
estão surgindo no mercado sertanejo, Marilia Mendonça, Maiara e Maraisa, ela não 
são necessariamente sex symbols, elas são mulheres comuns, sabe?! Algumas acima 
do peso, outras abaixo do peso. Então é interessante pensar que a voz que está sendo 
vendida não é mais só uma voz feminina e ponto final. Eu não vou saber dizer bem 
isso, mas a mídia, ela também responde aos anseios do público, ela incentiva mas 
ela também responde aos anseios que não necessariamente incentivou. Vocês viram 
esse filme Estrelas além do tempo? É um filme que conta uma história esquecida, é 
uma história do programa espacial que só aconteceu por conta de cinco mulheres 
negras e as coisas que essas mulheres passaram. O caso da mulher que era uma 
astrofísica e que entrou na sala e o cara falou: legal! Lixeira fica aí, você pode trocar 
o lixo já!  Sendo que ela estava indo para o briefing para participar. Então talvez seja 
interessante a gente pensar que essa mudança também ocorre por conta dos anseios 
sociais, de saber mais, de se interessar mais por isso, é uma onda que vai causando 
outras ondas e enfim...

Conversante21: eu quero falar desse surgimento de uma fatia de mercado para 
artistas LGBTTT, artistas que incorporam essa coisa do trans igual o Liniker, que agora 
é a Liniker,  o Johnny Hoocker, a Linn da Quebrada que é aquela funkeira, né?! Ela é 
muito interessante, é trans, o Jaloo. É interessante porque é uma fatia que surge e ela 
é bem restrita e o público é restrito também...

Conversante26: eu gosto pensar se eles surgiram com esse conceito de discutir o 
gênero dentro da mídia ou está sendo agregado a eles porque são identificados como 
diferentes, entendeu?! É algo que eles se propõem a fazer ou é algo que a mídia está 
impondo a eles para se legitimarem no mercado? 

Conversante21: eu acho que eles são artistas genuínos, essas pessoas sobre as quais 
a gente está falando aqui são artistas genuínos, com características artísticas bem 
especificas. A Liniker mesmo, aquela música Zero, no ano que ela surgiu ela estourou, 
né?! O Jaloo mesmo é um grande produtor, produze todo mundo, então assim, eu 
acho que são pessoas genuínas.

Conversante25: também há um preconceito no caso: homem cisgênero e 
heterossexual, se eu ouvir esse tipo de música eu tenho que ouvir escondido. Uma vez 
eu estava no carro e eu coloquei a Banda Uó, aí quando começou a tocar meus amigos 
falaram: Caraca! Gosto da Lady Gaga, do conceito artístico que ela traz e porque 
problematiza uma caralhada de coisas e eu não podia ouvir de forma alguma Lady 
Gaga com meus amigos porque eles falavam: coloca música de homens, coloca um 
Queen.....rsrsrs....rola isso! A música de homens do ponto de vista deles [30.03.2017]. 

Também existe misoginia na indústria dos videogames que é um campo de produção 

de visualidades muito potente, pois junto com o cinema é um dos setores que mais arrecadam 

dinheiro por conta de vendas, o que significa que muitas pessoas, especialmente jovens, os 

consumem. O conversante25, ligado a este universo do entretenimento nos compartilhou um 

caso recente que deixa em evidência essa situação, 

Conversante25: atualmente lançaram um jogo, uma grande produção, eu sou muito 
ligado a jogos e tal, que é o Mass Effect Andromeda, ele é a continuação de uma 
franquia muito bem estabelecida e é um jogo que a partir do último jogo, sem ser 
este atual, ele teve algumas mudanças que impactaram muito o universo dos games. 
Por exemplo, você faz sua personagem do jeito que você quiser e ao longo do jogo 
você pode se relacionar com quem você quiser. Tem uma tripulação, uma nave, uma 
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história de ficção cientifica no futuro. Então você pode se relacionar com homens, 
com mulheres se você for mulher, homem, fica a critério do jogador. E como essa 
parte de jogos é uma parte muito voltada tradicionalmente para branco, hetero, 
anglo-saxão, cristão, como se estava criando nicho, de um jogo grande, não é um 
jogo pequeno, um jogo mainstream, pensar na possibilidade de outras pessoas terem 
outras vozes, o pessoal já começou a estranhar. Foi nesta semana com esse jogo que 
essa vertente social dos brancos, dos heteros, aproveitaram para criticar justamente 
esse movimento que o jogo tentou fazer. O que aconteceu? O jogo veio muito mal 
feito, ele realmente está com vários problemas, visualmente ele está feio, tá fake 
para o que foi gasto com ele. 

O que a mídia especializada em jogos e os sites, os memes e os usuários começaram 
a fazer? Eles acharam que uma das vinte e três designers, das chefes de comunicação 
gráfica, era mulher. O pessoal falava que era por conta das escolhas dela que o 
jogo saiu mal feito. Então isso foi desmentido... a própria empresa que faz, ela já se 
pronunciou e falo: não! A gente não aceita esse tipo de notícia falsa. Mas dá para 
verificar como fica essa coisa da falta de capacidade, a falta de aperfeiçoamento .. 
ahh, uma mulher! Então tenta se manter um meio de produção que é masculino, 
que é do homem, dever assim... e culpando a mulher pelo jogo que deu errado 
[30.04.2017]. 

Nas palavras de Carla de Abreu (2015) as intenções da perspectiva feminista devem 

permitir que continuemos questionando os papéis quase sempre relegados das mulheres 

nas artes. A autora conecta diretamente na sua crítica os estudos das relações dos gêneros 

e os estudos de culturas visuais e, a partir deste acoplamento, analisa trabalhos como os das 

Guerrilla Girls, proposta sobre a qual já assentei uma reflexão no primeiro capítulo. 

Este coletivo de mulheres tem se caracterizado por reunir artistas e ativistas 

anônimas que protegem sua identidade cobrindo seus rostos com máscaras de gorilas. Os 

nomes mediante os quais se apresentam são tomados de artistas mulheres já falecidas ou 

não contempladas pelos circuitos hegemônicos da arte. Motivaram a criação deste grupo as 

lentas transformações no campo das artes e da produção cultural, ainda que os grupos de 

feministas nas décadas de 1960, 1970 e 1980 tivessem logrado vários ganhos nos âmbitos 

sociais e acadêmicos. Até o momento têm passado mais ou menos umas 100 participantes 

pelo grupo. 

Talvez o trabalho que lhes deu maior reconhecimento foi a denúncia de 1989 sobre 

a insossa presença de artistas mulher em museus, sem contar que não havia quase nenhuma 

artista negra nas exposições nem acervos. O protesto consistiu em colar pela cidade de New 

York centos de cartazes que acompanhavam o memorável pôster no qual reclamaram que 

somente o 5% de artistas que faziam parte da mostra internacional que estava aberta na 

ocasião eram mulheres e ainda que de todos os corpos nus nas imagens da galeria um 85% 

eram mulheres representadas a partir de um olhar masculino. 
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Bom, já se passaram quase trinta anos deste acontecimento deflagrado pelas Guerrilla 

Girls, elas continuam espalhando sua crítica por diversos cantos do mundo, inclusive em 

setembro de 2017 instalaram uma retrospectiva de suas obras em São Paulo. Para a ocasião 

foi criado uma releitura daquele famoso pôster e as cifras no contexto brasileiro são muito 

similares às de 1989 (Imagem 72), segundo dados oferecidos pelo MASP (Museu de Arte de 

São Paulo). Parece, pelo que elas continuam reclamando, que as mudanças persistem lentas. 

Nesse sentido precisamos de mais pensamentos críticos, de mais perspectivas guerrilheiras, 

de mais girls operando com aparelhos de produção e consumo de imagens. 

Imagem 72. Cartaz feito pelas Guerrilla Girls para sua mostra em São Paulo 2017

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/08/1907712-mascaradas-do-guerrilla-girls-atacam-
machismo-dos-museus-e-vem-ao-brasil.shtml
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CAPÍTULO 5. INTERLOCUÇÕES DESCONSTRUTIVAS

Nas páginas que compõem este capítulo apresento os aprendizados e desdobramentos 

das temáticas centrais da pesquisa e dos processos de troca acontecidos no projeto de 

extensão NarrATIVIDADES. Estas análises estão pautadas nas conversações hipervisuais e 

ancoradas narrativas audiovisuais produzidas, também, pelas e pelos conversantes. Igualmente 

condenso ditas observações sob a perspectiva dos estudos de culturas visuais e dos estudos 

das relações dos gêneros. Em um segundo momento, exponho o que tenho chamado de 

possíveis proposições desconstrutivas e as quais correspondem às propostas elencadas pelas 

pessoas que participaram no projeto sobre prováveis e necessárias pontes entre dois tópicos 

centrais, gêneros e culturas visuais, e principalmente a formação de sujeitos mais críticos a 

partir das linguagens artísticas, mas com foco nas artes visuais. 

5.1 Confabulando desconstruções, pensando em pedagogias desconstrutivas

De que forma usar a desconstrução em uma pesquisa sobre visualidades e gêneros? O que tem 

para oferecer as pedagogias desconstrutivas? 

Os complexos de visualidades, forma como denomina Nicholas Mirzoeff (2011) 

os imaginários sociais instituídos, constroem enquadramentos que, por sua vez, definem a 

existência dos discursos visuais. Nas palavras de Judith Butler (2015), 

Podemos pensar no enquadramento, então, como algo ativo, que tanto descarta 
como mostra, e que faz as duas coisas ao mesmo tempo, em silêncio, sem nenhum 
sinal visível da operação. O que surge nessas condições é um espectador que supõe 
estar em uma relação visual imediata (e incontestável) com a realidade (p. 112). 

Sem sombra de dúvida a linguagem é um repositório das nossas conceituações, mas 

também de nossos preconceitos. Palavras e imagens configuram a forma como nos referimos 

a sujeitos, objetos, lugares e situações. Aproveitamos, muitas vezes, as figuras literárias e as 

retóricas visuais para demarcar presenças e também para velar ausências.  

André Rouillé (2009), ao refletir sobre os discursos contidos nas imagens visuais, 

especificamente nas imagens fotográficas, considera que é fácil achar nelas, 

produtos do desejo e do olhar masculino, esses estereótipos substituem o poder e o 
controle que a sociedade patriarcal exerce sobre as mulheres – suas energias, suas 
atividades, suas emoções, seus desejos, seus corpos (p. 337). 
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Relativamente às imagens visuais masculinizadas, em NarrATIVIDADES abordamos 

estes artefatos por meio de alguns conceitos caros aos campos dos estudos das culturas 

visuais e aos estudos das relações dos gêneros : visibilidade, censura, autoria, invisibilização, 

fobias, dominações, seduções, entre outros. Ainda que as sexualidades sejam um dos mais 

extraordinários caminhos para nos aproximar das construções dos gêneros, nos encontros 

priorizamos, também, essas outras noções citadas acima e as quais, na minha perspectiva, são 

conexões basais com os estudos das culturas visuais.

Apego-me a uma concepção das visualidades como modos de ver o mundo, 

principalmente os modos como vemos as pessoas e como nos vemos. A visão nesta pesquisa 

foi entendida como uma construção cultural que modifica as interpretações daquilo que os 

órgãos da visão nos permitem. Tal como salienta William John Thomas Mitchell (2002), os 

estudos da cultura visual abrangem, também, ponderações sobre fenômenos como o oculto, 

as invisibilidades, os signos negligenciados.

Anna María Guash (2003), nessa perspectiva, olha para os estudos das culturais 

visuais como se estes fossem “un cajón de sastre en el que las cuestiones de género, de raza, 

de identidad, de sexualidad e incluso de pornografía o ideología conviven con cuestiones 

más específicas de visualidad” (GUASH, 2003, p. 14)61. Portanto, os processos hipervisuais, 

considerando como extrapolações do trabalho com imagens visuais, foram uma estratégia que 

nos permitiu outras compreensões daquilo que ganha sentidos além do ver. 

Nas últimas duas décadas têm surgido uma série de manifestações artísticas e políticas 

que ampliaram os horizontes do já colocado pelos grupos feministas décadas atrás e que, de 

modo particular, não gosto de chamar de feminismos clássicos e muito menos de feminismos 

leves como vêm sendo categorizados corriqueiramente, pois vale a pena lembrar que suas 

lutas foram outras e sobre suas vitorias se seguem construindo outras alternativas de melhor 

viver, de vidas vivíeis em termos butlerianos.  

Entre estes movimentos mais novos é possível considerar o pós-pornô, o 

transfeminismo, o pós-pornô-punk, entre outros. Nestes coletivos um dos assuntos mais 

importante é a movimentação da ideia de participação exclusiva da mulher-biológica nos 

feminismos, daí que se usem prefixos que representam ideias de transformação e superação de 

61 “Uma caixa de costureiro na qual as questões de gênero, de raça, de identidade, de sexualidade e incluso de 
pornografia ou de ideologia convivem com questões mais especificas das visualidades” (GUASH, 2003, p. 14, 
tradução minha). 
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certas “verdades instituídas” sobre os sistemas sexo-gênero (RUBIN, 1986). Uma das principais 

transformações e contribuições tem sido mostrar a sexualidade não sendo concernente só ao 

âmbito do pessoal, mas também explorada como uma ação criadora e crucial nas políticas 

coletivas (SENTAMANS, 2012), uma sexualidade que vai além do sexo explícito e toca no 

político, na necessidade de refletir sobre nossos corpos sobre e esses corpos outros. 

Usando palavras de William John Thomas Mitchell (2002), especificamente sobre 

sua terceira contra-tese daquilo que é a cultura visual, nesta pesquisa interessaram-me 

principalmente as vidas das imagens visuais, os campos culturais que namoram e não só seu 

significado restrito a signos. O autor também percebe tanto a cultura visual como as imagens 

visuais como “go-betweens in social transactions, as a repertoire of screen images or templates 

that structure our encounters with other humans” (p. 175)62. Por isso, as narrativas neste estudo 

não contemplaram somente o material audiovisual, mas sim os desdobramentos destes na 

forma como o grupo percebia os processos de masculinização dos olhares e a fabricação de 

visualidades sobre as construções de gênero.

Desejo salientar que o termo interface que utilizei na tradução da citação acima amplia 

a noção de objeto e se estende até as visualidades e as imagens visuais enquanto interfaces, em 

outras palavras, esses apanhados de signos que nos permitem estabelecer inúmeros tipos de 

transações sociais e que também abraçam os âmbitos culturais e de construções dos gêneros.

Bem, nos dois primeiros capítulos já coloquei associações e reflexões do porquê é tão 

importante refletirmos sobre as relações dos gêneros sob a perspectiva dos estudos das culturas 

visuais, ao mesmo tempo que meditei sobre as imagens visuais que produzimos, consumimos 

e fortalecem os complexos de visualidades sobre os gêneros. Agora, nas próximas páginas 

conecto estes pensamentos com outro assunto tão importante quanto complexo, a pedagogia. 

Um campo sobre o qual me debrucei no processo de doutoramento e que sem dúvida exige 

muitas mais leituras, vivências e aprofundamentos, contudo decidi trazê-lo à tona por sua 

relevâncias nos processos de mediação com e por meio de imagens visuais e visualidades. 

Os processos pedagógicos ou de formação que vivenciamos enquanto sujeitos 

sociais, políticos e culturais são indissociáveis dos contextos nos quais somos agregados 

e segredados. As pessoas que de uma maneira ou outra fazemos parte das mal chamadas 

minorias, melhor chamadas minorias políticas, reconhecemos como nas práticas educacionais 

62 “Mediadoras das transações sociais, repertórios de interfaces ou modelos que definem nossos encontros com 
as demais pessoas” (MITCHELL, 2002, p. 175, tradução minha).
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criadas para “nos educar”, há restos daquelas táticas usadas pelos centros de poder e saber 

para nos pensar, normalmente a partir de um olhar colonizador e masculinizado que também 

procura nos disciplinar. 

De modo sucinto balizo a continuação algumas propostas pedagógicas que me 

ofereceram auxílios conceituais tanto na hora de propor e executar os encontros, assim como 

no momento de narrar o que foi a pesquisa, ou seja, nas horas da escrita desta tese. Formam 

parte de arranjo as pedagogias críticas, as pedagogias culturais e as pedagogias da cultura 

visual. No infográfico abaixo destaco os entrecruzamentos destas pedagogias e alguns autores 

e autoras que de modo específico ampararam minhas reflexões. Alerto, portanto, que esta 

abordagem do pedagógico a faz um designer visual e um curiosos da formação de pessoas e 

do pensamento criticou ou reflexivo. 
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O primeiro circulo do infográfico corresponde às pedagogias culturais, um campo 

emergente que tem ganhado bastante repercussão em áreas como os estudos das culturas 

visuais e, com obviedade, nos estudos culturais. Uma das primeiras pessoas a usar a expressão, 

pelo menos enquanto conceito foi David Trend com sua obra Cultural Pedagogy: Arts/ 

Education/ Politics (1992). Nesta, o autor salienta a importância de unir o pensamento crítico 

com o ensino de e a partir das artes. Estiveram próximos desta produção outros pedagogos 

como Paulo Freire e Henry Giroux que, ainda, contribuiu com o prefácio. 

Igualmente, David Trend (1992), salienta que esta perspectiva crítica no campo da 

educação artística favorece todas as pessoas envolvidas, inclusive o corpo docente que também 

deve perceber-se como sendo constituído por discursos que ora os limitam ora os favorecem. 

O pesquisador ainda valoriza correntes de pensamento que problematizam a massificação das 

comunicações, reconhece que entre mídias e sujeitos há um local que merece e precisa ser 

compreendido, a cultura. 

As pedagogias culturais centram seu foco nas interações e nas relações entre 

sujeitos e discursos. Aqui a palavra processo é norteadora pois este tipo de abordagens não 

procuram o simples resultado, elas almejam o desenvolvimento das pessoas no aprender 

e ensinar. Na perspectiva de Irene Tourinho e Raimundo Martins (2014) estas pedagogias 

se interessam pelas ações que acontecem, inclusive, fora da escola, aquilo que Fernando 

Hernández (2014) considera descentralização do pedagógico como terreno único das escolas 

e da academia. Portanto, 

Como um campo que de estudos que agrega e abarca múltiplos sentidos do olhar, do 
agir, do sentir, do escutar e do mover-se, as pedagogias culturais aspiram empossar as 
práticas educativas com a energia e eficácia das coisas vividas, tomando partido dos 
efeitos, usos e rumos que elas vão concebendo e projetando em nossas identidades 
e subjetividades. É um campo que não se aparta da escola, porém, vê a ´escola´ para 
além de um lugar fixo, com fins pré-determinados. Alarga-se, com as pedagogias 
culturais, a consciência de onde, como e por que se aprende, pois elas enfatizam 
que, querendo ou não, continuamos aprendendo, independentemente do lugar 
onde estejamos, dos recursos que dispomos e manipulamos, das pessoas com as 
quais interagimos (TOURINHO e MARTINS, 2014, p. 12). 

As pedagogias culturais e outras abordagens pedagógicas que têm surgido a partir 

destas como a pedagogia da cultura visual não visam focar seu trabalho nas imagens visuais, 

nem na melhor maneira de inserir a arte-educação nos contextos atuais, mas principalmente 

modificar a forma como a partir das visualidades e dos momento de troca os sujeitos se 

transformam, se articulam, se projetam. Também procuram deixar que as pessoas envolvidas 



| 2
31

nestes processos utilizem os discursos audiovisuais para pensar sobre suas realidades, sobre 

os demais e sobre si mesmas. 

Os aprendizados culturais, na perspectiva de Guacira Lopes Louro (2011), reforçam 

muitas vezes a performatividade das sociedades heteronormativas e nem sempre são 

transformadores, pois estão ancorados naquilo que ela alcunha como pedagogias dos 

gêneros e das sexualidades, “os significados atribuídos aos gêneros e às sexualidades são 

atravessados ou marcados por relações de poder e usualmente implicam em hierarquias, 

subordinações, distinções” (p. 64). Ainda, de acordo como a autora, no que refere aos 

processos de ensino e aprendizagem, 

Como educadoras e educadores precisaríamos, pois, voltar nosso olhar para os 
processos históricos, políticos, econômicos, culturais que possibilitaram que uma 
determinada identidade fosse compreendida como a identidade legítima e não-
problemática e as demais como diferentes ou desviantes. Há que se analisar também 
as formas como a escola tem lidado com essas questões. (LOURO, 2011, p. 65).

Guacira também elenca que a inserção das pedagogias culturais na formação de 

sujeitos emancipados, reflexivos e ativos nas mudanças sociais são vitais em momentos em que 

as disparidades entre inequidades e projetos de justiça social são enormes, a proposta dela, 

é que as transformações trazidas por esses campos ultrapassam o terreno dos 
gêneros e da sexualidade e podem nos levar a pensar, de um modo renovado, não 
só a educação, mas a cultura, as instituições, o poder, as formas de aprender e de 
estar no mundo (LOURO, 2011, p. 69). 

Pensando de modo corriqueiro o papel pedagógico da cultura, Roxane Gay (2016), 

aponta o seguinte: “a matemática pode muito bem ser simples, mas as complexidades de raça e 

cultura são com frequência irredutíveis, e a abordagem de tais questões não cabe em um único 

ensaio, ou em um livro, ou mesmo em um programa de TV ou filme” (GAY, 2016, p. 27). Eu, 

acrescento que estudar gêneros e trabalhar com estes não se limita a uma única abordagem, 

pois estes não se transformam com um talk show no horário mais caro da televisão e ainda 

emitido por um canal visto no comum como conservador, não precisa de maquiagens, não 

precisa da minha verdade nem a daquelas e daqueles que sorriem comigo pelas mesmas piadas. 

Estudar as relações dos gêneros sob uma perspectiva das pedagogias culturais implica, 

antes que tudo, uma escuta atenta e um olhar flexível para aquela colega que se senta a meu 

lado, para o técnico administrativo que me cumprimenta quando chego para as aulas e ainda 

me comenta da novela das nove, para os e as docentes e os recursos usados para deflagrar 

suas práticas de ensino. Também nos solicita que prestemos atenção para a senhora que se 
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senta do meu lado no ônibus, para o senhor homossexual que vende jantinhas na feira os dias 

de quarta-feira, para meu cabelereiro, para minha prima lésbica e, ainda, para as formas como 

gero enunciados sobre estas e estes. Precisamos que estes discursos se espalhem pelos cantos 

onde estão os não iniciados, como apontou o conversante24. 

Por sua parte, as pedagogias críticas procuram que as pessoas inseridas nos processos 

de ensino e aprendizagem estabeleçam posições reflexivas sobre aquilo que as interpela. Este 

tipo de pedagogia tem como base a teoria crítica, a qual busca novas formas de ler as realidades 

e assim responder às incertezas dos cotidianos. Neste modo de formar, as experiências pessoais 

são insumo para responder de modo crítico ao mundo, ou seja, levam-se em consideração os 

repertórios e vivências de todas e todos. De igual modo se consideram as inequidades para 

fazer com que as oportunidades apareçam de modo geral e ainda se respeite a diferença. 

Segundo Henry Giroux (2015), um dos seus principais representantes, estas abrangem ações 

de participação, comunicação, humanização, transformação e contextualização. 

Ademais, de acordo com  o próprio Henry Giroux, as pedagogias críticas oferecem 

discursos para o agenciamento, as relações sociais e a construção de cenários deflagradores 

de ações de convivência entre sujeitos e estados, entre estudantes e docentes, entre teoria e 

prática. Ele mesmo comenta, 

La pedagogía crítica se convierte en peligrosa en el momento histórico actual porque 
pone el énfasis en la reflexión crítica, zanjando la brecha entre el aprendizaje y la vida 
diaria, entendiendo la conexión entre el poder derechos e identidades democráticas 
mediante la utilización de los recursos de la historia. Más que ver a la enseñanza 
como una práctica técnica, la pedagogía, en su sentido crítico más amplio, se 
basa en el supuesto de que el aprendizaje no tiene que ver con la memorización 
del conocimiento muerto y de las habilidades asociadas con el aprendizaje para 
el examen, sino con el compromiso con una lucha más amplia por los derechos 
individuales y la justicia social. El desafío fundamental que enfrentan los educadores 
en la actual era del neoliberalismo, del militarismo, del fundamentalismo religioso, 
es brindar las condiciones para que los estudiantes aborden cómo el conocimiento 
está relacionado con el poder de auto- definición y el de la agencia social. En parte, 
esto sugiere brindarles a los estudiantes habilidades, ideas, valores y autoridad 
necesaria para que ellos nutran una democracia sustantiva, reconozcan formas 
antidemocráticas de poder y luchen por las injusticias profundamente enraizadas 
en una sociedad y en un mundo basado en desigualdades sistémicas, económicas, 
raciales y de género (GIROUX, 2015, p. 21)63. 

63 “A pedagogia crítica torna-se perigosa no atual momento porque enfatiza na reflexão crítica, desfazendo 
a brecha entre as aprendizagens e a vida diária, entendendo a conexão entre o poder, direitos e identidades 
democráticas mediante a utilização dos recursos da história. Mais do que ver o ensino como uma prática técnica, 
a pedagogia, no seu sentido crítico mais amplo, baseia-se no suposto que os aprendizados não têm a ver com a 
memorização do conhecimento morto e das habilidades associadas com os aprendizados para as avaliações, mas 
sim o compromisso com uma luta mais ampla pelos direitos individuais e a justiça social. O desafio fundamental 
que enfrentam os docentes na atual era do neoliberalismo, do militarismo, do fundamentalismo religioso, é 
oferecer as condições para que os estudantes a forma como o conhecimento está relacionado com o poder de 
auto-definição e do agenciamento social. De algum modo, isto sugere oferecer-lhes aos estudantes habilidades, 
ideias, valores e autoridade necessária para que eles nutram uma democracia substantiva, reconheçam formas 
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Um dos principais representantes destas pedagogias é precisamente o brasileiro Paulo 

Freire (2015) que considerava as realidades e procedências dos sujeitos para propor e conduzir 

os momentos de troca onde todas as pessoas aprendiam e ensinavam. Este desdobrou estas 

pedagogias a partir de textos como Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2015), Pedagogia da 

Autonomia. Saberes necessários à prática educativa (FREIRE, 2014), entre outros. Segundo o 

autor, quem ensina, quem media, mais do que estabelecer um listado de tópicos de obrigatória 

revisão leva pré-textos ou temas geradores como ele os chamava para explorá-los com as 

demais pessoas, para problematizá-los. Este mesmo apontava o seguinte,

A educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que é prática da 
dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 
mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente de 
homens (FREIRE, 2015, p. 98). 

É plausível e resulta significativo pensar a pedagogia crítica como um modo de formar 

sujeitos reflexivos, uma abordagem que leva em conta as experiências dos e das participantes 

dos processos educativos. Estas pedagogias nos convidam, também, a perguntarmos sobre os 

lugares onde é produzido o conhecimento. De fato, esta é uma tarefa que cada vez mais ganha 

importância se pensamos nos processos de formação como atividades multidireccionais. A 

respeito, bell hooks (1994), interessada no estudo de pedagogias alternativas às hegemônicas, 

aponta que

Entablar un diálogo en calidad de profesores, académicos y pensadores críticos es 
uno de los puntos de partida más sencillos a la hora de atravesar fronteras y trasponer 
obstáculos, tanto si éstos están interpuestos por la raza, el género, la clase social, la 
posición profesional o una miríada de diferencias diversas (p. 1) 64. 

A presença de outros sujeitos, como alcunha Miguel Arroyo (2012), não só nos 

convoca para pensar quais os processos de ocultamento vivenciados, mas também pensar 

nos processos de resistência. O autor coloca algumas questões para enriquecer as discussões 

sobre as pedagogias e os sujeitos normalmente não incluídos nessas ações de formação, 

tanto acadêmicas quanto políticas: “como tornar visível esse outro pensamento, esse 

autoconhecimento e essa desconstrução das formas inferiorizantes de pensá-los? Com que 

pedagogias? Poderão ser as mesmas com que foram ocultados, inferiorizados?” (p. 58). 

antidemocráticas de poder e lutem pelas injustiças profundamente enraizadas em uma sociedade e um mundo 
baseado em desigualdades sistémicas, econômicas, raciais e de gênero” (Giroux, 2015, p.21, tradução minha). 
64 “Criar um dialogo em qualidade de professores, acadêmicos e pensadores críticos é um dos assuntos de partida 
mais simples no momento de atravessar fronteiras e superar obstáculos, mesmo eles sendo interposto pela raça, 
o gênero, a classe social, a profissão ou a um marcador de diferença” (hooks, 1994, p. 1, tradução minha). 
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Existem diversas formas de pensar a alteridade desde a educação por meio de 

visualidades, necessitamos de posicionamentos críticos frente aos complexos de visualidades 

que chegam até nós por meio das mais diversas mídias. Nas palavras de Irene Tourinho e Raimundo 

Martins (2011) precisamos reformular os horizontes e repertórios imagéticos contemporâneos 

que fazem parte do dia a dia. Bem, mas qual seria esse repertório contemporâneo? O filósofo 

Giorgio Agamben (2014) aponta que o contemporâneo é um “entre-tempos”. Os estudos de 

culturas visuais se apresentam como um campo contemporâneo devido a que não negam as 

visualidades de épocas antigas, não comparam o presente com o passado, mas sim transitam 

nos rastros que deixaram os regimes anteriores e ao mesmo tempo se preocupa com aquilo 

está a um dia de se tornar passado, isto é, o que hoje nos convoca para pensarmos as imagens 

visuais, visualidades e contravisualidades.  

Imanol Aguirre (2011), por sua parte, apresenta a inserção do subjetivo na educação 

desde quatro perspectivas: como motor de conhecimento, como elemento constituinte do 

social, como elemento conformador dos juízos éticos e estéticos e, finalmente, como um 

elemento básico de prazer e de desejo. Neste ponto é importante salientar, a modo de crítica, 

a tergiversação do uso do emocional e sobrevaloração dos afetos em ações que estão pensadas 

para ser partilhadas, confunde-se continuamente uma afeição pessoal como uma proposta de 

afetar ou transformar algo que permanece fixo ou ainda invisibilizado.

Nos processos de ensino-aprendizagem a transversalidade dos estudos das culturas 

visuais afetam não só os materiais trabalhados, sua matéria, sua reprodução, mas também 

aquilo que os atores desses processos têm em seus repertórios, nos seus imaginários. É preciso 

carregar de criticidade a produção e consumo de imagens, ainda mais quando nos permitimos 

falar de trabalhos a partir de visualidades e colocamos uma grande quantidade de conteúdos 

que perpassam a materialidade dos pixels ou pigmentos.

As formas de pensar a teoria social e educacional e as pedagogias em nossa 
história estão visceralmente atreladas às relações políticas e às formas de pensar e 
conformar os coletivos sócio-étnico-raciais, de gênero, dos campos e periferias desde 
a empreitada colonial e continuando no ideário republicano (ARROYO, 2012, p. 62).

Dito posicionamento crítico deve ser múltiplo e não governado, por isso deveriam 

ser privilegiados os exercícios onde as imagens visuais que compõem os repertórios das 

aulas nasçam dos interesses de todas e todos os participantes. Estes pequenos detalhes são 

esquecidos continuamente, mas contribuem enormemente para preparar pessoas críticas e 

com capacidades não só para escutar a fala dos demais, mas também para ver quem são os e 

as demais, o que os e as constrói e, ainda ver-se a si mesmas, construir falas, erigir discursos. 
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Desse modo, quando procuro fazer evidentes as relações existentes entre os estudos 

das relações dos gêneros e os estudos das culturas visuais, vejo como as visualidades e as imagens 

visuais que não estão em sintonia como os regimes heteronormativos são um frutífero campo 

para estudar os discursos ocultos, os sujeitos ocultados e  ao mesmo tempo quem os oculta. 

Os encontros do projeto de extensão NarrATIVIDADES, também tiveram como 

embasamento um modelo de educação não formal fundamentado nas pedagogias coletivas, 

as quais, segundo Javier Rodrigo e Antonio Collados (2014), se apoiam nos discursos 

desconstrutivos já comentados acima e se fundamentam em trabalhos a partir das controvérsias 

e dos paradoxos. De acordo com estes dois autores “repensar os limites das pedagogias e suas 

políticas é uma tarefa comum e necessária se pensarmos na capacidade de transformação e 

no potencial das pedagogias culturais como novos espaços para outra cidadania” (p. 39). 

Pondero oportuno destacar que as pedagogias coletivas aqui tratadas envolveram 

ativismo, respeito pela diferença, “fazer visual” e a geração de espaços para a aprendizagem. 

Ainda por cima, conectando o campo dos estudos das culturas visuais com as pedagogias 

culturais e as pedagogias críticas, tanto as e os docentes, quanto as e os estudantes, não são 

vistos só como cronistas das mudanças sociais, mas também como participantes ativos da sua 

construção. Ao trabalhar com narrativas textuais, verbais e audiovisuais nesta pesquisa as 

experiências particulares, derivadas do contato com visualidades hegemônicas e experiências de 

transgressão às normas, foram um fazer e um aprendizado não somente visual mas hipervisual.  

Fundamentaram a inserção e reflexão destas pedagogias o pensamento de Javier 

Rodrigo e Antonio Collados (2014) que consideram que, 
O ato pedagógico é um acontecimento imprevisível, é uma performance em 
suspensão. A aprendizagem já não se produz no plano do previsível/planificável ou 
sobre noções já preestabelecidas do aluno (ou cidadão que se quer formar), mas flui 
e brota em espaços imprevisíveis e múltiplos (p. 27). 

 As pedagogias coletivas, por sua vez, têm sido transformadas por outro tipo de 

pedagogias muito caras para esta pesquisa e que no gráfico aparecem como pano de fundo 

das discussões: as pedagogias feministas. De acordo com Luz Maceira Ochoa  (2007), 

La pedagogía feminista es un conjunto de discursos, una práctica política, y es también 
una manera específica de educar. Su especificidad consiste en echar una nueva 
mirada a propuestas político-pedagógicas emancipadoras y desde una postura ética, 
filosófica y política denunciar su parcialidad y su androcentrismo, posicionándose 
críticamente ante el poder y la dominación masculinos, y promoviendo la libertad y 
el fortalecimiento de las mujeres, para construir de manera colectiva una sociedad 
más libre y democrática (p. 2)65. 

65 “A pedagogia feminista é um conjunto de discursos, uma prática política, e também uma maneira especifica de 
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Cabem em um arranjo de pedagogias culturais, críticas e coletivas inúmeras 

perspectivas, pois a final, os pensamentos críticos e reflexivos esperados destas devem 

permitir transformações de quem pensam, fazem e agem. Nesse sentido, Javier Rodrigo e 

Antonio Collados chamam a atenção sobre o seguinte, 

es urgente hacer vibrar los límites y paradojas de las políticas que se despliegan dentro 
de proyectos de pedagogías culturales para entender como las contradicciones de 
estas prácticas nos obligan a construir miradas decoloniales y unas pedagogías otras 
con un profundo calado del pensamiento altermundista bajo los aprendizajes de 
las epistemologías sur, de otras teologías de la liberación, de otras cosmovisiones... 
Ese es el reto que debemos asumir, intentar salir de nuestras zonas de confort e 
identidades fuertes (RODRIGO e COLLADOS, 2015, p. 69)66. 

Sobre as pedagogias em NarrATIVIDADES, conforme o mapa acima (Imagem 73), 

tivemos como pano de fundo as pedagogias feministas que nos deram suporte e incentivos 

para pensar nossos papéis em sociedade e as formas como os gêneros funcionam enquanto 

tecnologias que na maioria das vezes nos limitam. As pedagogias culturais nos ofereceram 

um campo para arrazoar sobre os aprendizados fora dos espaços culturais e em sintonia com 

as imagens visuais que nos interpelam e sobre as quais construímos sentidos. As pedagogias 

críticas nos permitiram cogitar e ainda relatar ações que precisam ser mudadas. Por último, as 

pedagogias coletivas nos conduziram por um fazer crítico e coletivo, práticas que implicaram 

escutas e falas atentas. 

Nos entrecruzamentos destas pedagogias avaliamos noções caras às conversações 

hipervisuais: entre as pedagogias culturais e as pedagogias críticas fixamos a reflexão; entre as 

pedagogias críticas e as pedagogias coletivas fincamos as ações de emancipação como formas 

de agenciamentos das pessoas que participamos nos encontros; entre as pedagogias coletivas 

e as pedagogias culturais cravejamos a conjunção enquanto modo de compartilhar espaços 

e vivenciar trocas culturais; por último, o entrecruzamento entre estas três pedagogias nos 

permitiu pensar em um formação ao mesmo tempo crítica, política e cultural. 

Retomando o fazer como um dos eixos das pedagogias coletivas (RODRIGO e COLLADOS, 

2014), neste ponto vou compartilhar três narrativas audiovisuais que foram construídas nos 
educar. Sua especificidade consiste em olhar de modo diferente às propostas politico-pedagógicas emancipadoras 
e desde uma posição ética, filosófica e política denunciar sua parcialidade e a dominação masculina, promovendo 
assim a liberdade e o fortalecimento das mulheres, para construir de maneira coletiva uma sociedade mais livre 
e democrática” (MACEIRA OCHOA, 2007, p. 2, tradução minha). 
66 “É urgente fazer vibrar os limites e paradoxos das políticas que se desdobram dentro de projeto de pedagogias 
culturais para entender como as contradições destas práticas nos obrigam a construir olhares decoloniais e 
umas pedagogias outras com um profundo brocado do pensamento altermundista sob os aprendizados das 
epistemologias do sul, de outras teologias da liberação, de outras cosmovisões…Esse é o reto que devemos 
assumir, tentar sair das nossas zonas de confort e identidades fixas” (RODRIGO e COLLADOS, 2015, p.69, tradução 
minha). 
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últimos três encontros. Destaco que para cada tarde de NarrATIVIDADES eu propunha uma 

atividades mas o jeito como foi desenvolvida estava por conta das e dos conversantes. 

No quarto encontro, para reforçar os três pontos que tornam os olhares masculinizados 

eu pedi fazer duas fotografias que parodiassem o representassem cada um deles. Para isto levei 

vários elementos de uso cotidiano em uma mala e deixei que as e os conversantes definiram 

como e sobre que fotografar. Vejamos alguns trechos da conversa durante a execução da 

atividade e as fotografias produzidas: 

Conversante24: caberia bem uma menina assegurar isto aqui [um travesseiro], fazer 
o contrário, ainda mais que está dando o dedo. Isso aqui está bem erótico. Eu penso 
que uma mulher poderia colocar muitos adereços femininos e botar isto aqui na 
frente. Tipo recusando! 

Conversante21: este símbolo, na verdade é muito masculino isso, inverter ele, fica 
parecendo um pênis mas tudo bem! Não sei o que significa ter um pênis também! 

Conversante23: brincando aqui, eu responderia assim, segundo os temas que temos 
visto ter um pênis é ter poder. Não é para todo mundo o poder, não significa que ter 
um pênis te torna... [Imagem 74]. 

Imagem 74. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES

Fonte: Arquivo da pesquisa.
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Conversante25: a objetualização da mulher tem que ver com o olhar, então o que 
vocês acham de uma foto onde o foco seja quem olha para... no caso... a crítica é 
que a gente sempre está olhando para o corpo da mulher com olhos de desejo ou até 
mesmo com os olhos da censura.

Conversante21: e se a gente despisse vocês com olhos igual vocês fazem?!...rsrsrs

Conversante25: aí que tá! Desde meu ponto de vista você fazer essa inversão, por 
exemplo, colocar a mulher vestida de homem, colocando a mulher fazendo o que 
homem normalmente faz, você não está subvertendo. Justamente está dando mais 
força para eles, talvez algo que seja diferente... a coisa do olhar, a mulher passando 
e os homens olhando para outro lado, sem necessariamente olhar para a mulher. 

Conversante24: mas cai numa subjetividade que muitas pessoas podem não 
interpretar dessa maneira...

Conversante21: e se fosse assim: você mexendo aqui na coisa e a gente olhando sua 
bundinha... rsrsrs... porque é uma sequência, a gente pode desconstruir na imagem 
seguinte.

Conversante23: eu tenho duas sugestões, a primeira a gente fazendo uma graça, 
mulher-feminina assegurando isto (travesseiro com gesto de dedo) na região genital, 
brincando com a ideia de um pênis. A segunda é transformar em objeto o corpo 
masculino ...

Conversante21: um olhar feminino objetificando o homem... é uma construção que 
pode ser desconstruída na imagem seguinte. Que seja ela (indica a conversante9) que 
é quem está vestida de forma mais feminina aqui. 

Conversante23: gente qual sua gestão para o comportamento corporal? 

Conversante9: eu acho que se você por o lenço fica bacana (indicando o conversante26) 

Conversante26: eu pensei primeiro focar o lenço para não deixar saber se é mulher 
ou homem, depois só o perfil e depois abre mostrando que é um homem mostrando 
o acessório. 

Conversante21: ok, vamos a experimentar...

Conversante25: Não, posso falar por que não? Se alguém se colocar com esse aspecto 
feminino ainda fica essa coisa de um homem agarrando uma mulher. 

Conversante21: eu posso tirar a gravata! 

Conversante26: eu deixo, porque ainda existe um preconceito contra o homem com 
turbante. Eu já passei por isso. 

Conversante21: eu não gosto de fotos, mas estou adorando fazer isto. 

Conversante24: você está com cara de tarada! 

Conversante21: eu me enfiei no papel. Inclui a personagem, os estereótipos... rsrsrs...
[Imagem 75]
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Imagem 75. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa.

Conversante24: eu tive uma ideia, a gente pode tirar uma foto de um homem ou uma 
mulher fazendo uma pose sexy e três celulares, um em frente do outro, fazendo a 
imagem do outro..

Conversante23: eu gostei disso! 

Conversante24: a imagem vai ser indireta, não precisa ser da pessoa. 

Conversante25: eu sugiro que esteja tanto um homem e uma mulher, mas que a 
câmera só foque no corpo da mulher. Não precisam estar em poses sexys porque 
seria a câmera a que dá o sentido...

Conversante23: eu acho interessante porque vamos ter uma figura de um homem e 
uma mulher mas o registro de imagem é seletivo...

Conversante21: os olhares que existem, pelo menos os que predominam, os que 
circulam predominantemente são olhares sexys de homens sobre mulheres, de 
homens para mulheres. Eu acho que a coisa está no olhar, não está na posse em si. 
É o olhar da pessoa que... porque a pessoa pode olhar para ela e dizer: que gostosa! 
Mas ela não se propunha nada, é o olhar que é patológico de quem está vendo.   

Conversante24: isso, a ideia é pegar a câmera que está focando a mulher... um celular 
que está sobre ela.  

Conversante25: então talvez uma foto espontânea, que não seja uma posse sexy mas 
que mostre que a pessoa que está fotografando vê sexualidade naquilo. 

Conversante21: vamos supor, se você foca no decote dela, você é quem está 
sexualizando,  o olhar é seu, não é dela. 

Conversante24: então fazemos um plano fechado e me fotografam falando com ela, 
para dar leitura do celular.

Conversante21: ficam três planos bem distintos [Imagem 76].
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Imagem 76. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa.

Conversante24: falta invisibilização das identidades não heteronormativas. 

Conversante19: se normalmente se mostra a mulher delicada, poderia ser a mulher 
trabalhadora, que carrega coisas pesadas, poderia ser usando esse chapéu caipira. 

Conversante21: a ideia é a gente fazer uma des-invisibilização. 

Conversante26: viabilizar?

Conversante21: tornar visíveis

Conversante23: sabe aquela coisa de uma mulher falando mais alto que um homem, 
uma mulher ganhando mais que um homem. 

Conversante26: fala em questão de emprego? 

Conversante23: tentar desconstruir relações de poderes, mas não sei se fazer uma 
fotografia sobre isso seja fácil. 

Conversante24: mas isso pode ter outras leituras. 

Conversante25: tudo tem outras leituras. A gente poderia brincar com palavras e 
desenhos no quadro negro, acho que dá para trabalhar com palavras, desenhos e 
imagens. 

Conversante21: então pode ser uma mulher com uma aparência masculina e numa 
posição de reconhecimento. Porque a gente estava conversando que nesse vídeo, 
no segundo, as mulheres que têm essa masculinidade evidente elas são rechaçadas, 
no trabalho, na família, então eu acho que deveria ser uma foto que indicasse uma 
mulher com essa coisa da masculinidade evidente e que estivesse numa situação 
oposta, que estivesse sendo reconhecida, bem recebida. Eu acho que é isso que diz 
disso. Vamos supor que a gente estiver numa mesa de reuniões e a mulher ela está 
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na ponta da mesa, vamos supor, né?! Eu já estou com uma camiseta que me deixa 
bem assim! Eu faria assim, tudo mundo sentado e todos ouvindo a pessoa que está 
falando, então vocês se sentam e eu fico em pé... [Imagem 77]. 

Imagem 77. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

Conversante25: ficou parecendo a ceia final....

Conversante21: kkkk

Conversante25: é sério, você senta no meio e nós somos os discípulos. 

Conversante24: se for de lá para cá fica tudo mundo. Ela fica no meio e tudo mundo 
vai ficar daqui. É muito engraçado porque todos os corpos têm aquele movimento, 
né?! 

Conversante21: eu posso estar olhado pra frente. 

Conversante25: eu vou soltar meu cabelo para simular a coisa. 

Conversante21: Massa! Amei! [Imagem 78].
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Imagem 78. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

Conversante9: eu queria que fizéssemos uma foto lá com uma frase que eu escrevi no 
quadro preto [Imagem 79] [30.03.2017]. 

Imagem 79. Fotografia produzida no projeto NarrATIVIDADES 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

Todas as fotografias produzidas nesse dia ficaram muito interessantes e aprendemos 

muito enquanto as realizávamos. De modo particular a última me pareceu muito emotiva porque 

todas as pessoas que estávamos esse dia reunidas vimos como os olhares masculinizados nos 

oprimem e por esse motivo uma das conversantes pediu para eu tirar essa foto delas e deles. 
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Todavia, no final desse encontro falamos desses locais de fala nos espaços escolares 

e da falta de legislação a respeito para preservar a integridades das pessoas com sexualidades 

e gênero não heteronormativos. Nesse momento lembrei de algo que tinha estado lendo 

e lhes compartilhei, os princípios de Yogyakarta, mas o que eles são? Em 2007, a ONU – 

Organização das Nações Unidas – desenvolveu os Princípios de Yogyakarta (ONU, 2007) 

e os quais correspondem a um documento de abrangência internacional sobre os direitos 

humanos das pessoas com sexualidades e identidades de gênero não heteronormativas. 

De acordo com o principio 16 deste tratado é tarefa dos estados “garantir que os métodos 

educacionais, currículos e recursos sirvam para melhorar a compreensão e o respeito pelas 

diversas orientações sexuais e identidades de gênero”. Em suma, procuram garantir que os 

e as estudantes que sofram violências “não sejam marginalizados/as ou segregados/as por 

razões de proteção e que seus interesses sejam identificados e respeitados de uma maneira 

participativa” (p. 24).

Uma semana depois, no quinto encontro, eu propus para os e as conversantes realizar 

uma narrativa audiovisual com algumas imagens que eu tinha levado e outras escolhidas por 

elas e eles. Devido a que esse dias as falas sobre os materiais e as experiências pessoais se 

prolongaram muito decidimos que cada pessoa me sugeriria um vídeo ou uma imagem visual e 

eu as juntaria em um vídeo. Vejamos algumas coisas faladas enquanto era definida a temática 

para a narrativa:

Conversante25: algum de vocês conhece aquele fotógrafo famosão dos anos oitenta? 
Richard Aventon?

Conversante24: eu pensei numa coisa que talvez não tenha muito a ver porque 
teríamos que pesquisar outras imagens. Eu tinha pensado em usar algumas imagens 
semelhantes, pessoas na mesma posição só que em diferente estilo. De repente 
relacionar pênis com obeliscos, a gente poderia fazer algumas associações assim. 

Conversante25: eu acho que devemos primeiro definir a temática porque procurar as 
imagens é sempre mais fácil. 

Conversante23: temos que pensar o que nós queremos provocar com a narrativa. 
Qual é o discurso da narrativa? 

Conversante24: eu fico pensando na gente pegar umas imagens fortes de sexo e 
em contraponto colocar outras. Mas não sei se eu estou viajando. Colocar aquela 
imagem do pênis com as cores do arco íris e depois uma do Bolsonaro, não sei. 

Conversante19: tem um ator pornô que é um transgênero, um homem que quis 
manter a vagina e faz filmes pornô. É muito foda! É um careca. 

Conversante20: Buck Angel!

Conversante22: ele é foda. Eu acho isso fantástico. Procuremos uma cena onde 
mostrem ele. Vejam esta imagem dele de corpo inteiro. [Imagem 79]
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Conversante23: eu penso que a gente pode criar, talvez, provocações, porque na 
minha visão tanto cabe essa proposta que o colega levantou de colocar imagens de 
quando é e quando não é, de perguntarmos se é nosso olhar ou não, quanto a do outro 
colega de fazer essas aproximações aos objetos fálicos, monumentos que vão discutir 
essa relação de poder, porque querendo ou não para discutir sobre pornografia a 
gente vai trazer a erotização, eu não vejo uma coisa descolada da outra. Aí podemos 
falar de como lidar com os corpos e essas relações de poder acima disso.

Conversante20: a questão do próprio homossexual, das metáforas que falam da 
questão homossexual como por exemplo de associar o homossexual feminino à flor 
ou algum animal, normalmente algo que permeia fragilidade, delicadeza, nunca 
como algo poderoso, imponente, então a figura do homossexual feminino é sempre 
algo delicado e no máximo misterioso. Uma concha. 

Conversante23: e os homossexuais masculino sempre são representados como 
poderosos, sempre o pau, o pinto, sempre têm uma força junto com o nome, seja 
no apelido, seja em qualquer coisa. Podemos usar imagens que possam provocar 
essa percepção, fazer esses contrapontos e eu acho que daria uma narrativa bacana. 
Também tem essa coisa forte de: vou te comer! 

Conversante22: tem uma coisa, inclusive eu estou escrevendo sobre isso, que é o 
dar e receber, desculpa é dar e comer. Qual é o poder carregado nessas expressões? 
No relacionado ao sexo. É a história que eu falei do gay e do viado, que se trata do 
seguinte: perguntaram para a criança qual era pior e ele respondeu que dar.

Conversante19: no imaginário da nossa sociedade quem dá é um homem que está 
tomando um papel de mulher no sexo, por conseguinte parece que é a pessoa que 
importa menos, que tem menos valor. 

Conversante23: dar é sinônimo de passividade. 

Conversante22: tem toda uma relação no universo gay em relação à ativa e à passiva. 
Tem todas essas discussões daquilo que o hetero fala sendo o universo gay. Eu vejo 
meus amigos gays discutindo isso. Mas eu acho que é algo geral.

Conversante20: é geral! É uma relação de poder mesmo! É uma relação de poder que 
permeia todos os meandros da sexualidade humana. 

Conversante25: tem uma entrevista com uma atriz pornô, ela é transexual, eu não 
vou lembrar agora o nome, mas ela fala dessa questão do poder, daquilo de ser ativo 
e ser passivo, ela fala que é ativa nos filmes que ela faz, ela se nega a ser passiva, ela 
é alta, forte e tal. Ela pede para ser a ativa independente de com quem seja, porque a 
partir do momento que ela se colocar como passiva ela vai estar se entregando para 
o mercado pornográfico e ela não vai mais conseguir se impor e conseguir o que ela 
quer. Mas ela fala que na vida pessoal ela não age dessa forma, age assim nos filmes 
porque ou senão ela vai receber menos. Dentro do mercado pornográfico existe uma 
diferença entre o papel do feminino e do masculino, um deles em detrimento do 
outro, um tem mais poder do que o outro. 

Conversante22: essas coisas dão um nó na cabeça. Uma outra coisa que eu queria 
mostrar aqui para compor nossa narrativa, não sei se vocês já viram o vídeo do PPC 
– Pau, perereca e cu -. Eu coloquei isto aqui como uma referência porque a gente está 
pensando em produção imagética, mas este aqui tem o áudio, tem as palavras, eu 
acho que no contexto da pornografia ou do erótico os som têm uma participação tão 
visceral quanto a das imagens. O que eu quero dizer é que aquele: pau, perereca e 
cu, pau, perereca e cu, aí ele fica usando outros termos que poderiam relegar outras 
situações, porque a imagem conduz para outro espaço, né?! Então tipo assim, então 
podemos pensar nesse limite do que é e o que não é. Eu acho que este vídeo brinca 
um pouco com isso. 

Conversante24: bota aí MEU PIPI NO SEU POPÔ. 
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Conversante9: a imagem é uma escolha muito individual, eu acho muito interessante 
essa ideia de fazer as correlações. Então se cada um manda uma imagem pelo e-mail 
e no próximo encontro que é na quinta, a gente vê como queda a narrativa pronta. 

Conversante25: definamos certinho, o quê a gente quer mostrar? Definamos duração, 
quais frases vamos a usar, vai ter sons, não vai ter sons, assim podemos pensar nessa 
narrativa para depois. 

Conversante23: eu penso algo em torno dos três minutos. 

Conversante25: eu já acho que três minutos é muita coisa. 

Conversante9:  eu penso que pelo tempo uma opção poderia ser que cada um de nós 
te doasse uma imagem para tu construir essa narrativa. 

Conversante19: sim, por mim não há problema! Eu pego essas imagens e vídeos que 
vocês compartilharam agora e sobre isso construo o material. 

Conversante23: perfeito! Então de hoje para amanhã a gente pode encaminhar as 
imagens para sua caixa de e-mails. 

Conversante9: isso, que sejam as imagens doadas as que façam a narrativa! 

Conversante25: eu acho mais interessante não pensar só em imagens e sim em 
narrativa. Porque imagens isoladas não têm significados tão interessantes. Uma 
imagem isolada ela tem um significado, se a gente colocar tudo junto vai surgir outro 
significado. Criar um sentido para essas imagens em sequência é fazer uma narrativa. 

Conversante9: as imagens elas não têm significados, são as pessoas as que fazem 
a leitura. Mas pelo horário não dá mais tempo, porque no próximo encontro já são 
outros temas, outras imagens. Então eu acho melhor a ideia da imagem ou do vídeo 
que cada um que nós doe. Por exemplo, eu gosto da imagem de uma artista sobre 
essa questão, ela parte de um ato mais político que é por exemplo a Mendieta, ela 
trata do corpo mas a partir de outra discussão feminista. 

Conversante24: eu penso que poderiam ser duas imagens, porque assim já 
poderíamos colocar a antítese e a tese. Eu vi um trabalho muito interessante assim, 
uma boneca assegurando outra no colo e era comparada com a Piedade de Michel 
Angello e ficou perfeito. 

Conversante25: eu achei muito interessante este vídeo. [Big Dick].

Depois de terminados os encontros eu recebi por e-mail algumas fotos e compus a 
narrativa que coloquei no site do projeto (http://juanospina.com.br/narrativa/). A imagem 
abaixo é do ator Buck Angel mencionado pelos e pelas conversantes. A imagem dele não 
a inclui dentro da narrativa e por isso a coloco aqui por ser muito representativa para as 
conversas desse dia, um corpo que questiona os binarismos, um sujeito que tem crescido e 

ganhado visibilidade nas mídias.  

A narrativa também pode ser visualizada por meio deste código QR

http://juanospina.com.br/narrativa/
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Imagem 79. Buck Angel

Fonte: https://revistatrip.uol.com.br/trip/dia-da-visibilidade-trans

Por outra parte, durante repetidas ocasiões foi mencionada a necessidade de 

transformações na educação sexual e a urgência de diversificar as imagens de corpos nos 

espaços escolares:

Conversante23: escutando as conversas de todo mundo eu fiquei pensando como 
desde o início tem sido minha relação com a imagem pornográfica. A minha formação 
familiar, eu venho de uma família bem comum, na minha formação a relação da 
mulher com esse universo pornográfico ela é extremamente velada. Eu fui criada 
aprendendo que isso era errado e a gente não podia ter acesso a isso. Mesmo na 
tevê aberta que tinha a partir de um determinado horário, acho que depois das onze 
da noite, mesmo que meus pais tivessem ido dormir a gente não punha o canal, 
passava rapidinho e mudava de canal. Na minha infância tinha irmãos do meu pai 
que minha mãe não deixava dormir na casa desses tios porque ela sabia que eles 
tinham revistas pornográficas em casa, e ela não queria que a gente tivesse acesso 
a elas. A ironia da situação foi que eu tive aceso a essas revistas na casa dos meus 
avôs maternos, por causa de uma das irmãs da minha mãe. As revistas que meus 
tios tinham eram a Playboy, que é uma nudez ou uma erotização do corpo feminino 
de uma maneira um pouco mais velada, e a revista que tinha casa dos meus avôs, 
que era de uma tia minha que comprava essas revistas e que e gostava de ver, eram 
revistas pornográficas mesmo, da questão do sexo. A conversa, que era questão meio 
revistinha, o gibi, assim com fotos, ela falava mais naquela linguagem de: vamos 
fuder! Chulo, não sei o quê! 

Eu lembro que fomos nós, na questão familiar materna, eu sou a primeira neta, na 
forma como a gente foi criado, eu acho que eu tinha um olhar muito ingênuo e ainda 
tenho se brincar ... então quando eu achei essas revistas eu fui dividir com os primos: 
olha só que coisa estranha! Eu abri o negócio para ver... a gente começou a ver, a 
gente se reuniu, fez a rodinha da primaiada para ver isso. A reação das minhas tias 
e da minha mãe quem encabeçou isso foi de fazer uma grande fogueira no quintal 
com essas revistas, atirar fogo para sair o demônio, a gente ficou assustado porque 
não devia ter visto e a gente viu. Era um susto: meu Deus, que coisa horrorosa eu fiz! 

https://revistatrip.uol.com.br/trip/dia-da-visibilidade-trans
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Eu passei a minha infância e a minha adolescência, o começo da juventude, negando 
o acesso a esse tipo de informação. Entoricas, levar os alunos para a sala de aula r 
de educaçrecimento da mulher  eu fiz!  dão tem coisas aqui que os meninos disseram 
que para mim é novidade, é muito interessante, é muito curioso, eu acho bacana 
ter acesso a essas coisas mas vindo dessa experiência vivida aí eu percebo o quanto 
a gente é normatizado, inclusive a partir desse tipo de visualidade, na mulher e eu 
acho que esse grupo é grande ainda, isso influencia nosso modo de agir, inclusive nas 
relações sexuais. Uma mulher que ela não é “chula”, ela não pode agir dessa forma, 
chulo é baixo, de nível inferior, muito mal visto, o pior dos piores. Acontece quase que 
um endurecimento da mulher nas relações sexuais e aí vem a dificuldade da maioria 
das mulheres de ter um orgasmo, de tocar o próprio corpo, de olhar o próprio corpo, 
de conhecer o próprio corpo. Isso é negado, é mãos para acima. É muito complicado.

Eu lembro que uma amiga, nas nossas partilhas, ela disse que na escola eles tiveram 
um professor de educação física que começou a dar aula de educação sexual para os 
alunos percebendo essas dificuldades que foi percebendo, ele resolveu fazer umas 
aulas teóricas, levar os alunos para a sala de aula porque educação física era dada 
no pátio e falou: vamos conversar sobre algumas questões! Deu orientação mesmo, 
desde higiene pessoal, limpeza e higienização corporal, especialmente dos órgãos 
genitais. Ele teve um momento em que fez reunião de conversa só com as meninas e 
aí ela me contou. Eu não tive essa experiência, quando ela me contou esse negócio 
eu fiquei: nossa! Como é que é isso! Então a experiência que eu tenho é um pouco 
a visualidade que vai no verso do pornô, é a negação disso e como a gente não 
deve acessar, eu por exemplo nunca assisti um filme pornô, nunca assisti, mas eu 
falo isso para a gente perceber os contrapontos que temos aí. O quanto ... mesmo 
não assistindo, o quanto essa visualidade define determinado grupo de mulher e de 
homens, porque não é só mulher que fala: ah eu não posso agir assim! O próprio 
homem também espera que determinadas mulheres não tenham o tipo de atitude, 
de performance, de movimentação que ele vê no filme pornô. Se uma mulher que ele 
considera, dentro um padrão heteronormativo, se ela tem um tipo de atitude dessas 
então ela é muito rechaçada e aí ela tem uma atitude sexual endurecida e sem saber 
o porquê! Não se dá conta de por que não pode!  

Conversante25: esse tipo de educação no meu caso foi bem comum e com a maioria 
dos meus amigos foi da mesma forma, existe todo um medo sobre esse contato com 
a pornografia e com as revistas eróticas. Eu pelo menos não sei quantas revistas 
eróticas minhas foram jogadas fora, rasgadas, já apanhei demais, já teve vez de eu 
chegar em casa e estar as revistas num balde com água benta que minha avó pediu 
benzer o balde para colocar água dentro e colocou as revista lá e pelo amor deus! 
Jesus não quer isso! Então assim, com todos os meus amigos era a mesma situação, 
todo o mundo já saiu com as costas quentes porque acharam um DVD, um VHS 
pornô, uma revista pornô embaixo da cama. Eu não sei como foi com os outros aqui, 
mas sempre houve essa demonização imensa em relação à pornografia. Namorada 
que termina por causa disso e namorado também, termina porque encontra material 
pornô ou histórico pornô, por acaso eu também conheço alguns homens que não 
assistem pornografia, que odeiam pornografia, que têm medo de pornografia, se 
recebem no Whatsapp, que é o que tem de mais comum, bloqueiam a pessoa, tiram 
do grupo, saem do grupo, não fala mais porque acha a coisa mais repulsiva do 
mundo. Então pode ser que venham para os dois lados também [04.04.2017]. 

No sexto encontro eu elenquei uma dúvida com a qual tinha ficado do encontro anterior, 

Conversante19: posso fazer uma pergunta sobre o que ficou... na minha cabeça 
ficou rolando algo que foi levantado no final do encontro passado: me parece que 
quase uma obrigatoriedade para a indústria pornográfica de cumprir um papel de 
educação sexual. Eu fiquei pensando, mas por que a indústria pornográfica teria que 
fazer isso ou ter essa função? Não seria melhor, os programas de educação sexual 
pegar elementos da pornografia e da pós-pornografia, do tipo: mostrar diferentes 
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corpos e velar algumas coisas para que os jovens se aproximem mais? Porque eu 
acho que a pornografia não é obrigada pela educação, é certo que a gente aprende 
muitas coisas com pornografia, coisas que inclusive nos ensinam fatos errados sobre 
nossos próprios corpos, nos ensina a ter vergonha.

Conversante23: engraçado! Eu não entendi assim. Eu entendi o seguinte: por falta 
de uma educação sexual e de espaços para falar abertamente sobre isso, seja na 
família ou na escola, alguns jovens e adolescentes acabam buscando na pornografia 
informações e tentando se educar e às vezes isso é uma “des-educação”. A pessoa 
não aprende ou ela erra muito, ela se desinforma assistindo alguns vídeos. Mas eles 
não têm compromisso nenhum de serem formativos. 

Conversante21: eu vejo lá na prefeitura, onde eu dou aula, né?! Que a pornografia 
tutela os meninos, sabe?! Tutela mesmo! Eles são vidrados em pornografia, é a coisa 
hormonal e ... é uma tutela mesmo! Existe o acesso amplo e irrestrito, a maioria dos 
vídeos que eles assistem são vídeos considerados os vídeos heteros, os vídeos que a 
gente vê que circulam, né? Não é que circulem em sala mas eles conversam sobre 
isso, ahh não sei o quê o Redtube, eles sabem todos os endereços.

Conversante23: algo que os colegas trouxeram, também, que para mim foi uma 
novidade é que mesmo nesse meio comercial, do cinema e da indústria pornográfica, 
existem hierarquias e existem orientações sobre modos de se comportar. Então 
macho alfa e essas coisas assim, que a vida útil de atores e atrizes que atuam nesse 
segmento ela é muito rápida.

O componente do fazer no último encontro esteve focado na realização de um zine 

que incluísse questões relativas ao projeto de extensão. Inicialmente cada pessoa pegou uma 

folha e depois fomos trocando para intervir gráfica e textualmente o que já estava sendo 

trabalhado. O Zine que foi intitulado Desconstrução dos gêneros (Imagem 80) consta por 

inteiro no anexo 2 e no site do projeto (http://juanospina.com.br/zine/).

O zine também pode ser visualizado por meio deste código QR

http://juanospina.com.br/Narrativa/
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Imagem 80. Portada do Zine Desconstrução dos Gêneros 

Fonte: Arquivo da pesquisa.

5.2  Proposições desconstrutivas

Como levar a desconstrução para nossas práticas de ensino e aprendizagem em artes?

Quando olhamos para as imagens visuais normalmente emitimos juízos de valor sobre 

estas de acordo a nossa posição no mundo, com base nos nossos imaginários e na forma que 

ditos artefatos se relacionam com eles, as declaramos como sendo provocadoras ou inocentes. 

Pois bem, sobre este assunto é importante e necessário colocar algumas questões para 

refletirmos sobre “a inocência nas imagens” ou melhor, a precariedade dos nossos olhares. Com 

a precariedade dos nossos olhares não estou levantando questionamentos sobre limitações 

para enxergar os signos presentes nos artefatos que vemos, mas sim da impossibilidade de 

descolar nossos olhares treinados, formados ou chancelados pelos centros de transgressão, e 

pensar nas afeições que essas imagens podem ter para outras pessoas. 
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Por meio de exercícios de alteridade, ora mais simples ora mais complexos, é possível 

colocarmos, pelo menos virtualmente, no local das outras pessoas. Escutá-las, por exemplo, 

é uma prática básica que nos deixa perceber as formas como esses sujeitos, as vidas dessas 

pessoas se constroem e resultam em produções tanto verbais e textuais quanto audiovisuais. 

De acordo com Maria Luisa Sandoval (2006) as alteridades são coprodutoras de mudanças 

sociais e levam, por exemplo, às e aos docentes, às e aos estudantes, às pesquisadoras e 

pesquisadores a se questionar sobre suas inserções, enquanto posicionamentos e práticas 

políticas, nos espaços de interação social e acadêmica. 

Pensar de modo interseccionado, a meu ver, é uma das formas de compreender 

de melhor maneira os modo como as relações de poder, saber e prazer operam na vida dos 

sujeitos. Em NarrATIVIDADES, mesmo não criando um perfil de cada participante para iniciar o 

projeto, tanto eu como as demais pessoas fomos, aos poucos, compreendendo os jeitos como 

os marcadores sociais da diferença, enquanto vetores fluídos, faziam parte e continuam a 

fazer parte do percurso de vida de todas e todos. De fato, as análises e os relatos foram ficando 

cada vez mais interseccionados com o passo das conversações, tanto assim que os três eixos 

descritos no quarto capítulo terminaram por se misturam e entrecruzar.  

Segundo Mara Viveros Vigoya (2010) existem dois tipos de pensamento interseccional: 

o crítico e o fenomenológico. A primeira perspectiva ou aproximação considera que toda 

dominação envolve questões de classe, sexo e raça, o qual faz com que a própria dominação seja 

vista como um assunto interseccionado. Por outra parte, a segunda aproximação considera que 

o interseccional é a experiência da dominação e para exemplificar esta situação a autora baliza a 

exclusão laboral advinda da racialização. Nos contextos da América do Sul resulta importante, por 

conseguinte, pensarmos em identidades mestiças como já mencionei, pois nossas segregações 

são outras e tão variadas que a tríade classe, sexo e raça nem sempre observa. 

Ainda sobre a interseccionalidade, Catarina Isabel Caldeira Martins (2016) tece uma 

crítica por acreditar que esta, enquanto modelo, atende a categorias do norte, 

O modelo interseccional, por exemplo, surge como uma resposta à problematização 
do conceito “mulher” e das respectivas reivindicações de uma universalidade por 
parte de mulheres negras, de modo a ampliar o pensamento e o ativismo feminista no 
sentido de incluir opressões diversas que resultam da interseção do sexo, da raça, da 
classe social, da religião, da deficiência, etc. É um modelo que tem em conta o caráter 
dinâmico e contextual dessas categorias, bem como as contingências situacionais 
e as especificidades das situações das sujeitas e que resolve os problemas da 
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chama “política de identidades”, permitindo a cada mulher situar-se e agir perante 
opressões diversas. Contudo, é ainda um modelo do Norte, cuja colonialidade se 
manifesta num pensamento de tipo categorizante, típico da modernidade europeia, 
e no conjunto de categorias identificadas, as quais são decalcadas de um modelo de 
organizações social ocidental (p. 180-181).

Agora, para adaptar os estudos interseccionais às análises das informações do sul 

precisamos trabalhar e construir narrativas próprias sobre as formas como se interseccionam 

as discriminações e determinações sociais. Lastimosamente e como baliza Judith Butler 

(2015), as violências e opressões configuram o sujeito e condicionam suas possibilidades 

constitutivas. Assim sendo, devemos ficar atentos de qual diversidade defende nossa postura? 

Quais violências nos parecem plausíveis de luta? Quais as histórias de vida diferenciadas que 

aguardamos quando temos um percurso mais ou menos pronto e um final desejado? Nos 

processos de mediação quais lutas apresentamos e quais deixamos por fora? 

Depois de discutidas algumas informações sobre a desconstrução no quinto e sexto 

encontro, encerrei as rodas de conversa com as seguintes perguntas: Qual seria uma possível 

proposta de desconstrução dessas visualidades para trabalhar desde os estudos de culturas 

visuais? Imaginam vocês alguma proposta de desconstrução dos olhares masculinizados por 

meio do trabalho com culturas visuais? Saliento que a partir das falas das pessoas sobre este 

assunto construí este subcapítulo que além de ter um caráter analítico baliza ditas propostas, 

não são planos prontos, mas sim incentivos para continuar enriquecendo as discussões sobre 

poder, saber e prazer elencadas nas imagens visuais e mantidas pelas visualidades, inclusive as 

da própria arte e dos estudos de culturas visuais. 

O primeiro a falar foi conversante22 e mais do que elencar uma proposta para levar 

para sala de aula considerou importante refletir sobre a inserção da desconstrução nos 

cotidianos pessoais e escolares:

Conversante22: para mim deve ser um processo, né?! Para subentender uma ideia 
de desconstrução você tem que ter construído algo, tem que ter consciência do que é 
construído, do que foi construído. Eu não sei até que ponto a gente tenha consciência 
do que a gente construiu! Até porque muitas vezes a gente trata de mudar 
comportamentos ou acaba reproduzindo discursos que não necessariamente são os 
nossos, mas que a gente reproduz eles, às vezes espontaneamente e tudo mais. 

Para mim o processo de desconstrução tem que revelar o que está construído. A partir 
do momento que você revela o que está construído, racionaliza o que foi construído, 
você consegue ter essa noção de desconstrução. Para mim a desconstrução é um 
processo que não termina mais. Agora, pensar em uma proposta prática eu não sei, 
eu acho que a desconstrução parte de assumir o que foi construído. Eu tenho que 
assumir que mesmo eu não aceitando, eu sou machista, por colocar um exemplo. 
Mesmo que eu tenha sofrido com toda essa ideia de masculinidade em que fui 
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criado e moldado. Minha esposa falou uma coisa muito interessante ontem: eu me 
sinto um paria, eu me sinto em um lugar que é um lugar nenhum, ele é um lugar 
nenhum, porque ao mesmo tempo que eu quero compreender o universo a partir 
das feminilidades, pensando numa proposta feminista, no sentido de igualdade de 
gêneros, mas quê igualdade. Ultimamente eu estou usando a expressão justiça de 
gênero, porque justiça não pressupõe igualdade. Mas com a justiça de gênero eu 
apanho de um lado e apanho do outro. O machismo me oprime e muitas vezes eu 
tomo um terreno que não é o meu, mas eu queria compartilhar e entender e apanho 
nesse outro terreno também. Eu me sinto isolado, eu me sinto sozinho, eu me sinto 
abandonado, não que alguém ou alguma causa me tivesse que encaixar, mas é como 
se eu estivesse em lugar nenhum.

Conversante19: isso que está levantando o colega é super interessante. Eu penso que 
deve ser um dos principais aprendizados deste tipo de espaços, porque nenhuma 
diferença deve ser apagada [04.04.2017].

Algo que o conversante salientou, como aparece no seu relato, foi a necessidade 

de ver o que está construído, reconhecer as fissuras, descobrir formas de impedir que os 

significados totalizantes sobre os sujeitos e suas relações se instaurem, assim como propus 

Jacques Derrida (1986). Seguidamente, o conversante24 compartilhou sua proposta na qual 

a transversalidade da perspectiva das relações dos gêneros deve tomar conta do ensino e 

além disso chamou a atenção para que se continuem estabelecendo mais pontes entre ensino 

superior e ensino básico e fundamental, pois como ele apontou as universidades às vezes 

ficam isoladas e produzindo para iniciados,  

Conversante24: quando vocês dois falavam sobre a cultura visual, cultura visual é 
tão ampla, que dentro da cultura visual surge o discurso queer, o discurso feminista 
dentro da própria cultura visual, então areja algumas discursividades. Já que ela fala 
de discursividades eu não vejo outra forma senão levá-la em termos de discursividade, 
sobre tudo num momento em que você vive no Brasil essa esquizofrenia desse choque 
de discursos, porque você é um esquerdopata, um mortadela ou você é um coxinha, 
etc. Eu gosto muito de ver essa questão semiológica nas matérias da internet porque 
todos se agridem, né?! Numa matéria de futebol colocam coisas do Lula. A gente 
está vivendo essa esquizofrenia do discurso e também penso que as sexualidades 
esbarram nisso. 

Se por um lado a gente conta com um discurso feminista como nunca houve, falando 
do Brasil, minha esposa inclusive comentava sobre isso, parece que 2017 vai ser o 
ano das mulheres. Agora, por outro lado, a gente nunca teve tão forte a homofobia, 
pelo menos não de maneira tão singular, o machismo, a quantidade de crimes contra 
mulher ou feminicídios, lei Maria da Penha atuando de maneira muito forte. Então a 
gente está vivendo essa dualidade. Então se a gente está falando de discursividades 
e desconstrução, eu acho que isso tem a ver com uma pedagogia da discursividade, 
quando falo pedagogicamente não é necessariamente no contexto de uma disciplina 
exclusiva da educação sexual, por exemplo, ou das sexualidades. Eu acho que isso 
deveria vir de forma transversal dentro da academia, seja no ensino fundamental, 
no ensino médio. Quando a gente fala de educação a gente não está falando só de 
prevenção da gravidez, não é só isso, é toda essa discussão que a gente está tendo 
aqui também. 

O que eu vejo de possibilidade de desconstrução do que está aí é fazer isto que 
fizemos nós e levá-lo fora da nossa ilha, porque dentro da ilha FAV – Faculdade de 
Artes Visuais – a gente está falando para iniciados, para convertidos. Todos nós aqui 
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de alguma forma estamos reconhecendo o machismo e dizendo que nós fazemos 
parte dele, que isso é incutido desde nossa infância, mas nós somos pessoas que 
estamos dentro desse ambiente que discute isso, e para fora daqui? Esse discurso que 
a gente está tendo aqui é um discurso cuja necessidade seria de reverberar. Agora, 
eu acho que a reverberação não pode depender do pai ou da mãe da escola que 
vão fazer um abaixo assinado contra um livro de biologia porque tem um desenho 
de um pênis ou uma vagina, pelo amor de deus! Num governo que está querendo 
aprovar o projeto de escola sem partido, num momento que um governo faz uma 
reforma do ensino médio para manter disciplinas pragmáticas formando os jovens 
para o mercado do trabalho, criando um beco ainda maior entre a escola pública 
e a escola privada, porque as escolas privadas vão manter essas outras disciplinas, 
não vão tirar a sociologia, história, geografia, por uma série de motivos que não 
cabe discutir agora. Basta ver também o crescimento das igrejas conservadoras, da 
bancada evangélica no congresso e por outro lado esse discurso da gente quando de 
maneira significativa temos homens querendo discutir sobre feminismo, querendo 
discutir teoria queer, eu acho muito positivo. 

Eu acho que a saída se encontra muito mais na idealização de outro modelo de 
educação, um modelo que permitisse que essa discursividade seja transversal, que 
ela pudesse vir a tona numa aula de história para discutir os bultos da história, por 
que nos nomes de rua quase não temos nomes de mulher? Quem são as heroínas? 
Como elas foram construídas? Verificar nas mídias quais os espaços dados às minorias 
de forma geral (...) eu acho então que estas coisas não deveriam estar como uma 
disciplina isolada por medo da gravidez adolescente ou das DST. Eu acho que isto 
deveria entrar como quem está discutindo ética num país que carece de tanta ética 
como o nosso hoje em dia. Discutir questão de gênero não é verificar se é mulher, se 
é gay, pelo amor de deus! Me doe ouvir isso! Um monte de gente ignorante abrindo 
a boca para falar merda, trata-se da gente discutir ética e é isso que a gente está 
fazendo agora. 

Temos de pensar em um discurso não... pensar sendo um aspecto que envolve a 
ética, lidar com o outro, a inserção disso na sociedade como aspecto educativo que 
pode ser levado para dentro da universidade e ministrado de forma transdisciplinar, 
devemos pensar em uma revisão da educação. 

Para mim é muito fácil falar deste lugar. Agora, para além dele? É fácil falar porque 
eu tenho algumas leituras, eu tenho formação, eu faço parte de uma elite desse 
aproximadamente 4% que chegaram no ensino superior e desse menos de 1% que 
chegou em um doutorado. Para mim é muito fácil falar, meus pais foram professores 
universitários, eu tinha cinemas perto de casa, consigo ler em várias línguas 
estrangeiras. Agora, para quem não tem essa mesma realidade, eu penso quê tipo 
de exigência eu posso fazer?! [04.04.2017].

As contribuições deste conversante foram muito importantes porque misturaram 

questões políticas muito atuais, no que refere à própria censura de temáticas que envolvem 

gêneros e sexualidades no ensino básico e fundamental. Inclusive ele lembrou de um episódio 

acontecido em 2017 em Rondônia, quando foi acoimado, por parte de um grupo de mais 

de 150 pais e mães, o uso de um livro de biologia porque nele se mostrava uma ilustração 

de um pênis em ereção (Imagem 81) entre vários outros desenho nos quais se representam 

palpações de mama para detectar tumores nos seios. Como proposta ele considera que deve 

ser consolidada uma pedagogia da discursividade, não como uma prática educativa específica, 

mas como uma abordagem transversal nos processos de ensino e aprendizagem. 
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Imagem 81. Livro de ciências naturais censurado em Rondônia. 

Fonte: https://g1.globo.com/ro/ji-parana-regiao-central/noticia/pais-acionam-mp-ro-para-proibir-livro-de-
ciencias-com-ilustracao-de-penis-em-escola.ghtml

A conversante9, por sua parte, apontou de modo breve sua percepção a respeito 

das provocações que deixamos nesses dias de encontros. Segundo ela poderíamos iniciar 

processos de inserção de uma pedagogia desconstrutivista, 

a partir do processo de desconstrução dos estereótipos que existem e também da 
fetichização do corpo feminino, da mulher negra, mas trabalhando com visualidades 
que dessem margem a essa discussão. Eu vejo cada vez mais necessário que hajam 
encontros formativos como este para que se possa debater, não só a partir de 
discursos verbais, mas também a partir de discursos imagéticos porque as mídias 
estão aí, elas estão no ambiente dessas pessoas com quem nós trabalhamos, estão 
presentes no meu dia a dia, então eu vejo como é necessário fazer discussões como 
estas [Conversante9, 06.04.2017]. 

Partindo da sua formação como artista visual, a conversante23, elencou a importância 

das imagens visuais e visualidades nos processos de tomada de consciência e consolidação de 

pensamento reflexivo ou crítico, tanto nos espaços escolares como nos familiares e sociais,  

Conversante23: eu, enquanto artista visual, percebo o quanto as imagens e as 
visualidades comunicam e educam ou até deseducam, profundamente e de maneira 
muito sutil. A gente consegue trabalhar com imagens e com as visualidades nos nossos 
meios de trabalho, de convívio, sejam familiares, isso afeta o outro de uma maneira 
que a gente ainda não tem noção de quanto! É algo muito profundo! Enquanto 
pessoa eu fico pensando como a gente consegue ser um agente transformador de 
nós mesmos e dos meios nos quais a gente faz parte de uma maneira respeitosa, 
como a gente consegue levar essas reflexões, essas possibilidades de ampliação nos 
espaços para além da academia. Porque como disse o colega na terça, aqui é muito 
fácil, porque a gente se dispõe, eu tenho tentado fazer esse exercício em casa, com 
meu pai, com minha mãe. Meu pai estudou para aprender a ler e escrever, ele tem 
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até a terceira série do primário e a formação que ele teve de vida é dentro dessa 
realidade muito machista, muito masculinizada, a maneira dele tratar minha mãe 
dentro de casa revela muito isso. A maneira como minha mãe reage às coisas que 
ele faz revela também a formação machista e masculinizada que ela também teve. 
A gente teve isso, eu e os meus irmãos. Existe um esforço familiar de se mudar isso, 
mas é muito lento, muito complexo. Ouvir o outro é muito mais difícil do que falar. 
As vezes a gente quer levar para o outro o que acha certo. A gente tem desejos de 
mudanças que são imediatos, eu pelo menos... às vezes eu olho uma situação e fico 
pensando: o que fazer? como faço...?

A fala da colega me tocou um monte! De dizer: eu procuro ter uma postura para 
ser exemplo de alguma maneira para as pessoas, as crianças e adolescentes com 
os quais eu vivo, que eles vejam que eu me posiciono dessa forma. A fala dela me 
dá forças para assumir uma postura, a fala da outra colega me chama atenção 
para ter esses cuidados com o jeito de ser, pensar e agir do outro, como é que eu 
acolho o outro, ela me provocou para pensar isso. Nosso papel aqui é um pouco 
ser essa figura de agente reverberador ou reverberadora dessas questões que estão 
pairando por aí e que não têm respostas, não têm soluções, às vezes eu saio deste 
exercício, destes encontros, com muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas 
dúvidas ainda e desejo mudar algumas posturas comigo mesma, em um primeiro 
momento. Enquanto mulher eu vivo essa realidade do machismo, eu não preciso nem 
ser reprimida pelo outro, eu mesma faço isso comigo, eu tenho me dado conta disso 
de uns três anos pra cá. Estou com 42 agora, e desse tempo pra cá começo a olhar 
para algumas questões, de onde vem tanta insegurança? De onde vem tanta auto-
cobrança? é quase uma autoflagelação, inconsciente. 

As visualidades e as imagens, são caminhos que podem nos ajudar muito, quando 
eu penso em cultura visual eu penso para além do complexo, é questão simples, 
está no cotidiano, eu penso qual é o visual do cotidiano que nos constrói? Para mim 
isso é cultura visual. Eu penso o que posso inserir, o que posso  questionar, como 
tencionar, esse é um exercício para a vida. Em alguns momentos eu me deixo levar 
pela correnteza, mas tem momentos que consigo nadar contra a maré. 

Esta experiência no grupo me fortalece, eu acredito que experiências como estas, 
ainda com caráter de oficinas, com provocações, que sejam para ouvirmos, eu 
acredito que elas acrescentam muito nos diferentes espaços, sejam escolares, sejam 
familiares. Ações como estas têm que acontecer mais vezes em outros lugares, em 
outros espaços, todo isto tem ficado borbulhando na minha cabeça[06.04.2017]. 

Pensando nas imagens visuais que chegam até nós por meio das mídias tradicionais, 

como a televisão e os impressos, e as novas mídias como a internet, a conversante20 considera 

que uma forma de inserir propostas de desconstrução desses complexos de visualidades 

poderia ser a partir da observação dos comportamentos e produções em redes sociais. Ela, por 

exemplo, utiliza as imagens visuais que lhe resultam interessantes e as leva para discutir nos 

seus círculos de convívio. Essa prática não é nova, mas  vale a pena mantê-la e enriquecê-la, 

Conversante20: eu acho que desde o ponto de vista midiático, fazendo um exercício 
de observação, de você construir uma propaganda e outros veículos de comunicação 
como revistas, jornais. Eu acho que todo esse questionamento que a gente está fazendo 
agora de alguma forma está surtindo efeito. Eu vejo um movimento crescendo que 
busca problematizar todas essas questões, né?! Seja numa propaganda de sabão em 
pó, seja numa propaganda de cerveja, que é um produto com discursos extremamente 
estereotipados, de objetificação do corpo das mulheres. Eu vejo uma mudança 
acontecendo e uma mudança acontecendo nas posturas das pessoas, quando você, 
de repente, se depara com certos discursos hegemônicos. Eu vejo por exemplo no 
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Facebook vários sites de notícias e uma multidão de pessoas questionando certas 
posturas de certas empresas, de certas propagandas, de certos comerciais e outras 
defendendo também esse discurso hegemônico. Mas eu vejo mais pessoas tentando 
pensar além da caixinha, além do que está aí padronizado. Do meu ponto de vista, eu 
gosto quando vejo algo, alguma notícia, alguma imagem que me incomoda ou que 
me perturba, eu sempre busco nos meus círculos de convivência trazer, de alguma 
forma, eu sempre busco a opinião do outro, problematizando mesmo! Saber o que 
acha! Saber o que pensa sobre isso! Às vezes as pessoas não sabem o que dizer, 
não sabem o que falar, mais a semente foi lançada de alguma forma para que elas 
possam refletir, não simplesmente normatizar ou naturalizar certos discursos porque 
sempre estiveram aí, porque sempre existiram vamos seguir, vamos reproduzir o que 
já está aí, então eu vejo que essas problematizações, essas questões, principalmente 
com relação ao gênero, com relação ao papel da mulher. Penso muito a partir do 
papel da mulher e aí alguns homens vão refletir também sobre todos esses aspetos 
[06.04.2017]. 

As mudanças nos outros e outras também dependem de nós, disse a próxima 

conversante. Reconhece que as pessoas mais velhas demoram um pouco mais para transformar 

suas percepções, motivo pelo qual devemos levar em conta o vetor ou marcador social 

geracional, não que isto implique a aceitação de atitudes de subordinação, mas sim da nossa 

parte uma forma específica de conectar as imagens visuais e discursos com as visualidades que 

construíram o ser e estar no mundo daquelas pessoas. Vejamos o que esta participante falou, 

Conversante21: eu agradeço muito o convite e a oportunidade de ter ficado imersa 
nos discursos, nas falas de vocês, foi muito bom, mexeu muito comigo, me ajudou, 
me fez pensar muito, porque eu sempre fui uma pessoa que acreditou no contraponto 
para as situações problemáticas, é o modo de vida meu. É o jeito com eu vivo e pago 
muito caro por isso, às vezes. Inclusive essa propaganda [anúncio de Ariel que passei 
esse dia para elas: http://juanospina.com.br/comercial_ariel/] me emocionou muito, 
por quê? Porque me lembrou muito do meu pai, meu pai está em estado terminal, 
meu pai está morrendo de câncer e ele sempre foi uma pessoa muito machista, 
muito agressivo, não agressivo fisicamente, mas agressivo assim... nós éramos 
todas mulheres e ele sempre foi aquela pessoa que a fala dele era a que tinha que 
valer, as concepções dele eram as que tinham que dominar e ele sempre nos agrediu 
muito, minha mãe sempre foi uma mulher muito anulada e eu paguei caríssimo por 
isso, mesmos depois que ela morreu ele ficou um tempo comigo, uns dois anos e 
eu aguentei porque nunca teve uma atitude minha que ele aprovasse, nada, nada, 
nada. Ele sempre lembrava que eu era uma pessoa de esquerda, a mulher que não sei 
o quê, a mulher gorda, a mulher que não assegurou o marido e hoje ele pede muitas 
desculpas, porque eu sempre procurei pontuar. Mas as pessoas mais velhas, como 
meu pai, elas são refratarias, porque a mudança depende do outro também, não 
dependem só de você, então quando você vê as gerações mais novas, as meninas, 
os adolescentes, eles estão abertos de alguma maneira e por mais que eles estejam 
sendo formados no meio que têm, eles estão abertos, sabe?! 

Então essa coisa de você trazer as visualidades, trazer os zines, você trazer o filme, 
você questionar, isso é uma coisa que como vocês estão dizendo, isso germina, mas 
uma pessoa mais velha, de outra geração cheia de certezas, ela é refrataria mesmo. 
Hoje ele chora e pede desculpas... eu acho isso triste e interessante... porque ele sabe, 
ele é uma pessoa inteligente, ele sabe o que ele fez, eu tenho muita compaixão dele 
por isso, essa propaganda me fez lembrar muito disso. 

Eu acho que a questão da gente, das mulheres, como mulheres trans, cis, como 
homens, como lésbicas, como hetero, a gente tem que sempre marcar posição, a 
gente nunca nesta vida pode abrir mão de marcar uma posição, de se calar diante de 
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uma violência psicológica, de uma violência física, é uma missão de vida. É um jeito 
de viver. Agora, essa coisa da visualidade, porque para mim a visualidade sempre 
está atravessada por palavras, mas ter tido mais contato com esta atividade, por 
exemplo, aquela atividade que a gente fez das fotos foi tão sensacional para mim. 
Isso é estratégia, isso é uma coisa que a gente, no meu caso, tenho que me apropriar, 
porque realmente é muito bom, porque é arte [06.04.2017].

Para encerrar a roda de conversas dessa tarde e o projeto NarrATIVIDADES, pelo 

menos essa primeira vez que ele funcionou, também compartilhei minha percepção do que 

foram os encontros e do que representou para mim a experiência:

Conversante19: para mim tem sido muito transformadoras estas semanas, porque 
por mais leituras que a gente faça a gente só vê sentido no fazer, no escutar. Tem 
sido de uma riqueza enorme escutar vocês, escutar pessoas com uma história de vida 
e uma origem diferente da minha, mas que em alguns momentos se conectam, em 
outros momentos não se parecem, mas o mais valioso é que juntos e juntas fizemos 
coisas simples e com muito sentido, coisas para replicar em nossos círculos laborais, 
familiares. Muitos de nós temos crianças nas famílias e estão também as pessoas 
mais velhas que igualmente precisam aprender, nós nunca vamos parar de aprender 
[06.04.2017]. 

Depois de terminados os encontros refleti em vários momentos, inclusive até hoje o 

faço, sobre um fazer audiovisual que permita continuar veiculando críticas e reflexões sobre 

as relações dos gêneros e sobre nossas representações. Neste caso li várias vezes o que foi 

dito pelas e pelos conversantes e defini que assim como no infográfico da imagem 73 ia tomar 

como pano de fundo as pedagogias feministas para pensar na produção de imagens visuais 

e reflexão sobre visualidades visando o estabelecimento de discursos que caminhem na 

contramão das estratégias dos olhares masculinizados. Uma tarefa fácil e imediatista não será, 

ao certo, mas tão necessária quanto prazerosa, sem dúvida. 

O comercial de Ariel também pode ser visualizado por meio deste código QR
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Lembro, antes de expor minha proposta, que a crítica feminista surgiu das preocupações 

cotidianas experimentadas, principalmente, pelas mulheres que observavam os modos como 

eram representadas na literatura, cinema, pintura e tantas outras mídias. Em um primeiro 

momento houve leituras semióticas preocupadas com a forma como eram construídas 

compositivamente as imagens, mas depois a preocupação incluiu a construção cultural dos 

discursos a partir destes, ou seja, um agir que reverbera até hoje nos estudos de culturas visuais. 

Desafortunadamente muitas artistas mulheres só têm alcançado difusão e 

reconhecimento da sua obra após sua morte. Consequentemente alguns dos trabalhos de muitas 

pensadoras e pensadores feministas conectados com o campo das artes visuais têm estado 

focados a construir uma arqueologia deste tipo de saber, talvez um tipo de ação arqueológica 

como assinala Gayle Rubin (2016) que já tem feito o mesmo no campo da literatura. 

Assim sendo, reuni, por enquanto, cinco contra-dicções feministas nos estudos de 

culturas visuais, contra-dicções separadas por um hífen porque não referem a conversações 

falhas, pelo contrário, destacam outras formas de dicções feministas, falas ou enunciados, no 

campos dos estudos de culturas visuais (OSPINA ÁLVAREZ, 2017). 

A primeira contra-dicção é: arte e ativismo, ao mesmo tempo. Em vários momentos da 

história o campo das artes tem observado de maneira apática os acontecimentos que o rodeiam. 

Críticas políticas nem sempre foram bem-vindas nos espaços museísticos, por exemplo, ainda 

mais quando estes locais são financiados pelos governos nada laicos e polarizados. Contudo, a 

arte contemporânea introduziu mudanças significativas no que refere às pontes entre denúncias 

socioculturais e a arte, ou seja, ela tem se encarregado de receber, nos melhores casos, à política 

como visitante de honor nas galerias e centro de educação artística. 

Nos últimos anos essa união entre arte e ativismo tem sido divulgada amplamente 

em vários cantos do mundo e chamada de artivismo. Para exemplificar, Paulo Raposo (2015) 

considera que o artivismo é,  

um neologismo conceptual ainda de instável consensualidade quer no campo das 
ciências sociais, quer no campo das artes. Apela a ligações, tão clássicas como prolixas 
e polémicas entre arte e política, e estimula os destinos potenciais da arte enquanto 
ato de resistência e subversão. Pode ser encontrado em intervenções sociais e 
políticas, produzidas por pessoas ou coletivos, através de estratégias poéticas e 
performativas (...) A sua natureza estética e simbólica amplifica, sensibiliza, reflete e 
interroga temas e situações num dado contexto histórico e social, visando a mudança 
ou a resistência (p. 5). 
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Nesse sentido, ponderar o artivismo como uma contra-dicção feminista no campo 

das artes nos oferece importantes inserções para pensarmos culturas visuais, hegemônicas 

ou não. O tipo de ativismo que balizo nesta contra-dicção não se limita à concepção radical no 

seu sentido mais vago, mas principalmente àquela que atende à raiz etimológica do termo, a 

escavar nas raízes das estruturas discursivas interpelantes dos sujeitos envolvidos na produção 

artística, assim como também as que a consumem e a transformam. 

Para exemplificar esta primeira contra-dicção trago de novo o caso das Guerrilla Girls 

quem defendem que arte e ativismo podem e devem caminhar juntos. Por vários anos elas 

refletiram qual era o foco da sua proposta, mas chegou um momento no qual compreenderam 

que eram as duas coisas, seu ativismo sem linguagens como as artes visuais não teria o sucesso 

alcançado e ainda seu afazer artístico sem o ativismo seria qualquer um e provavelmente já 

teria sido absorvido pelo sistema mais comercial das artes. 

A segunda contra-dicção é: há arte fora dos museus e há museus fora da arte. Talvez 

esta contra-dicção, assim como a anterior e as próximas, não apresente grandes novidades, 

mas pelo tipo de projeto que foi NarrATIVIDADES e o qual espero continuar desenvolvendo, é 

importante lembrar que a arte neste caso aparece como a areia na qual pudemos e podemos 

discutir a vida e suas capengas. 

Os espaços da arte pouco a pouco têm sido deslocados desde os centros fixos até 

lugares antes impensáveis como centros comerciais, bodegas, ruínas, praças, florestas e 

qualquer lugar que podamos imaginar. Contudo, desejo balizar nesta contra-dicção o esforço 

de muitas mulheres e artistas feministas para expor e  partilhar suas obras. Os museus, bienais, 

mostras de cinema, centros culturais, entre outros, nem sempre têm se mostrado amigáveis 

com produções não androcêntricas, tal como vimos no capítulo anterior. 

Por estes motivos muitas artistas decidiram não aguardar os convites para entrar 

nas instituições das arte e geraram seus próprios espaços, ensinando-nos que não sempre é 

necessário aguardar uma vaga, um convite, mas sim é preciso promover empreendimentos 

pessoais, afinal, às vezes são muito mais cansativas e ingratas as participações chanceladas 

por instituições reconhecidas. 

No ano de 2014, o curador Xabier Arakistain, convidou às Guerrilla Girls para participar 

em Bilbao, na Espanha, com uma retrospectiva do seu trabalho (Imagem 82). Na ocasião o 

coletivo lembrou, por meio dos seus primeiros cartazes e panfletos, que começaram atuando 
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fora dos museus e seu posterior ingresso nestes teve e ainda tem como objetivo visibilizar 

outros discursos, outros sujeitos, outros olhares. 

Imagem 82. Cartaz das Guerrilla Girls para retrospectiva de 2014 

Fonte: http://artgallery.yale.edu/collections/objects/195642

Pensando que há museus fora da arte é significativo observar como as influências de 
grupos sociais entre os quais se destacam os movimentos feministas, têm contribuído na criação de 
espaços nos quais não só se expõem pinturas, esculturas, instalações e se acolhem performances 
chanceladas com a etiqueta arte. Surgiram nos últimos anos lugares que buscam preservar arquivos, 
construir memórias, formar às pessoas em temas conectdos com os sistemas econômicos, artísticos 
e culturais. A modo de exemplos, em São Paulo abriu-se o Museu da Diversidade Sexual, no Perú o 
Museo Travesti e em Medellín, na Colômbia, o Museo Casa de la Memoria. 

A terceira contra-dicção que proponho é: Não há estética (exclusivamente) feminina...: 
comumente escutamos dizer que há que levar as mulheres para os espaços expositivos, eu 
mesmo já o tenho dito. Contudo, além disso devemos pensar nas condições que os centros 
e academias de arte têm para oferecer para as artistas mulheres. Com o que eu vou dizer a 
continuação posso estar dando um tiro no meu pé, ferindo algumas susceptibilidades, mas 
não precisamos de uma estética (unicamente) feminina, de olhares (somente) femininos 
assim como, muito menos, olhares masculinizados. A questão vai além disso. Nas palavras 
de Luisa Pécora (2016) “não há estética feminina: há mulheres capazes de fazer trabalhos 
esteticamente importantes. Há mulheres com habilidades completamente diferentes, e que 
precisam ser vistas como tal” (p. 10). 

Há importantes produções artísticas de mulheres que reivindicam estéticas dissidentes, 
feminilidades que não se parecem com aquelas espalhadas pelos complexos de visualidades 
impostas por séculos e as quais têm como base “a menina doce” e ainda perpetuadas por 
correntes artísticas e audiovisuais. Constanzx Alvarez Castillo (2014), da Cerda Punk, alcunhou 
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sua própria noção de feminilidade e ainda a problematiza no texto a seguir: 

Hablamos claramente desde una postura excesiva, que poco tiene de similitud con 
una feminidad conservadora o de buena niña, reciclando una estética travesti, drag, 
de puta, punk, que rescata lo supuestamente “peor de la mujer”. Todo aquello que se 
encuentra en la basura, en el recicle, el glamour de la feria, de la ropa modificada, de 
las boas de pluma sintética que regalan en las discos maricas, de lo que la sociedad 
mantiene en silencio, en los márgenes, los espacios en los que nadie desearía estar, 
menos una mujer. Una feminidad rota, ordinaria, picante, que no tiene nada que 
ver con el deseo heterosexual aceptado socialmente, reciclamos al fetiche, al deseo 
oculto, prohibido. Nadie te sacaría a cenar vestida así, a muchxs les daría vergüenza 
andar con alguien como nosotras al lado. Cuerpas receptoras de miradas excesivas 
(p. 94). 67

Portanto, não devemos aguardar “olhares (unicamente) meigos”, “olhares 

(absolutamente) nervosos”, “olhares só de mulheres´”, pois a meu ver, o que devemos 
aguardar são as experiências de logros e lutas dos nossos cotidianos, visualidades e 
histórias que também compõem nossas culturas visuais. Sobre elas aprendemos e 
muito, e quem melhor para falar isto que os pensadores das pedagogias culturais. Um trabalho 

que combina aquilo que discuto nesta contra-dicção é o realizado pela artista Brasileira Tate 

que veicula discussões sobre gordofobia e estética na sua obra (Imagem 83). 

Imagem 83. Obra da artista Tate

Fonte: (ALVAREZ CASTILLO, 2014).
67 “Falamos certamente desde uma posição excessiva, que pouca similitude tem com uma feminilidade 
conservadora ou de boa menina, reciclando uma estética travesti, drag, de puta, punk, que resgata o supostamente 
“pior da mulher”. Tudo aquilo que encontra-se no lixo, na sucata, o glamour da feira, da roupa modificada, dos 
colares de penas sintéticas que oferecem nas boates gays, o que a sociedade mantém em silêncio, nas margens, 
os espaços onde ninguém desejaria estar, menos uma mulher. Uma feminilidade quebrada, ordinária, quente, 
que não tem nada a ver com o desejo heterossexual aceitado socialmente, reciclamos ao fetiche, ao desejo 
oculto, proibido. Ninguém te levaria jantar vestida desse jeito, muitxs sentiriam vergonha de andar com alguém 
como nós. Corpas receptoras dos olhares excessivos” (ALVAREZ CASTILLO, 2014, p. 94, tradução minha). 
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A quarta contra-dicção: histórias de mulheres e sobre mulheres merecem espaços 

de maior abrangência. Às vezes tenho a sensação que somente as histórias de e sobre homens 

são universais no sentido da sua repercussão nas mídias. Enquanto as narrações de mulheres e 

outras identidades não heteronormativas são objetos do desejo dos olhares masculinizados, os 

homens são objetos do desejo da indústria audiovisual, não só enquanto figuras representáveis, 

mas no papel de diretores e produtores. Andréa Senra Coutinho y Luciana Gruppelli Loponte 

(2015) têm chamado este perigoso fato de “fenômeno da ausência” e o qual tem graves 

repercussões na formações de pensamento crítico. Casos de sexismo e racismo afloram 

diariamente nos bastidores dos circuitos artísticos, acadêmicos e de extensão.

Vejamos o caso do cinema brasileiro, somente o 14,8% dos filmes estreados em 2015 

tinham como diretora a uma mulher e somente uma mulher na história dos prêmios Oscar tem 

recebido o galardão como melhor diretora, Kathryn Bigelow em 2010 por sua longa-metragem 

“Guerra ao Terror”. Segundo Ann Kaplan (1998), 

Los héroes masculinos idealizados en la pantalla devuelven al varón espectador su 
imagen reflejada y perfeccionada, junto a una sensación de dominio y control. En 
cambio, a la mujer no se le ofrecen más que figuras desamparadas y convertidas en 
víctimas que, lejos de ser perfectas, refuerzan el sentido essencial de inutilidad ya 
existente68 (KAPLAN, 1998, p. 59). 

Assim sendo, o pensamento feminista nos convida para observar essa disparidade e 

questionar tantos as representações quanto as pessoas encarregadas de produzi-las. 

A última das cinco contra-dicções que construí até encerrar esta tese é: Não sempre 

a arte das mulheres é feminista, nem a arte feminista é feita por mulheres. Muitas e muitos 

artistas evitam usar o rótulo feminista nas suas propostas por receio a que lhes sejam negados 

espaços nos circuitos artísticos. Outras pessoas, por sua parte, trabalham com ativismo mas 

não se reconhecem como feministas, segundo as docentes Andréa Senra Coutinho e Luciana 

Gruppelli Loponte (2015), 

ser mulher não é o mesmo que ser artista feminista, e ser feminista não equivale a 
assumir um compromisso político em obra de arte. É preciso cuidar para que nessas 
análises não ocorra uma simples projeção, ou seja, ver o feminismo onde se deseja, 
e não onde ele de fato está (p. 185). 

68 “os heróis masculinos idealizados na tela devolvem ao varão espectador sua imagem refletida e aperfeiçoada, 
junto com uma sensação de domínio e controle. Entretanto, à mulher não se lhe oferecem mais do que figuram 
desamparadas e convertidas em vítimas que, longe de ser perfeitas, reforçam o sentido essencial de inutilidade 
já existente” (KAPLAN, 1998, p. 59, tradução minha).
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Andréa Senra Coutinho e Luciana Gruppelli Loponte (2015) consideram que mesmo 

algumas atitudes radicais foram necessárias na época para colocar em xeque os sistemas 

patriarcais, criaram-se brechas que nos dias de hoje devemos pensar fortalecer, ainda mais, a 

conceição que os feminismo lutam pelo respeito da diferença de qualquer sujeito. 

Para encerrar estas cavilações e visando conectá-las com outras propostas, penso que 

um trabalho de desconstrução no campos das artes é o que desenvolvem, novamente, Andréa 

Senra Coutinho e Luciana Gruppelli Loponte (2015) e o qual encontrei pensando justamente 

nos dizeres e nas visualidades que têm introduzido os feminismos nos estudos de culturas 

visuais. As autoras propõem 11 estratégias para ajustar os feminismos e o ensino de e por 

meio das artes: 1. Desacostumar os olhares às feminilidades naturalizadas e representações 

classistas e convencionais; 2. Deixar de pensar a arte como conjunto de objetos eternos, 

valiosos e armazenados em museus e instituições como centros culturais; 3. Evitar conceber 

aos artistas como sujeitos românticos, individualistas, insignes e ainda menos como sendo 

só homens; 4. Prescindir da compreensão das obras de arte como resultados de processos 

meramente individuais e sentimentais; 5. Aproveitar os diálogos com artistas, abrir rodas de 

conversa sobre problemáticas de ordem social como o sexismo e outras discriminações para 

escutar o que se pensa destas desde a arte; 6. Considerar e contextualizar as propostas das 

políticas educativas e políticas sociais; 7. Diversificar as atividades, apropriações, releituras 

e traduções para ampliar, desse modo, os repertórios instrumentalizados de docentes e 

estudantes; 8.  Promover análises sobre os aparelhos, materiais e inter-relações entre correntes 

artísticas, pois é importante explorar o conhecimento sobre o trabalho das mulheres; 9. 

Estimular, por meio da crítica aos códigos artísticos tradicionais, formas diferentes de pensar 

de estudantes e docentes; 10. Possibilitar o acesso a diferentes manifestações artísticas de 

mulheres e homens de diversas procedências geográficas, culturais e geracionais; 11. Discutir 

com estudantes, docentes, familiares e comunidade, de modo geral, temas que desde as artes 

visuais reivindiquem  abordagens sobre histórias e situações cotidianas. 

As anteriores reflexões nos indicam que vivemos em contextos repletos de ilhas as 

quais dificilmente acoplam esforços para se unir, eis uma das potências dos problemas, a 

impossibilidade de juntar frações com diferentes características. Cabe pensarmos de modos 

mais versáteis e, por que não, reconhecermos a necessidade de fazer parte desse todo 

nunca universal. A união dessas particularidades funciona melhor quando às diferenças são 

sincronizadas, respeitas e comemoradas. Pois conforme salienta a própria Judith Butler (2015), 

o maior problema da universalidade é que deixa de responder às particularidades culturais. 
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 Em sintonia com a proposta de Nicholas Mirzoeff (2011, 2016) sobre a problematização 

das visualidades hegemônicas, visando a concepção/experimentação de outras visualidades ou 

contravisualidades, ou nas palavras dele propender pela autonomia dos olhares, neste projeto 

usei os três eixos mediante os quais o autor considera que este trabalho é possível. Assim 

sendo, vivenciamos processos educativos onde se pouparam as classificações obrigatórias 

colocadas pelas visualidades hegemônicas e os gêneros enquanto construções culturais; 

compartilhamos processos democráticos onde as separações foram evitadas com o fim de o 

que dissenso e as diferenças ganharam força; e, finalmente, usamos estéticas alternativas para 

combater sistemas opressores dos corpos, das sexualidades, dos prazeres, dos sujeitos. 

Ressalto que as contravisualidades não têm materialidade física, ou seja, elas não 

se medem pelas imagens visuais consideradas transgressoras. Elas correspondem a modos 

de pensarmos os regimes que definem os sentidos que as demais pessoas e nós temos sobre 

nós mesmos, sobre as demais, sobre os artefatos e sobre as relações estabelecidas a partir 

dos discursos audiovisuais. A meu ver, as contravisualidades nascem, também, de exercícios 

hipervisuais nos quais podamos expandir os discursos das imagens impressas e projetá-las e 

pensá-las no âmbito das relações culturais. 

Em relação ao primeiro ponto da proposta de Nicholas Mirzoeff (2011, 2016), 

os processos acontecidos em NarrATIVIDADES preconizaram a escuta atenta e respeitosa 

dos relatos, das narrativas construídas a partir das visualidades hegemônicas ou não que 

faziam parte da vida, dos percursos de vida dos e das participantes. Entendemos, conforme 

conversávamos encontro após encontro, que as masculinidades, feminilidades e, ainda, 

a masculinização dos olhares são pontos que todos nós, sujeitos, sem distinção de sexo, 

gênero, etnia, raça, classe, etc., devemos levar a consideração, pois em menores ou maiores 

proporções, estes condicionam nosso estar no mundo, nosso fazer sentido no mundo. 

No que concerne ao segundo ponto, os processos democráticos no projeto de 

extensão caracterizaram as participações e contribuições nos encontros. Todas as pessoas 

que estiveram envolvidas construindo esta pesquisa comigo foram informadas do caráter da 

pesquisa, dos modos como eu recolheria as informações e ainda compartilharam informações 

que foram considerando importantes conforme emergiam as conversações das demais 

pessoas. As fotografias que as pessoas compartilharam, seus relatos, suas interações com as 

outras pessoas partiram de vontades pessoais de contribuir e aprender nesse processo grupal. 
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Finalmente, no fazer, nas atividades práticas com revistas, câmeras, vídeos e na própria 

ação de narrar e escutar, experimentamos não necessariamente formas alternativas de fazer, 

mas oportunidades de veicular contradiscursos daquilo que as visualidades sobre os gêneros e 

as sexualidades hegemônicas nos têm ensinado. Não tivemos como objetivo acabar cada tarde 

com uma ou muitas peças de qualidade “expositiva”, mas sim de contribuir na concepção e 

elaboração de materiais que deflagraram perguntas, movimentaram certezas, e sobre os quais 

poderíamos continuar falando, ou seja, realizando uma conversação hipervisual.
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APRENDIZAGENS SEM PONTO FINAL  … 

Estudar as relações dos gêneros sob a perspectiva dos estudos de culturas visuais, 

a partir dos imaginários e anedotas das pessoas envolvidas no projeto NarrATIVIDADES, 

ora engraçadas ora emocionantes, permitiram-nos a quem compartilhamos essas tardes de 

encontros, colocar em xeque certas representações, não só imagens visuais que circulam 

pelos circuitos hegemônicos das artes, mas também e, principalmente, as visualidades que 

constroem nossos cotidianos. Esses complexos de visualidades nos possibilitaram refletir 

sobre experiências do dia a dia que também entram nas salas de aula de instituições escolares 

e performam, corporificando-se nas e nos estudantes, docentes, pessoas que trabalham com 

mediações, servidoras e servidores, famílias, etc.  

Nesta tese as masculinidades não tiveram uma análise atrelada somente aos estudos 

de varões ou estudos sobre homens, foram encaradas enquanto tecnologias de gênero 

que fazem parte do sistema binário dos gêneros e que as colocam, na maioria das vezes, 

em um patamar de superioridade comparadas com outras construções identitárias como 

as feminilidades, masculinidades alternativas e as demais identidades que não as binárias. 

Desatrelá-las dos estudos de varões e observá-las a partir dos estudos de culturas visuais fez 

com que, junto com as pessoas que deram vida ao projeto NarrATIVIDADES, as esmiuçássemos 

nos pontos que definiram o tema principal desta pesquisa, os olhares masculinizados e suas 

repercussões na vida destes sujeitos. 

Pensar as culturas visuais de modo plural, ainda sem ser uma proposta minha, 

conforme o relatado nesta pesquisa, possibilitou-me garantir que as diferentes construções 

de sentido dos e das conversantes fossem respeitadas assim como a minha. Além disso, tomar 

consciência dos diversos olhares sobre o mundo me levou a favorecer a leitura de outras 

autoras e autores, pessoas nascidas inclusive no meu país, e as quais, por conta talvez de uma 

visão colonizada incorporada em mim, nunca antes as tinha procurado nem lido. 

Revisando as duas perguntas que nortearam esta pesquisa, considero muito 

significativas as contribuições das e dos conversantes para construir e refletir sobre as 

repercussões dos três eixos mediante os quais analisamos os olhares masculinizados: 

objetualização e hipersexualização das mulheres, principalmente das mulheres negras, e dos 
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homens negros; invisibilização das identidades não heteronormativas e androcentrismo no 

uso de aparelhos e mídias audiovisuais. 

Por outra parte, pensar de modo coletivo a desconstrução dos olhares masculinizados, 

com base nas pedagogias culturais, pedagogias críticas, pedagogias feministas e pedagogias 

coletivas, fez com que nos divertíssemos, aprendêssemos com cada fala, cada imagem visual, 

cada piada e principalmente realizar e adoptar a desconstrução como uma postura ética e 

política no entendimento dos discursos e suas estruturas. 

A desconstrução e a forma como a pensamos durante o projeto nos convidou 

a desenvolver olhares mais aguçados sobre os entrecruzamentos dos discursos, visando 

questionar, entre muitos assuntos, a dominação de certos conceitos sobre outros. De acordo com 

Neurivaldo Campos Pedroso Júnior (2010), existem termos que são caros à desconstrução e os 

quais desde a linguagem, tanto escrita quanto falada, permitem não encerrar as interpretações 

de mundo, de “desnaturalizar” os discursos: “nem um...nem outro”, “ao mesmo tempo”, “por 

um lado...por outro”. A meu ver, e avaliando o que foi NarrATIVIDADES, os estudos de culturas 

visuais têm fortes bases na desconstrução por vários motivos: não atendem aos binarismos 

alta e baixa cultura, imagens da arte chancelada pela história hegemônica da arte e imagens 

das mídias, questiona tanto o logocentrismo como o ocularcentrismo, entre outras. 

De igual modo, trabalhar sob a perspectiva da desconstrução nos encontros de 

NarrATIVIDADES não somente nos permitiu destrinchar os elementos textuais, verbais e visuais 

das narrativas, mas também perceber a maneira em que binarismos como ausência e presencia, 

visibilidade e invisibilidade, as próprias masculinidades e feminilidades, funcionam além dos 

seus papéis antagônicos. Nestes arranjos de enunciados normalmente um submete ao outro, 

daí a necessidade de criticar os olhares masculinizados e suas repercussões nas produções de 

sentidos, pois também não se trata de defender a instauração de olhares feminilizados para 

contrapesar, mas sim olhares integradores e baseados no respeito pela diferença.  

As narrativas das pessoas que participaram nesta pesquisa, as que elas trouxeram 

como foi o caso da Gisberta, da Dandara, dos e das suas parentes, carimbaram as conversações 

com muitos relatos de violência, tanto física como simbólica, que vivemos nas ruas, dentro de 

casa, nas escolas e centros de formação, de modo geral. Portanto, o trabalho com memórias 
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não deve ficar no “já passou”, como diria Hannah Arendt (1996): o passado não se armazena, 

ele se pensa no presente, ele se faz vivível. No presente nossas e nossos colegas, estudantes e 

nós mesmos recebemos ataques de ódio derivados da não aceitação das nossas construções 

de gênero e práticas sexuais, das nossas relações étnico-raciais, das nossas procedências 

geopolíticas, das nossas formas de localizarmos no mundo. Nesse sentido, os processos de 

representação amplamente trabalhados no campo das artes visuais devem procurar não 

só salvar momentos, mas criá-los, gerar oportunidades para conectar estética e políticas, 

possibilidades de pensar a arte como areia onde se aprimora o pensamento crítico e reflexivo. 

Os cruzamentos realizados com os e as conversantes entre imagens audiovisuais, 

visualidades e relatos verbais e textuais nos possibilitaram pensar nos três assuntos descritos 

no quarto capítulo e que fazem parte, de acordo com os desfechos desta pesquisa, daqueles 

dispositivos que consolidam olhares masculinizados: objetualização e hipersexualização 

das mulheres, principalmente das mulheres negras, e dos homens negros; invisibilização 

das identidades não heteronormativas e androcentrismo no uso dos aparelhos e mídias 

audiovisuais. Estes representam, como falei nas primeiras páginas, as interseções dos gêneros 

com as categorias de prazer, poder e saber, respectivamente. 

Cabe lembrar que ditos eixos foram construídos de modo particular a partir dos dados 

que integraram a pesquisa. Estes, sem dúvida, podem ser divididos, interseccionados, fusionados, 

conforme os desdobramentos deste estudo e dos relatos que continuam borbulhando nos 

afazeres das pessoas que fizemos parte do projeto de extensão NarrATIVIDADES. 

Os estudos interseccionais, a interseccionalidade, ou melhor, uma percepção 

integradora das relações de poder, saber e prazer nos sujeitos, em vez de simplesmente nos 

oferecer uma leitura dos entrecruzamentos das opressões, contribuíram de forma especial 

para fazer leituras desconstrutivas dos discursos, relativizar certas dições sobre as relações 

dos gêneros e, inclusive, entender que os marcadores sociais da diferença não são vetores 

fixos e se transformam conforme nos construímos enquanto sujeitos. Além disso, enquanto 

proposta metodológica, enriqueceram as análises dos discursos que resultaram das seis tardes 

de encontros de NarrATIVIDADES. 

“Conversar de modo hipervisual” nos permitiu às e aos conversantes vivenciar “na 

pele” os modos como os olhares não se sustentam somente nas imagens visuais, mas também 
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nos sentidos perceptivos e, principalmente, nos sentidos ou significações construídos sobre 

nossas existências. Em nossos papéis de estudantes, docentes e professionais reconhecemos 

a importância de conectar o escopo dos estudos das relações de gênero nos processos de 

formação tanto formal como não formal, acadêmicos e sociais. 

O anterior não quer dizer que seja obrigatório incluir a discussão categórica de gênero 

em tudo quanto é falado, mas sim ter os estudos das relações dos gêneros como perspectiva 

possível e norteadora para analisar as múltiplas relações de poder, saber e prazer que, em 

medidas diversas, permeiam nossas interações. Assim sendo, entrecruzar, por exemplo, as 

perspectivas dos estudos feministas com temáticas da história da arte, sociologia, filosofia, 

etc., nos permitirá perceber sobre quais sujeitos têm sido e estão sendo carregadas as 

pressões e opressões.

Ainda que tenha sido um dos principais desafios pensar o pedagógico dentro de 

NarrATIVIDADES, resultou ser um dos principais aprendizados para todos e todas, pois como 

foi dito por algumas e alguns conversantes, esses experimentos que tiveram mais a ver com 

modos de criar sentido, podem ser extrapolados do projeto de extensão e desdobrados em 

outros espaços para continuar a pensar sobre olhares masculinizados, homo-lesbo-transfobia, 

racismo, machismo, etc. 

As proposições desconstrutivas fortalecidas pelas pedagogias feministas, pedagogias 

culturais, pedagogias coletivas, e elencadas no último capítulo, mais do que buscar consolidar-

se enquanto fórmulas para serem aplicadas em outros espaços, tiveram o intuito de questionar 

a forma como encaramos e problematizamos os discursos com os quais aprendemos e 

ensinamos fora e dentro da sala de aula. 

As contra-dicções feministas nos estudos das culturas visuais são um proposta que 

nasceu das análises finais desta pesquisa, elas ainda são um esboço e de modo particular 

desejo que nunca fiquem prontas, pois os momentos e as situações nos interpelam sempre de 

modo diferentes e ainda cada pessoas poderia enriquecê-las com conhecimentos particulares 

e situados. Assim sendo, vou continuar pensando no valor das contra-dicções feministas e 

suas ligações com os contra-discursos (FOUCAULT, 1999, 2001, 2015), as contra-visualidades 

(MIRZOEFF, 2011, 2016) e as contra-narrativas (MARTINS, 2014). 



| 2
71

Nesta pesquisa comparecemos pessoas de diversas procedências, idades, sexos, 

sexualidades, construções de gênero, relações étnico-raciais, classes, etc. Cada conversante 

defendeu seu lugar de fala, sua posicionalidade para falar sobre certos assuntos, mas entre 

todas e todos construímos um lugar de escuta comum. Um escutar que não implicava consenso, 

mas principalmente respeito e oportunidade para aprender sobre e na diferença. 

Para finalizar, vamos falar (em outros espaços) sobre olhares masculinizados? Que tal 

continuar conversando e questionando as incidências dos complexos de visualidades nossas 

vidas? Nas nossas construções dos gêneros? 
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ANEXOS

Anexo 1. Termo De Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “OUTRAS NARRATIVAS DAS MASCULINIDADES”. Meu nome é JUAN 

SEBASTIÁN OSPINA ÁLVAREZ, sou o(a) pesquisador(a) responsável e minha área de 

atuação é DESIGN, ARTE E CULTURA VISUAL. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 
está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao(à) pesquisador(a) 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail (diseno.sebas@gmail.com) e, inclusive, 

sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)81100861/

(62)36096841 Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, 

você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:

Título: “OUTRAS NARRATIVAS DAS MASCULINIDADES”; justificativa: 
“A presente pesquisa centra-se na análise de narrativas audiovisuais que serão produzidas a 

partir da proposição de um living lab ou laboratório vivo sobre imagens e masculinidades, 

isto é, um grupo de discussão e produção audiovisual. Ressalta-se, que por meio de narrativas 

audiovisuais, se trabalhará sob concepção de desconstrução das visualidades estereotipadas 

do masculino hegemônico. Através de encontros presenciais com um grupo formado por 

estudantes vinculadas à Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), pretende-se instigar a discussão, experimentação, desconstrução, (re)criação e 

compartilhamento de narrativas performativas que desobedeçam os padrões de representação 

heteronormativa do gênero masculino e que, ao mesmo tempo, permitam a criação de discursos 

que problematizem a subjetivação das masculinidades enquanto modos de ser, saber(se) e 

produzir(se). As análises do material produzido pelo grupo que compõe o laboratório serão 

tanto das discussões sobre dispositivos que influenciam as masculinidades quanto das peças 
audiovisuais (animações, narrativas performativas e experimentações audiovisual) que serão 

compartilhadas num site do projeto”’; objetivo geral: Analisar as possibilidades e estratégias 

de desconstrução das visualidades estereotipadas sobre as masculinidades hegemônica, a partir 

das narrativas audiovisuais produzidas em um living lab criado na FAV e que envolva gêneros e 

visualidades; objetivos específicos: 1) Criar um living lab sobre masculinidades e visualidades 

na Faculdade de Artes Visuais - FAV - da Universidade Federal de Goiás – UFG, 2) Promover 

encontros de discussão, formação, experimentação e co-criação de narrativas audiovisuais que 

desconstruam os estereótipos de representação das masculinidades, 3) Reconhecer as práticas 

de representação e desconstrução usadas pelos e pelas participantes na realização de narrativas 

performativas, 4) Analisar as narrativas performativas sobre masculinidades que serão criadas 
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no living lab -FAV, com intuito de compreender as masculinidades e as visualidades deste grupo.

1.1 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos. Obs.: No caso 

de uso de entrevistas, explicitar ao/à participante se também serão obtidas cópias gravadas 

da conversa e, quando forem captadas imagens, esclarecer ainda sobre a necessidade de 

concessão de uso da mesma incluindo, antes das assinaturas, um box com as opções (o/a 

participante deve rubricar dentro do parêntese):

(       ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa;

(       ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa.

(       ) Permito a divulgação da minha voz nos resultados publicados da pesquisa;

(       ) Não permito a publicação da minha voz nos resultados publicados da 

pesquisa.

(       ) Permito a divulgação dos meus relatos escritos nos resultados publicados 

da pesquisa;

(       ) Não permito a divulgação dos meus relatos escritos nos resultados publicados 

da pesquisa;

(    ) Permito a divulgação das minhas produções audiovisuais nos resultados 

publicados da pesquisa;

(      ) Não permito a divulgação das minhas produções audiovisuais nos resultados 

publicados da pesquisa;

1.2 Os riscos principais decorrentes da pesquisa são desconforto e constrangimento psicossocial; 

os benefícios são aprofundamento da vinculação dos estudos de gênero com os estudos da 

cultura visual no contexto local;

1.3 As despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, referentes a transporte para 

alguns locais e refeições, no caso de serem necessárias, serão negociadas entre o grupo de 

participantes;

1.4 Para a pesquisa é importante a identificação dos sujeitos participantes, por isso é essencial 
que você declare se permite ou não o uso da sua identificação:

(         ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa;

(         ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa.

1.5 Assinar este documento da para você a garantia expressa de se recusar a participar ou retirar 
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o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;

1.6 Assinar este documento da para você a garantia de se recusar a responder questões que lhe 

causem constrangimento em entrevistas e questionários;

1.7 Você tem direito de pleitear indenização no caso de não serem respeitados os compromissos 

que o pesquisador responsável incluiu neste documento e que você assinou de maneira 

ciente;

1.8 Para a pesquisa é importante que os arquivos das contribuições dos participantes e os 

materiais resultantes dos encontros sejam armazenados para possíveis desdobramentos e 

divulgação do estudo. Toda nova pesquisa a ser feita com estes dados será submetida para 

aprovação do CEP.

(          ) Permito que meus depoimentos e os materiais audiovisuais nos quais eu 

participei sejam armazenados

(          ) Não permito que meus depoimentos e os materiais audiovisuais nos quais 

eu participei sejam armazenados

2 Consentimento da Participação na Pesquisa:

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo intitulado “...............................................................................................”. Informo 

ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável ......

............................................................................. sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação 

no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação 

no projeto de pesquisa acima descrito.

Goiânia, ........ de ............................................ de ...............

___________________________________________________________________

Assinatura por extenso do(a) participante
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__________________________________________________________________

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica

__________________________________________________________

___________________________________________________________
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Anexo 2. Zine



CONVERSANTES:	PERFIS	

																																																								
*	As	idades	dos	e	das	conversantes	foram	colocadas	em	rangos	de	cinco	anos	devido	que	estas	não	foram	contempladas	como	um	dado	obrigatório	nas	apresentações.		

Sujeito	 Idade*	 Marcador	Étnico-racial	 Marcador	de	Sexo-Gênero	 Classe	Socioeconômica	 Origem	 Nível	de	Formação	
Conversante1		 20-25	 Branca	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante2	 20-25	 Branca	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante3	 20-25	 Branca	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Pará	 Estudante	Graduação	
Conversante4	 20-25	 Branco	 Homem	Homossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante5	 20-25	 Branca	 Prefere	não	se	identificar	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante6	 20-25	 Branca	 Prefere	não	se	identificar	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante7	 20-25	 Branco	 Homem	Homossexual	 Classe	Média	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante8	 20-25	 Branco	 Homem	Homossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante9	 30-35	 Morena	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Maranhão	 Estudante	Pós-Graduação	
Conversante10	 20-25	 Branca	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante11	 20-25	 Branca	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante12	 20-25	 Negro	 Homem	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Bahia	 Estudante	Graduação	
Conversante13	 20-25	 Branco	 Homem	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante14	 20-25	 Negra	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante15	 35-40	 Branca	 Mulher	Homossexual	 Classe	Média	 Montevidéu	 Estudante	Pós-Graduação	
Conversante16	 20-25	 Branco	 Homem	Homossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante17	 20-25	 Negra	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante18	 20-25	 Negra	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante19	 25-30	 Branco	 Homem	Homossexual	 Classe	Baixa	 Caldas	 Estudante	Pós-Graduação	
Conversante20	 20-25	 Branca	 Mulher	Transexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Graduação	
Conversante21	 40-45	 Branca	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Pós-Graduação	
Conversante22	 30-35	 Branco	 Homem	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Pós-Graduação	
Conversante23	 40-45	 Branca	 Mulher	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Mestra	
Conversante24	 45-50	 Branco	 Homem	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Rio	de	Janeiro	 Estudante	Pós-Graduação	
Conversante25	 25-30	 Branco	 Homem	Heterossexual	 Classe	Baixa	 Goiás	 Estudante	Pós-Graduação	
Conversante26	 25-30	 Negro	 Homem	Homossexual	 Classe	Baixa	 Maranhão	 Licenciado	
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