12

corpo:
artigo
indefinido

12

caderno
CONSELHO EDITORIAL
Alice Sant’Anna, PUC-Rio
Anna Penido, Inspirare
Antonio Prata, Folha de S.Paulo / Globo
Beatriz Azeredo, UFRJ / Globo
Caio Dib, Caindo no Brasil
Clotilde Perez, USP
Edna Palatnik, Globo
Jailson Souza, Observatório de Favelas
Marcelo Canellas, Globo
Silvio Meira, FGV-Rio / Porto Digital
CURADORES DESTA EDIÇÃO
Amalia Fischer, Fundo Social ELAS
João Jardim, cineasta
João Nery, escritor

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Beatriz Azeredo
Viridiana Bertolini
Editora-chefe
Graziella Beting
EDITORES
Jonas Oliveira
Paulo Jebaili

Produção gráfica
Lilia Góes
Toninho Amorim

Globo
Comunicação
Sérgio Valente, diretor
Responsabilidade Social
Beatriz Azeredo, diretora
Globo Universidade
Viridiana Bertolini, gerente
Viviane Tanner, supervisora

revisão
Ricardo Jensen de Oliveira

ensaio Gui Gomes 6
o cada um de todos nós Buh D’Angelo, Nelson Neto,
Indianara Siqueira, Gabriela Moura, Simmy Larrat,
Marcia Zanelatto, Marcos Lord, T. Brant, Helena Vieira,
Maria Clara Araújo, Thayz Athayde, Bibiana Serpa,
Priscilla Bertucci, Lam Matos, Monique Prada, Talles de
Oliveira, Kassyano Lopez, Marcele Campos, Ian Campos,
Silvero Pereira, Adriano Souza Senkevics 34
reportagem Paulo Jebaili 40

Equipe
Fatima Gonçalves
Gisele Gomes
Helena Klang
Isabella Salles
Juan Crisafulli
Leticia Castro

artigo Carla Rodrigues 46
entrevista Nadine Gasman 50
artigo Fernando Seffner 54
entrevista Judith Butler 60
artigo Amália E. Fischer P. 64
artigo Jaqueline Gomes de Jesus 70

Produção
Gisele Gomes
Entrevistas
Ana Paula Brasil
Jonas Oliveira
Paulo Jebaili
Priscilla Bertucci

editorial 4

primeira pessoa Lam Matos 74
artigo Adriano Souza Senkevics 78
artigo André Lázaro 82
Caderno Globo 12
São Paulo, junho 2017
Tema: Corpo: Artigo Indefinido
ISSN 2357-8572

artigo Reinaldo Bugarelli 88
entrevista Jessica Shortall 94
primeira pessoa João Nery 100

TRADUÇÃO
Jayme Pinto
Rogério Bettoni
Projeto gráfico
Casa 36
versão digital
Casa 36 e Ynnot
ensaio fotográfico
Gui Gomes
capa
© arte de Lorena Freire sobre fotos
Shutterstock

Editor: Globo Comunicação
e Participações S.A.
Globo Universidade
Endereço: Rua Evandro
Carlos de Andrade, 160
São Paulo – SP
CEP 04583-115

EDIÇÃO DIGITAL
O Caderno está
disponível em versão
digital no link:
APP.CADERNOSGLOBO.COM.BR

infográfico 106
linguagem 110
primeira pessoa Priscila Bertucci 114
linha do tempo 116
making of 120

caderno
CONSELHO EDITORIAL
Alice Sant’Anna, PUC-Rio
Anna Penido, Inspirare
Antonio Prata, Folha de S.Paulo / Globo
Beatriz Azeredo, UFRJ / Globo
Caio Dib, Caindo no Brasil
Clotilde Perez, USP
Edna Palatnik, Globo
Jailson Souza, Observatório de Favelas
Marcelo Canellas, Globo
Silvio Meira, FGV-Rio / Porto Digital
CURADORES DESTA EDIÇÃO
Amalia Fischer, Fundo Social ELAS
João Jardim, cineasta
João Nery, escritor

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Beatriz Azeredo
Viridiana Bertolini
Editora-chefe
Graziella Beting
EDITORES
Jonas Oliveira
Paulo Jebaili

Produção gráfica
Lilia Góes
Toninho Amorim

Globo
Comunicação
Sérgio Valente, diretor
Responsabilidade Social
Beatriz Azeredo, diretora
Globo Universidade
Viridiana Bertolini, gerente
Viviane Tanner, supervisora
Equipe
Fatima Gonçalves
Gisele Gomes
Helena Klang
Isabella Salles
Juan Crisafulli
Leticia Castro

Produção
Gisele Gomes
Entrevistas
Jonas Oliveira
Paulo Jebaili
revisão
Ricardo Jensen de Oliveira
TRADUÇÃO
Jayme Pinto
Rogério Bettoni
Projeto gráfico
Casa 36
versão digital
Casa 36 e Ynnot
ensaio fotográfico
Gui Gomes
capa
© arte de Lorena Freire sobre fotos
Shutterstock

Caderno Globo 12
São Paulo, junho 2017
Tema: Corpo: Artigo Indefinido
ISSN 2357-8572

Editor: Globo Comunicação
e Participações S.A.
Globo Universidade
Endereço: Rua Evandro
Carlos de Andrade, 160
São Paulo – SP
CEP 04583-115

EDIÇÃO DIGITAL
O Caderno está
disponível em versão
digital no link:
APP.CADERNOSGLOBO.COM.BR

editorial

e

ste Caderno já nasceu se sabendo
incompleto. Gênero é assunto
abrangente. Diz respeito a todos
e todas nós, à vasta gama de pessoas que existem no amplo espaço entre o masculino e o feminino. É questão que se articula com várias
outras no cotidiano das tramas sociais. A bandeira feminista, vigorosamente desfraldada
a partir da segunda metade do século XX,
abriu caminho para a luta de gays, lésbicas e
transexuais. Outras identidades e orientações
sexuais foram ficando mais visíveis, mostrando que o mundo é muito mais diversificado do que supunham os olhares condicionados por séculos de história.

O tema tem sido um importante objeto de reflexão da Globo, em especial a partir da agenda de
diálogo aberta com o jovem, desde 2015, em que
apareceu com muita força. O ponto de partida
desta edição aconteceu em março, nos Estúdios
Globo, no Rio de Janeiro, local em que foi realizado o fórum Corpo: Artigo Indefinido. Especialistas de várias áreas, profissionais da Globo
e jovens ativistas trocaram informações e expuseram vivências em dois dias de encontro. O
saldo do diálogo nos ajudou a calibrar o olhar
para fazer os recortes que aparecem nesta edição.
Durante o encontro foi realizado também o ensaio fotográfico que abre este Caderno. As lentes
de Gui Gomes captaram expressões de 21 pessoas
envolvidas nas lutas de gênero.

Em vez do binarismo pintado de rosa e azul, há
uma escala cromática. Hoje, não causa estranheza ouvir a palavra “feminismo” no plural.
Tampouco falar em novas masculinidades. Ao
se interseccionar com raça, etnia, orientação
sexual, faixa etária, classe socioeconômica e
outras dimensões, gênero se configura uma
espécie de ecossistema da contemporaneidade.
Vale reforçar: gênero é questão de todos.

O mosaico desta edição traz temas como feminismo, equidade e crítica à desigualdade de
gêneros, corpos, interseccionalidade, educação,
mercado de trabalho, violência, direitos civis e
linguagem. O menu é variado, mas evidentemente não tem a pretensão de esgotar o assunto. O objetivo é estimular o debate e mostrar
como a questão de gênero é múltipla. Tanto
quanto são as formas de existência.
Boa leitura!

humano
Formas de SER
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Ativistas envolvidos nas
questões de gênero
colocam o corpo no foco
do debate e das lentes
do fotógrafo Gui Gomes
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A Infopreta é uma empresa em que só trabalham
mulheres negras e tem um projeto que auxilia estudantes
negros e negras a continuar no ensino superior. A evasão
escolar é muito grande desde o fundamental porque as
pessoas te excluem só pela sua cor. Nas empresas
grandes, quando eu vou dar palestra, o pessoal olha:
“Você é da copa, né?”; “Você sabe onde tem papel para o
banheiro?”. Isso acontece toda hora. Esse é um dos
motivos porque eu sempre falo: é muito fácil falar de
diversidade; fazer, pouca gente está fazendo.

Buh D’Angelo, fundadora da Infopreta
“Boa noite.” Essa era a frase que repeti durante muito
tempo, quando criança, escondido no banheiro de frente
ao espelho. Tentava imitar o tom de voz do William
Bonner. Não sabia direito o que era jornalismo, mas sabia
que para ocupar aquele lugar, quando adulto, deveria ser
menos “bicha”, como me apontavam na escola, e mais
“Bonner”. Meu pai, um operário gráfico, imprimia o jornal
da cidade em que morávamos. Em meio às máquinas
barulhentas, perguntei: “De onde saem as notícias, pai?”.
Ele me respondeu que eram os jornalistas que as faziam.
Descobri o jornalismo e sua ética. Cresci percebendo, na
pele, que a realidade inventada sobre nossos corpos e
alma causa dor, exclusão social e morte reais. Decidi que,
desde então, eu usaria o jornalismo como ferramenta
para expor essas feridas humanas. Um “buoa noitchy”
bem bicha para você.

Nelson Neto, comunicador
“Transexual”, eu não sou apenas uma sexualidade ou
uma identidade de gênero, uma orientação sexual que me
define enquanto sexo e sexualidade. “Transgênero”, não
sou apenas uma identidade de gênero com o outro. Não
me identifico apenas com o outro, não é o outro que tem
que dizer sobre mim. Somos além vestimentas, além
sexualidade, além orientações, além gênero. Então, já que
sou travesti, sou transexual, sou transgênere, tem uma
briga entre as três palavras no movimento, a gente une as
três de uma vez só e cria “transvestigênere”.

Indianara Siqueira, fundadora da
CasaNem, que abriga travestis e transexuais
Eu trabalho muito em diversas frentes como escolas, ONGs
e empresas, trabalhando gestão ética, trabalhando
diversidade dentro desses espaços. O meu maior objetivo é
fazer com que as pessoas entendam que não existe um
problema em enxergar diferença. Uma vez uma gestora de
uma marca muito famosa falou para mim: “Eu não me
36

preocupo com isso, porque aqui na minha empresa eu não
olho cor, eu olho gente”. Eu falei: “Mas você deveria olhar a
cor, porque se a sua empresa é toda branca alguma coisa
está acontecendo ou você está partindo do pressuposto de
que não existem bons gestores negros”. Busco diminuir
abismos sociais e o sofrimento de minorias produzindo e
disseminando conhecimento e popularizando as ciências
para poder conectar pessoas.

Gabriela Moura, cofundadora do coletivo
feminino Não me Kahlo
Eu sou trans. Sou de Belém do Pará, sou travesti, sou puta, sou
gestora, sou publicitária, ativista de direitos humanos,
feminista. Fui do Conselho Estadual LGBT de Belém. Eu fui
trabalhar em Brasília na Secretaria de Direitos Humanos
como assistente. De lá eu fui convidada a ir para São Paulo
para implementar o programa Transcidadania, que concede
bolsas para que pessoas possam estudar, fazer formação
política.Infelizmente a gente encerra esse projeto, que vai
ganhar uma outra configuração. Mas o que queremos é
justamente o espaço da cidadania. Não nos sentimos
diferentes de ninguém e não entendemos por que as pessoas
acham que nós somos diferentes, se todo mundo é diferente.
Que diferença é essa que essas pessoas repelem? Então o
que queremos nesses espaços é poder falar quem nós somos,
do jeito que nós somos e sermos respeitados dessa forma.

Symmy Larrat,
militante pelos direitos LGBT
No recorte do meu trabalho sobre gêneros, depois do livro
da Gabriela Leite, a primeira grande voz das prostitutas no
Brasil, a segunda biografia que escrevi foi a de Thammy
Miranda. Fiz um mergulho sem volta na questão do gênero.
Escrevi a peça Genderless – Um corpo fora da lei. Fui
convidada pelo British Council e National Theatre para o
projeto Conexões, de fomento à dramaturgia para jovens. Eu
acabei de ver a primeira leitura feita por alunos de escolas
públi cas em São Paulo. Os garotos de 15 e 16 anos falam em
não binário, apontando em outras direções. O sufixo “trans”
é talvez a maior das revoluções que eu pude ver nos meus 46
anos de vida. Ele fala do tempo que está chegando, do
século 21, em que as coisas são muito mais uma coisa e
outra, e outra, e outra do que uma coisa ou outra.

MARCIA ZANELATTO, escritora e dramaturga

Cada um de nós constrói um caminho, nenhum de nós é
uma coisa só. Trabalhei como empacotador de mercado,
em feira, fui camelô, ajudante de pedreiro, trabalhei em
lavoura, em fábrica. Hoje estou professor. Sou graduando
na Uerj, meu sonho na vida é concluir minha graduação,
dar uma vida melhor para a minha mãe, ter um
apartamentinho em Laranjeiras, ter um filho ou uma filha
e melhorar o planeta para eles. Eu acredito que a
educação é o que pode transformar o mundo, por isso
atuo em educação infantil e no primeiro segmento do
ensino fundamental. Eu luto por direitos para todas as
pessoas, e isso se aplica à minha militância cristã,
inclusive. E acredito que a gente precisa militar também
na política porque esse é um campo que está sendo
ocupado pelos fundamentalistas e conservadores. O
mais importante que a gente tem que construir hoje é
justiça social, nada mais, nada menos que isso.

Marcos Lord, ativista e graduando em
Pedagogia pela FEBF/Uerj
As pessoas me perguntavam o que eu queria ser. Eu
queria ser algo além da minha aparência, algo com que
eu olhasse no espelho e me identificasse. Eu acabei
descobrindo que esse ser vem de dentro, coexiste nos
meus sonhos e pensamentos. Escolhi realizar mudanças,
passar por um processo de ajustes de mudanças e
atitudes. Eu decidi então que a minha vida era aprender,
aprender a viver, a conviver, escolher com quem eu iria
compartilhar as minhas informações, porque nem todos
iriam me entender. O processo de autoconhecimento foi
necessário para eu aprender a lidar melhor com os
fatores externos. É um processo que implica
respeitabilidade individual, indivíduo único e original.
Individual me lembra dualidade feminino e masculino, o
ser e o equilíbrio. Lembrando: essa é minha opinião, e
opiniões são diversas.

T. Brant, modelo e estudante de interpretação
Sou paulista, mas moro no Ceará há três anos. Minha
transição de gênero começou e prossegue no Ceará.
Atualmente, lido com questões de política LGBT, de saúde
mental, de HIV e aids no estado. Paralelamente a essa
atividade de pensar e articular políticas públicas, eu
venho escrevendo nos últimos dois anos. Porque a gente
sempre pensa as pessoas trans dentro do estigma da
tragédia, a gente conta as histórias trágicas de “quanto
eu sofri”, de “quanto eu apanhei”... Isso é importante, mas
as pessoas trans não se constroem simplesmente pelas
dores que elas tiveram, existe toda uma dimensão do

sujeito que não perpassa o sofrimento. A gente não é um
signo de tragédia, a gente é um signo de vida. Então eu
acredito que as narrativas sobre nós, os pensamentos
sobre nós, precisam partir também das narrativas de
empoderamentos, do que é ser trans para além do trágico.

Helena Vieira, assessora parlamentar da
Assembleia Legislativa do Ceará
Meu processo de percepção em relação a ser trans começa
quando a Lea T deu sua primeira entrevista para o
Fantástico, que foi a primeira narrativa humanizada dentro
da mídia brasileira. Depois disso eu fui entrevistada por
alunos da UFPE para o documentário (Trans)parência, que
foi quando pude, pela primeira vez, falar sobre minha
própria narrativa em relação a ser uma mulher trans. Hoje
sou estudante de pedagogia da UFPE e eu escrevi meu
manifesto pela igualdade, sobre ser travesti e ser aprovada
dentro de uma universidade federal. Também fui garotapropaganda de uma marca e isso foi muito importante,
porque, quando uma marca de beleza coloca uma mulher
trans e questiona os próprios padrões, a gente está
estendendo a nossa visão sobre ser mulher. Sou escritora e
bato firme na tecla de que travestis falem na primeira
pessoa, escrevam suas próprias narrativas. Eu não quero
nenhum interlocutor para a minha fala.

Maria Clara Araújo, graduanda em
Pedagogia pela UFPE
Eu sou de Fortaleza, sou de origem pobre, e é isso que me
motiva a lutar e a estar onde eu estou hoje. Trabalhei em
Curitiba, onde eu fiz mestrado e organizei a Marcha das
Vadias, que foi um momento muito importante na minha
militância. Me dei conta de várias coisas, entre elas
assumir completamente a minha bissexualidade, entender
todos os processos interseccionais que têm que ser feitos.
Uma das minhas maiores missões hoje no feminismo é
tentar praticar a interseccionalidade. Eu falo tentar,
porque fazer é muito mais difícil, mas tentar é o que eu
faço no dia a dia. Ser feminista e botar a cara no sol é
algo que faz de mim tudo que eu trouxe na minha
trajetória.

Thayz Athayde, psicóloga e doutoranda em
Educação na Uerj
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A gente quer criar um espaço seguro onde as mulheres
podem se sentir livres da marginalização que a gente sofre
nos espaços públicos e privados hoje. A gente percebe uma
desigualdade de gênero e raça que é inerente a todas as
cidades brasileiras, e a gente entende que é um espaço
necessário.A gente busca continuar nossa ocupação, estar
mais no espaço público, divulgar essa ideia, ter mais
fortalecimento da rede feminista solidária e colaborativa
para trabalho e inclusão da mulher. A gente acredita que
não é o futuro que é feminista. É o agora. Se a gente não
agir agora, o nosso futuro, vai saber...

Bibiana Serpa, cogestora da rede colaborativa
feminina Agora Juntas
Dentro dessa bola que a gente chama de planeta Terra,
somos 7,3 bilhões de possibilidades de existências:
macho, fêmea, isso, aquilo, negro, branco... Existem 43
tipos de corpos, e a gente só aceita dois: o que nasce com
pênis e o que nasce com vagina, o resto a gente coloca
dentro de uma caixa ou de outra. Por muito tempo, a
história contada foi essa os meninos azuis e as meninas
rosa, mas existem várias outras histórias para a gente
contar. Eu me identifico como pessoa não branca, gênero
queer, trans não binário. Morei nos últimos oito anos nos
EUA e criei o SSEX BBOX, que começou com uma série de
documentários para internet e se desdobrou em vários
outros formatos, debates, publicações e é consultoria
especializada sobre gênero e sexualidade.Meu sonho
com tudo isso é que a gente consiga parar esse genocídio
com a população trans. E desconstruir esses arquétipos
de gêneros do feminino e do masculino.

Priscilla Bertucci, fundador do SSEX BBOX
Sou um cara negro e um homem trans. É só o que me faz
diferente de algumas pessoas e é o que nos faz diferente
entre nós. Cada um tem uma característica que é sua. Eu
me juntei a um movimento de homens trans, o coletivo
Ibrat. Nós já temos espaços na área da política, nos
ministérios. Temos reconhecimento da ONU, fazemos
parte do comitê técnico de saúde integral LGBT no
Ministério da Saúde. O que o Ibrat desenvolve e tudo o
que eu, indivíduo, desenvolvi nos mais de dez anos de
militância e de construção do meu eu, jamais vai deixar de
ser construído, porque a gente nunca vai chegar num
ponto de falar: “Pronto, agora eu sou isso”. Não. O ser
humano muda constantemente.

Lam Matos, coordenador nacional do
Instituto Brasileiro de Transmasculinidades
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Comecei no ativismo escrevendo e depois na tradução, a
partir do projeto mundoinvisivel.org, que procura cobrir a
questão do trabalho sexual ao redor do mundo. O
putafeminismo traz duas ideias: a gente pode ser
feminista e a gente já faz feminismo, um feminismo muito
bruto nos nossos espaços de trabalho. A CUT disse que
nós não somos trabalhadoras. Aí a gente disse “somos
trabalhadoras, sim” e há dois anos fundamos a CUTS,
Central Única de Trabalhadoras Sexuais. A gente teve
muito poucas conquistas nesses 30 anos, e uma delas foi
a inclusão da atividade na CBO [Classificação Brasileira
de Ocupações] que está sendo brutalmente atacada. A
inclusão dessa atividade é importante para que a gente
possa estar na rua, possa mostrar que a gente tem um
trabalho, que a gente pode estar aqui.

Monique Prada, trabalhadora sexual e
coeditora do projeto mundoinvisível.org
Existem basicamente três elementos que são muito
importantes na minha vida: são oito anos de aeronáutica,
cinco anos de ITA e 24 anos como LGBT. Tudo isso como
jovem, pobre, morando no interior com problemas
familiares. No ITA eu conheci o coletivo LGBT e ele foi
responsável por muito do que eu sou hoje. E por causa dele
eu tive a força e a base necessárias para me voltar contra
uma instituição e uma LGBTfobia institucionalizada. A
gente tem que procurar lutar, se unir a pessoas que tenham
os mesmos objetivos, que defendem as mesmas causas que
a gente, de modo a construir uma voz e fazer com que ela
chegue a todos os lugares. Esta frase é muito importante
para mim e representa muito do que eu tento colocar no dia
a dia: “Se as bruxas não lutam, elas queimam”.

Sou de Niterói, tenho 40 anos e descobri que tenho um
filho trans faz oito meses. Logo que descobri sobre o Ian,
vi uma reportagem do Globo Repórter sobre
transgêneros, entrei em contato e comecei fazer parte do
coletivo Mães pela Diversidade. As mães chegam para a
gente cheias de dúvidas, querendo saber o que está
acontecendo – comigo também foi assim, você acha que
só acontece com você. A gente quer proteger os nossos
filhos da violência, do preconceito. Eu vou estar do lado
do Ian para sempre, vou protegê-lo de tudo que eu puder,
vou aprender, vou caminhar junto com ele. A gente vai
estar junto, e esta é a nossa frase: “Tire o seu preconceito
do caminho porque queremos passar com o nosso amor”.

Marcele Campos, membro do coletivo Mães
pela Diversidade

Eu me identifico como um ser humano, e acho que já sou
único a partir disso. Sou confundido diariamente na rua
com mulher, mas por que isso deveria ser um problema?
Por que eu deveria me sentir incomodado? O que eu visto
não define quem sou. A vida é uma arte, não vamos
padronizar o que não foi padronizado. Deixa fluir, deixa o
seu “eu” te guiar.

Eu me identifiquei como homem trans. Não consigo
relacionar uma data específica porque é um conjunto de
coisas, que começou a partir dos 13 anos. Tenho 19. Foi um
conflito muito grande passar por tudo isso, porque eu não
fazia ideia do que era transgênero, transexualidade. Eu só
sentia. Fui me descobrindo. Vivia a minha identidade na rua e
em casa eu me passava por mulher. Isso durou muito tempo
e, no ano passado, não estava mais suportando carregar
essa carga e acabei expondo quem eu era. Isso foi muito
significativo para mim, porque quando a gente se
autorreconhece e pode mostrar quem realmente é, sem
colocar uma máscara, é uma sensação de libertação.Eu me
relaciono com um rapaz. Acabo sofrendo preconceito não só
por ser trans, mas por ser homossexual. Sofri bastante com
comentários das pessoas, mas atualmente nada disso mais
importa. O que realmente importa é ser feliz e se identificar e
desconstruir, enfrentar tudo isso. Porque vai acontecer. Quem
é trans, quem é gay vai passar um tipo de preconceito – não
uma vez na vida, várias vezes – e o principal é a gente lidar
com isso.

Kassyano Lopez, cantor e vloger

Ian Campos, estudante

Talles de Oliveira, engenheiro de
computação e ex-rainha da Associação LGBT
do ITA (Agita)

No ano 2000, fui morar numa comunidade na região
metropolitana de Fortaleza onde existiam muitas travestis
e transexuais. Eu era professor de teatro de uma escola
pública. Sofria muito pelo fato de ser reconhecido como
gay e deveria ser a pessoa que trataria com travestis e
transexuais nessa escola. Eu queria que o teatro fizesse
por essas pessoas o que havia feito por mim. Numa
determinada noite, na festa da padroeira da cidade, uma
delas falou: “Por que não se veste como a gente? Porque
você não vive como a gente?”. Aceitei. Elas me maquiaram,
me vesti e, ao chegar na porta da minha casa, eu travei. Foi
a primeira vez que eu consegui sentir epidermicamente o
que tanto se fala, o que acontece no dia a dia, porque eu
tive medo do que poderia acontecer da minha porta para
fora naquele exato momento em que eu começasse a
enfrentar a sociedade dessa maneira. Hoje eu me
considero um fluido de gênero, me sinto bem como homem
mesmo de cabelo comprido e deixando a barba crescer,
mas me sinto muito bem quando quero ser mulher.

Silvero Pereira, ator e diretor teatral
Criei o blog Ensaio de gênero em 2011 com mais dois
colegas. Ele tem uma proposta de ser mais uma discussão
em pesquisa de teoria de gênero. É para um público que
está querendo entender mais a temática de gênero na
academia. Eu me interesso pelo tema da desigualdade;
para mim, é uma questão central da sociedade brasileira.
Estou pensando numa pesquisa de doutorado em que
quero discutir desigualdades na transição do ensino médio
para o ensino superior, as pessoas que não estão sendo
beneficiadas nem mesmo pelas políticas sociais. No âmbito
da pesquisa, uma frase que tem ficado muito na minha
cabeça é “toda pesquisa é insensível a tudo aquilo a que o
pesquisador é insensível”. Então, aquilo que subjetivamente
não somos capazes de perceber certamente não estará
presente na nossa prática do dia a dia.

Adriano Senkevics, mestre em Educação,
pesquisador do Inep
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Cercado de complexidade,
gênero é assunto que
ultrapassa os limites do
binarismo e passa a ser
abordado como espectro

A

música Falou, amizade, de Caetano Veloso, gravada em
1988, termina com os versos:
“A velha amizade
esboça um país mais real,
um país mais que divino,
masculino, feminino e plural”

Embora não fale específica ou exclusivamente sobre gênero, a canção
considera outras formas de existir além do binarismo masculino/feminino e vislumbra um lugar em que essas possibilidades coexistam
de forma harmoniosa.
Coincidentemente, a canção é do mesmo ano do surgimento do termo
“LGBT” nos EUA. A sigla chegou logo depois ao Brasil – que até então
usava o guarda-chuva GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) – como GLBT,
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sendo o B a representação de bissexuais e o T abrangendo transexuais,
travestis e transgêneros. A troca da ordem das letras se deu na Primeira
Convenção GLBT em Brasília, em 2008. Atualmente, a sigla LGBT ainda
é bastante utilizada, mas nos últimos anos foi se ampliando. Há variações
como LGBTTQIA+, com Q de queer (quem não se encaixa em nenhum
gênero ou flui entre eles), I de intersexuais (pessoas com variações anatômicas nos corpos tidos como masculino ou feminino) e A, que pode
significar assexuais (que não têm atração por pessoas de qualquer gênero) ou aliados (os que apoiam o movimento). E o sinal de + uma forma
de acolher outras possibilidades no extenso campo da sexualidade.
A extensão da sigla deixa claro que a pluralidade ficou mais plural. O
corpo entrou no centro do debate, e gênero é cada vez mais abordado
como espectro, numa paleta de cores com nuances para além do rosa
e do azul. Mostra também que a linguagem tem papel importante no
enunciado desse mundo fluido.
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“As nomenclaturas são responsáveis
e importantes para que a gente
compreenda as diferenças”, observa o ator e diretor teatral Silvero Pereira, que diz se sentir bem
sendo homem, sendo mulher e
podendo fluir. “O indivíduo deve
tomar essa decisão, e não a sociedade dizer onde cada um deve se
encaixar”, diz. “A sociedade machista, patriarcal, quer que você
se defina homem ou mulher. Ainda é muito difícil para ela compreender que você não precisa
estar nesses dois lugares.”
A mesma linguagem que busca
traduzir a diversidade é também
um campo de luta simbólico, cercado de tensões e distensões no
uso das palavras. Algumas correntes da militância, por exemplo,
se recusam a usar o termo “queer”,
pois na origem, na língua inglesa,
tinha carga ofensiva. Outras consideram que a apropriação desfaz
a intenção pejorativa (tanto que
está na sigla do movimento). Nesse glossário da luta por cidadania,
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há uma dinâmica em que expressões são criadas, substituídas ou
excluídas. A palavra “homossexualidade” tem sido empregada
com crescente frequência, no lugar
de “homossexualismo”, sob o argumento de que o sufixo “ismo”
induz a uma associação com patologias. Um argumento que se
reforça com o fato de que só em
1990 a Organização Mundial da
Saúde retirou a atração por pessoas
do mesmo sexo da Classificação
Internacional de Doenças (CID).
A relação com a ciência tem se
mostrado outro território de conflito, com acaloradas discussões
sobre a existência ou não de uma
base biológica para as pessoas não
conformes ao gênero com que
nasceram. Grosso modo, enquanto a ciência basearia sua investigação numa dissonância entre
cérebro e genitália, ativistas sustentam que as formas de existência são múltiplas e “despatologização” consta da pauta e do
dicionário da militância.

“A teoria que a medicina desenvolve no século XIX sobre a natureza
da homossexualidade era que se
tratava de uma ‘inversão sexual’. A
velha imagem de uma alma feminina aprisionada num corpo masculino ou de uma alma masculina
aprisionada num corpo feminino.
Nesse sentido, haveria um contínuo
entre o que hoje chamamos de gays,
lésbicas até os fenômenos da transexualidade, da transgeneridade.
Uma travesti seria da mesma natureza de um gay, haveria apenas
uma diferença no grau de feminilidade”, explica o sociólogo Sérgio
Carrara, pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(Uerj) que há 20 anos estuda questões ligadas à sexualidade.
A desconstrução desse conceito
vem se dando com as conquistas
dos movimentos, o que não significa que seja de fácil compreensão,
especialmente quando há variáveis
como identidade de gênero (o gênero com o qual a pessoa se identifica independentemente do atribuído no nascimento) e orientação
sexual (atração erótica e/ou afetiva). “Mais recentemente, pudemos
perceber, com o espaço concedido aos próprios sujeitos, que são
fenômenos de ordem diversa”,
observa Carrara. “Portanto, podese ter, por exemplo, uma travesti
lésbica ou uma mulher transexual
lésbica. A questão da identidade
de gênero não está necessariamente vinculada à questão da sexualidade, da orientação sexual. São
planos conectados, mas com autonomia relativa. São questões que

é a diferença
de remuneração
entre homens e
mulheres no Brasil
(Ipea/IBGE)

perturbam o senso comum. ‘Ah, a
pessoa é uma travesti, mas tem
atração sexual por mulheres, como
pode ser isso?’ Isso causa estranheza, que é motivada pelo fato
de que essa ideia da inversão sexual
foi desconstruída. Essa não é mais
a teoria vigente.”
Numa perspectiva histórica, a luta
por conquista de direitos e espaços
na sociedade das pessoas LGBT
guarda relação com o movimento
feminista, que se fortaleceu especialmente nos anos 1960/70. “O
conceito de gênero foi mudando no
transcurso de um período de mais
de 50 anos. Começou sendo criado
por pesquisadores, logo pensadores
feministas retomaram porque acharam que poderia explicar o relacionamento de poder, desigualdade e
opressão entre homens e mulheres.
E foram além, analisando o conceito a partir de teorias marxistas,
construtivistas, pós-estruturalistas,
psicanalíticas, pós-modernas, desconstrucionistas e até pós-humanas”, explica a pesquisadora
Amaºlia Fischer, ativista feminista
desde 1975. “Nos últimos 20 anos,
teóricos e teóricas provenientes da
academia e dos movimentos LGBTQI têm também contribuído para
complexizar a análise sobre o conceito de gênero, que está longe de
ser uma ideologia, como afirmam
algumas pessoas, ignorando as
múltiplas evidências da existência
da diversidade de gêneros, as relações de desigualdade de gênero,
sexualidade humana, assim como
também desconhecem que existe
uma grande diferença entre a iden-

106 mil
mulheres foram
assassinadas
no Brasil entre
1980 e 2013 (SIM)

900

transexuais e
travestis foram
vítimas de
homicídios no
Brasil entre
2008 e 2016
(Transgender
Europe)

tidade de gêneros, ligada à subjetividade, e à orientação sexual,
ligada ao exercício da sexualidade
e aos direitos sexuais e reprodutivos”, acrescenta.
Ao longo dos anos, o histórico de
lutas produziu avanços. Um exemplo recente é o plano do governo da
Islândia de zerar a diferença de remuneração entre homens e mulheres até 2022. Para isso criou uma lei
que exigirá que empresas públicas
e privadas paguem igualitariamente os funcionários, independentemente de gênero, raça, orientação
sexual e nacionalidade. As companhias terão de apresentar uma comprovação que a remuneração é a
mesma para quem exerce funções
semelhantes. Há oito anos, a Islândia aparece no topo do ranking do

Fórum Econômico Mundial como
o país com o menor gap de gênero
nesse aspecto. Lá, as mulheres recebem de 14% a 18% menos que os
homens pelas mesmas tarefas. No
Brasil, a diferença em 2014 caiu para
30%. Em 2004, era 37% e em 1995,
47%, de acordo com um estudo do
Ipea com dados do IBGE/Pnad.
Papéis culturalmente atribuídos a
cada gênero são rediscutidos, e surgem sinais de novos tempos também
na face masculina da moeda. Em
maio deste ano, um servidor público de Santa Catarina conseguiu na
Justiça uma licença-paternidade de
180 dias para ficar com as filhas gêmeas recém-nascidas. A lei concede um período de cinco dias para tal
finalidade, podendo ser estendida
a 20, caso o empregador esteja no
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programa federal Empresa Cidadã.
Algumas organizações, no entanto,
concedem períodos mais extensos
aos pais como política de benefícios.
Um escritório de advocacia em São
Paulo, por exemplo, tem uma licença família, que faculta 180 dias
tanto para mãe quanto para o pai.
As conquistas, no entanto, não abafam aspectos ainda bastante sombrios no que diz respeito a gênero.
No Brasil, entre 1980 e 2013, 106.093
mulheres foram vítimas de homicídio, segundo registros do Sistema
de Informações de Mortalidade
(SIM), da Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS) do Ministério da
Saúde (MS). Em 1980, a taxa era de
2,3 vítimas por 100 mil e em 2013
chegou 4,8, um aumento de 111,1%.
Nesse ano, foram 4.762 registros, o
que perfaz uma média de 13 mulheres assassinadas por dia.

O Brasil é também o país que mais
mata travestis e transexuais no
mundo, de acordo com pesquisa
da ONG Transgender Europe, realizada em 68 países entre janeiro
de 2008 e setembro de 2016. Segundo o levantamento, foram
2.264 homicídios no período. A
região América do Sul e Central
concentra o maior número de
casos: Brasil (900), México (271),
Colômbia (114), Venezuela (110)
e Honduras (89). Os EUA aparecem em terceiro lugar na lista
geral, com 154 assassinatos. Apesar de Brasil, México e EUA figurarem nos primeiros lugares em
números absolutos, as maiores
taxas de assassinatos por milhões
de habitantes, segundo a ONG,
estão com Honduras (10,77) e Belize (6,02). A taxa do Brasil é de
4,49, enquanto no México é de
2,21 e nos EUA, de 0,48.

o quadro da
violência e da
desigualdade no
mercado de
trabalho se agrava
quando se adentra
no campo da
interseccionalidade
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Na visão da socióloga Berenice Bento, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), existe uma conexão profunda entre a violência contra as
pessoas trans e travestis e a praticada contra as mulheres de modo
geral. “Isso me diz que tem algo no
feminino, de acordo com a estrutura de gênero que coloca o masculino como superior, atividade,
racionalidade, enquanto mulher é
passionalidade, passividade, e que
esse lugar do feminino é o lugar do
inferior. Essa lógica serve para as
mulheres que nascem com vagina,
as mulheres não trans, como para
aquelas que transitam de um gênero para o outro e passam a se identificar com o mundo feminino. É
como se fosse uma traição: ‘como
o homem ousa trair o gênero?’.
Como se a sociedade não permitisse que esses corpos que foram construídos como masculinos migrassem
para o lugar despossuído, desvalorizado do feminino”, analisa.
O quadro se agrava quanto mais
se adentra no campo da interseccionalidade, conceito que ficou
em voga a partir de meados dos
anos 1990, ao tratar de categorias
articuladas, como gênero, raça e
classe social, diante de eixos de
opressão que se entrecruzam produzindo desigualdades sociais.
No ano de 2004, as mulheres brancas representavam 44% das vítimas de homicídio e as mulheres
negras, 48%. Em 2014, a taxa de
homicídios de mulheres brancas
caiu para 32,5% do total de vítimas,
enquanto o de mulheres negras
subiu para 62%. Os dados constam
do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública e do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.

62%

dos homicídios
femininos no Brasil
em 2014
vitimaram
mulheres negras
(Anuário Brasileiro
de Segurança
Pública/Fórum
Brasileiro de
Segurança
Pública)

No âmbito profissional, o estudo
do Ipea Mulheres e trabalho: breve
análise do período 2004-2014 mostra que 39,1% das mulheres negras
ocupadas estão em relações precárias de trabalho. Em seguida
vêm homens negros (31,6%), mulheres brancas (27%) e homens
brancos (20,6%).
Dados como esses mostram que
ainda há muitos degraus a serem
galgados para se chegar a uma
sociedade com mais equidade.
Uma luta que se dá por várias vias,
tanto que alguns estudiosos preferem falar em “feminismos”.
Para Jaqueline Gomes de Jesus, professora de psicologia do Instituto
Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e
pesquisadora do Odara — Grupo
Interdisciplinar de Pesquisa em
Cultura, Identidade e Diversidade,
o dinamismo do movimento trouxe uma nova compreensão das
questões de gênero, em que a interseção fala mais da realidade do
que a segmentação. “As primeiras
a reconhecer isso foram as militantes lésbicas, daí as bissexuais,
depois as mulheres trans, que estão
cada vez mais envolvidas no feminismo, principalmente por meio
do transfeminismo, que é uma
novíssima linha de pensamento e
ação feminista. Também tem que
se reconhecer que existe identifi-

cação étnico-racial, tem pessoas
negras, indígenas, como essas
questões se colocam. É uma discussão nova para um movimento
que surgiu em meados do século
XX, em que essas identificações
eram mais segmentadas, e hoje
existe uma percepção maior da
importância da interseção, na aproximação com a realidade da vida,
que é interseccionada”, conta.
Segundo ela, essa interação de forças traz embates, dificuldades de
reconhecimento, mas pode ser
muito rica. “Acho que mostra principalmente para quem faz parte de
grupos que têm mais privilégios,
os homens brancos, heterossexuais,
de classe média, casados, com filhos, mostra que essas pessoas não
são ‘os’ seres humanos, são só mais
alguns seres humanos; que, para

além deles, há outros seres humanos numa diversidade. Este é o
grande desafio da diversidade: reconhecer que não é só o outro que
é diferente, nós somos diferentes.
Todos e todas somos diferentes
porque somos humanos”, diz.
Quanto mais se percorre o tema
gênero, mais se percebe a sua amplidão e as conexões que estabelece com outros campos. “Para debater, dialogar sobre gênero é
importante complexizar porque
esse conceito toca diferentes aspectos da vida e das relações humanas e, inclusive, socioambientais. Pode-se pensar em gênero
como um ecossistema relacionado
diretamente ao corpo, aos corpos,
às relações de poder, desigualdade
econômica, preconceito, exclusão,
opressão, direitos, identidade, subjetividade, singularidade, multiplicidade, sexualidade, orientação
sexual, performatividade, raça”,
relata Amalia Fischer.
A pauta (seja no sentido dos estudos, seja no sentido jornalístico)
é extensa.
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Pautas e
articulações vão
se modificando
na dinâmica
das lutas das
mulheres ao
longo da história
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alvez seja impossível precisar o momento exato em que começa o movimento feminista, aqui entendido como mobilização por direitos civis, políticos, jurídicos iguais aos dos
homens. Os feminismos no Brasil avançaram sob inspiração
e em articulação com os movimentos de mulheres de outros
países, primeiramente França e Inglaterra, depois EUA. Foi
1. A Revolta dos Malês
assim, por exemplo, que a primeira feminista intelectual brasileira, Nísia
é contada por Ana
da Floresta, escritora nascida em 1810 no Rio Grande do Norte, se tornaMaria Gonçalves em Um
ria tradutora da obra da feminista inglesa Mary Wollstonecraft; que uma
defeito de cor (Record,
escrava, Luisa Mahin, se tornou importante liderança na Revolta dos
2006).
Malês, na Bahia de 1835;1 e o sufragismo chegou ao Brasil trazido por
pioneiras como Bertha Lutz, Maria Lacerda de
Moura e Beatriz Ryff, militantes da Liga para a “Não se nasce mulher, torna-se mulher.” A
Emancipação Intelectual da Mulher. Foi delas a frase com a qual Beauvoir começa o segundo
conquista pelo direito ao voto feminino em 1936, volume do livro, publicado no final de 1949, foi
enquanto a França, berço da revolução, só ga- a que chamou atenção de público e crítica para
rantiu o sufrágio universal em 1947, depois da o seu trabalho e deu origem ao debate sobre a
Segunda Guerra Mundial. Dois anos depois, em tradicional distinção natureza e cultura, em que
1949, a filósofa feminista Simone de Beauvoir às mulheres era destinado o confinamento no
publicaria O segundo sexo, livro que viria a dar campo da natureza, enquanto aos homens casuporte teórico aos principais argumentos da bia o privilégio da cultura. Essa separação oposegunda onda feminista, do pós-guerra à queda sitiva pode ser definida em diferentes termos,
do Muro de Berlim, ou do “breve século 20”, para como sensível/inteligível ou transcendência/
usar a expressão do historiador Eric Hobsbawm. imanência. Beauvoir interroga esse destino
natural mostrando, nas quase mil páginas que
compõem O segundo sexo, como educação, sociabilidade e cultura tornam um corpo nascido
fêmea num modelo de mulher que corresponde a requisitos de feminilidade construídos
como naturais. As proposições da filósofa vieram a ser resumidas num dos principais slogans
da segunda onda dos movimentos feministas:
“biologia não é destino”. A partir da possibilidade de questionamento dos argumentos tidos
como naturais para as características femininas,
abriu-se também a possibilidade de interrogar
os roteiros heteronormativos, determinantes
da constituição da família, da sexualidade voltada para a reprodução e da distinção entre sexo
biológico e gênero como construção social.
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Nos EUA, cabe a Betty Friedan publicar, na
década de 1960, A mística feminina e dar voz a
donas de casas desesperadas com o confinamento ao lar e à vida doméstica dos subúrbios.
No início dos anos 1970, o livro chegaria ao
Brasil pelas mãos da editora Rose Marie Muraro,
dez anos depois da pílula anticoncepcional e no
bojo de transformações como a emergência dos
valores da contracultura, a crítica às hierarquias,
às estruturas de poder e às instituições. Se em
muitos países ocidentais sopravam os ventos de
liberdade, no Brasil eram os anos de chumbo, e
a segunda onda feminista floresceria em conjunto com os movimentos de resistência política. Um momento marcante foi realização, em
1975, da semana de debates “O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira”,
reunindo centenas de participantes. A partir
desse encontro, diversos movimentos de mulheres começaram a se organizar.
Havia a luta pela redemocratização, mas o
movimento de mulheres tinha em pauta temas
específicos, como descriminalização do aborto e políticas de saúde pública, mote do “lobby do batom”, atuação dos movimentos de
mulheres durante a Assembleia Nacional Constituinte em defesa do direito à saúde. Foi também o momento em que os feminismos negros
perceberam a necessidade de postular as próprias reivindicações, em muito diferentes das
demandas das mulheres brancas escolarizadas
de classe média. No caso brasileiro, a principal
e mais dura crítica das mulheres negras era
que nós, mulheres brancas, reproduzíamos em
casa – sobretudo em relação às empregadas
domésticas – o mesmo tipo de opressão de que
somos alvo por parte dos homens.

5º
5º lugar
lugar
é a posição do
Brasil, entre 83
nações, num ranking
de homicídios
femininos
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Animados pelas comemorações oficiais do
centenário da abolição, em 1988, os feminismos
negros desde então trabalham para mostrar a
persistência do racismo na sociedade brasileira, perverso, em maior grau, em relação às
mulheres. Tem papel fundamental nesse percurso a socióloga Lélia Gonzalez, cujos trabalhos, na década de 1980, dialogavam com o
pensamento da filósofa feminista Angela Davis, nos EUA, e discutiam a importância do
que depois veio a se chamar interseccionalidade: a articulação entre diferentes marcadores de discriminação, como gênero, classe e
raça. Em 2015, a Marcha das Mulheres Negras
levou 50 mil pessoas a Brasília para denunciar
a desigualdade e violência racial, mostrando
que também é negra a força da quarta onda
feminista, em marcha desde 2011
Uma das melhores definições que conheço para
o feminismo é da filósofa francesa Françoise
Collin: “um movimento plural, sem hierarquia,
dogmas, controle ou estruturas centralizadas,
que não defende uma verdade, mas está
em permanente processo de construção de
uma agenda que evolui e se modifica”. Isso
também quer dizer que uma de suas maiores
qualidades – a pluralidade – é usada pelos adversários para desqualificar as mulheres, exigindo
coerência onde há multiplicidade de ideias, cobrando controle onde há liberdade. Infelizmente isso significa também que, mesmo quando a
agenda evolui, nem sempre se modifica.
Um dos exemplos mais contundentes é a pauta
de combate à violência contra a mulher. Presente desde a segunda onda feminista, quanto mais
é denunciada, mais a violência contra a mulher
mostra sua face cruel. A cada geração de feministas é de novo necessário lutar contra essa
expressão perversa do machismo. O Brasil é o
quinto país com maior índice de homicídios femininos num ranking de 83 nações. Um terço
dos assassinatos de mulheres foi cometido pelo
parceiro ou pelo ex. A dimensão da violência
indica a extensão da discriminação e da condição
de precariedade da vida das mulheres, mas não

apenas. Todos os corpos marcados pela feminilidade – homossexuais, pessoas trans, travestis –
estão submetidos a essa mesma violência, cujo
objetivo é destruir qualquer traço dos elementos
femininos na composição do humano.

partir de certo momento percebido como aprisionado pela diferença sexual binária entre homens e mulheres. É o argumento, por exemplo,
da feminista Teresa de Lauretis, que tem como
desdobramento a teoria queer, aqui entendida
como uma forma de deslocar a crítica feminisA participação das mulheres no ciclo de confe- ta da hierarquia de gênero para a heteronormarências mundiais da ONU – representadas no Rio tividade. É nesse momento que a terceira onda
de Janeiro (Meio Ambiente/1992), Cairo (Popu- feminista se dobra sobre si mesma, seguindo a
lação/1994), Beijing (Mulheres/1995) e Durban proposta de Butler de que o feminismo deixas(Racismo/2001) – conferiu o caráter global que se de ser feito apenas em nome do sujeito mulher.
marcara os feminismos brasileiros desde seu Dessa provocação emergem novos sujeitos, ouinício. A essa altura, o debate estava polarizado: tras vozes, e a ampliação dos feminismos para
os discursos conservadores, identificados pela além dos direitos das mulheres.
norte-americana Susan Faludi no livro Backlash
– o contra-ataque na guerra não declarada contra as A plasticidade do machismo, no entanto, faz com
mulheres, insistiam na tese de que as feministas que as discriminações e violências voltem tamjá teriam conseguido todas as conquistas de que bém em ondas. Por um lado, como reconhece a
precisavam.2 “Agora, chega” funcionava como feminista Nancy Fraser, os ideais de igualdade
um alerta, ou as mulheres iriam longe demais. de gênero passaram a ser amplamente aceitos;
Dentro dos movimentos feministas, no entanto, por outro lado, ainda têm de ser postos em práa questão era oposta: como ampliar as lutas? tica. Apesar dessa aceitação no campo da cultuSurgia assim a terceira onda feminista, uma res- ra não ter tido a força necessária para a eliminaposta a todos os discursos que pretendiam afirmar ção dessas práticas de forma estrutura nem
o fim dos feminismos.
institucional, argumenta Fraser.4 Foi o que aconteceu em Toronto, Canadá, em 2011. Para tentar
O sopro de vigor e resistência veio de uma crí- estancar uma série de estupros em torno do
tica interna cujo marco é a publicação, em 1989, campus da universidade, o chefe de polícia local
de Gender trouble, da filósofa Judith Butler.3 propôs como estratégia que as jovens não saíssem
Inspirada principalmente pelos trabalhos das às ruas “vestidas como vadias”. A Slut Walk, ou
feministas Gayle Rubin e Monique Wittig, Butler Marcha das Vadias, começou ali e se espalhou por
trava um debate com a filosofia existencialista muitos países . No Brasil, mulheres voltaram às
de Simone de Beauvoir a fim de interrogar o ruas das grandes capitais. Irreverentes, as marque ela chama de ligação natural entre sexo e chas foram crescendo a cada ano e recuperando
gênero. Afinal, se não se nasce mulher, torna- as ruas como espaço de militância, depois de boa
se mulher, em que estaria fundamentada a parte do movimento de mulheres da segunda e
ligação entre um corpo de fêmea e a construção terceira ondas ter aderido à crescente instituciode uma pessoa do gênero feminino? Butler nalização dos feminismos. De lá para cá, como
propõe então o que chama de sistema sexo/ mostram as pesquisas de Bila Sorj e Carla Gomes,5
gênero/desejo. Aqui, é importante pensar no os movimentos de mulheres ganharam nova
caráter ambivalente do termo “desejo”, que visibilidade e, em 2017, já protagonizaram pelo
tanto pode se referir a desejo sexual como a menos duas importantes ações políticas: a Mardesejo de reconhecimento, no sentido daquilo cha das Mulheres contra Trump, em janeiro, e o
que constitui nossas subjetividades a partir da Nem uma a menos, mote das manifestações de 8
de março de 2017, deflagradas na Argentina, em
nossa relação com o outro.
protesto contra o assassinato de mulheres jovens.
Esse primeiro momento da obra de Butler se Pode ser que a quarta onda feminista esteja no
articula com questões apontadas por diversas auge neste exato instante. E talvez seja imposdúvidas sobre o uso do conceito de gênero, a sível precisar o momento em que vai acabar.

2. Crown Publishers,
1981; Rocco, 2001.
3. Problemas de
gênero – feminismo e
subversão da identidade.
Civilização Brasileira,
2003.

4. Esses argumentos
estão detalhados
em FRASER, Nancy. O
feminismo, o capitalismo
e a astúcia da história.
Mediações, Londrina, v.
14, n. 2, p. 11-33, jul./dez.
2009.

5. Mais sobre a
importância das
marchas em GOMES,
Carla; SORJ, Bila. Corpo,
geração e identidade:
a Marcha das Vadias
no Brasil. Sociedade e
Estado v. 29, n. 2, 2014.
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alar em igualdade de gênero no Brasil é lidar
com sinais antagônicos: ao mesmo tempo em
que tivemos inúmeros progressos recentes na
institucionalização de políticas públicas para
as mulheres, ainda convivemos com uma diferença salarial entre homens e mulheres acima
da média mundial e baixo índice de representatividade na
política. Na entrevista a seguir, a representante do Escritório da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman, fala da
necessidade de governos, empresas e toda a sociedade
civil se comprometerem a buscar um mundo mais igual.

Segundo dados do IBGE, em 2014 as mulheres no Brasil ultrapassaram pela primeira vez o patamar de 70% da renda masculina. Em 2004, era de 63% e em 1995, 53%.
Esses avanços são significativos e acontecem em ritmo satisfatório?

Essas mudanças são boas, mas não são suficientemente rápidas nem justas. Em março, esse foi
um dos temas da Comissão sobre o Status da
Mulher, em Nova York. A recomendação foi
muito forte em termos de promover a participação das mulheres na vida econômica, e essa
é uma responsabilidade de governos, empresas
e sindicatos. Isso já seria importante por ser
uma questão de igualdade, de direitos humanos,

mas o fato de que as mulheres não
estão em igualdade em relação aos
homens representa também uma
perda econômica importante. Tem
um estudo do McKinsey Global
Institute que mostra que, se mulheres e homens estivessem no
mesmo patamar, o PIB mundial
ganharia US$ 12 trilhões.

Que países mais avançaram na
direção da igualdade de gênero nos últimos anos? E onde se
situa o Brasil no contexto internacional?

Esse é um problema universal. As
mulheres em geral ganham 23%
a menos que os homens, que é a
média mundial. Tem muitos países onde a brecha é menor, principalmente na Europa, nos países
nórdicos. No Brasil essa diferença

50

51

entrevista

é maior, de 28%. E, quando você
olha os dados das mulheres negras,
elas ganham 40% do que ganham
os homens brancos. É muito importante ter políticas públicas ou
nas próprias empresas para diminuir essa diferença, porque não
há nenhuma razão para pessoas
fazerem trabalhos iguais e receberem salários diferentes. É preciso acelerar o passo para que em
2030 tenhamos um planeta 50-50,
que é nossa meta.

Vivemos hoje, no Brasil, uma
crise econômica, com grande
crescimento do número de desempregados. Esse tipo de situação também tem impacto
maior para as mulheres?
Sim, os dados em relação a crises
na Europa demonstram que as primeiras a sair do mercado de trabalho são as mulheres, porque
muitas têm empregos precários.
E, mesmo quando vemos um aumento do número de mulheres no
mercado de trabalho, há uma proporção maior de mulheres no mercado informal.

13

mulheres são
assassinadas
a cada dia
no Brasil
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Os números de violência contra
as mulheres e contra a população LGBT no Brasil são bastante altos. Como você vê essa
questão do combate à violência
no país? Houve avanços?
O fato de estarmos falando de violência contra as mulheres é um
avanço. Há 20, 30 anos, esse era
um tema do qual não falávamos,
uma questão que estava no âmbito privado. Graças à luta das organizações feministas, temos visto uma institucionalização das
políticas para as mulheres no mundo todo e no Brasil. Existe ainda
uma tolerância social muito grande à violência, uma naturalização
que, na minha opinião, está diminuindo. Mas uma demonstração
da prevalência da violência contra
as mulheres é o fato de que seis de
cada dez brasileiros conhecem
alguma mulher que foi vítima de
violência doméstica, mais o fato
de que no Brasil 13 mulheres são
assassinadas a cada dia. Um segredo que o Brasil guarda é que
40% dos feminicídios da região da
América Latina acontecem aqui.

Quais os passos necessários
para que esses índices diminuam?

Ainda há lacunas jurídicas que
o Brasil precisa preencher para
promover igualdade de gênero?

Os grandes avanços têm a ver com
o desenvolvimento de políticas
públicas para lidar com a violência contra as mulheres. Essa é uma
responsabilidade do poder publico, é obrigação dos estados garantir que as mulheres possam viver
sem violência e ter um sistema
que acolha as vítimas. Nesse sentido, o Brasil tem feito muito nos
últimos anos, com a Lei Maria da
Penha, a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, entre outras ações. São muitos
avanços, mas ainda temos muitos
empecilhos, porque há muita violência física, psicológica, sexual,
patrimonial. A educação ainda
não está trabalhando de uma maneira articulada, e temos na mídia
muita exposição e naturalização
da violência. Tanto a educação
como a mídia são espaços nos quais
as experiências têm que ser melhoradas e aprimoradas.

A verdade é que o grande desafio
do Brasil é a implementação das
leis. Mantê-las, garantir que sejam
aplicadas, que as instituições tenham recursos humanos e financeiros para implementá-las. Há
sempre um pouco que pode ser
aprimorado, mas acho que o desafio está realmente na implementação.

23%

menor é o salário
das mulheres em
relação aos homens

154ª

posição do Brasil
no ranking internacional
de número de mulheres
no Parlamento

A ONU tem trabalhado muito
com a questão da sustentabilidade. Como a equidade de gênero se articula com essa pauta?
Quando você vê a Agenda 2030, a
perspectiva de gênero é essencial
para cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Trabalhar, por exemplo, a questão da
mudança climática, dos desastres
naturais, com uma perspectiva de
gênero é essencial, porque os fenômenos atingem mais as mulheres e porque elas têm uma possibilidade e capacidade muito
grande de ter impacto na promoção da sustentabilidade. É muito
importante ter as vozes das mulheres, a participação das organizações, tanto na formulação quanto no monitoramento das políticas
públicas, dos marcos regulatórios
para promover o acesso igualitário
à propriedade e o acesso não só à
terra, mas a crédito, tecnologia e
capacitação.

o fato de
estarmos
falando de
violência
contras as
mulheres É
um avanço

A ONU Mulheres criou o movimento ElesPorElas, que busca
envolver homens nas questões
de igualdade de gênero. Quais
são as principais barreiras para
que isso aconteça?
O movimento é uma forma de engajar os homens no diálogo sobre
a importância da igualdade não só
para as mulheres, mas também
para os próprios homens. Os estereótipos, o sexismo, o machismo,
o racismo impactam a vida, a capacidade, as oportunidades das
mulheres, como também impedem
que os homens façam coisas que
são importantes para eles. Tem
toda essa cultura machista, racista, que faz com que os homens não
vejam as mulheres como iguais, e
isso é uma perda de oportunidades
para a humanidade. A igualdade
é um valor e um objetivo.

A participação de mulheres na
política ainda tem números
pouco expressivos no Brasil. O
que falta para termos mais mulheres em posições de liderança?
A situação do Brasil é muito grave
no ranking internacional de mulheres no Parlamento, na 154ª posição. Piores que o Brasil na América Latina só Belize e Haiti. Uma
sociedade só poderá ser chamada
democrática se a participação das
mulheres em sua diversidade for
uma realidade. E é importante ter
todos os tipos de mulheres - negras,
indígenas, lésbicas, idosas – com
oportunidades, condições e o direito de decidir sobre seu destino e sua
comunidade. Se você tem hoje 30%
de cotas de candidaturas para as
mulheres, elas teriam que ter também 30% do fundo partidário, 30%
do espaço da televisão. Caso esses
recursos fossem repartidos de maneira igualitária, as mulheres teriam
muito mais participação.
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A virilidade vaza, o poder masculino
oscila, os homens se inquietam:
é crise, é hora de mudar a vida

c

ertamente ninguém discorda de que vivemos tempos de
crise. Há várias crises, atuando de modo simultâneo, se
chocando umas com as outras, se influenciando, se anulando, se somando. Para quem pensa que temos apenas
uma crise, seria bom imaginar que ela tem várias frentes,
diferentes feitios de expressão, vivenciados pelos sujeitos
de modos diversos. O que é vivido como crise por alguns – aumento nos
preços de produtos que necessito comprar – pode estar sendo vivido
como fantástica oportunidade por outros – hora de ter lucros estratosféricos nas vendas. É bem conhecido o ditado “transforme o momento de
crise em oportunidade”. E numa roda de conversa sempre tem alguém
para lembrar que, em chinês, o ideograma de crise é composto por dois
caracteres: um deles fala de perigo, o outro, de oportunidades. Crise é
uma palavra cheia de ambiguidades e possibilidades, aspectos positivos
e negativos, elementos de desespero e de esperança. Quando falamos que
há crise, estamos falando de muitas coisas, algumas até mesmo contraditórias entre si. Na história do pensamento sobre as doenças, o momento da crise é decisivo: ou o sujeito se cura (“teve uma crise com febre e
delírio, agora o corpo superou, dorme bem, vai se curar”), ou o sujeito
morre (“teve uma crise cardíaca, o coração acelerou, o corpo não aguentou, morreu”). Crise de uns, fartura de outros, é o que diz um velho ditado que bem resume a situação toda.
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Aqui nos interessa um recorte muito particular,
ou uma crise muito específica. Desde a década
de 1960 vem se instalando entre nós certa sensação de que a masculinidade está em crise.
Melhor dizendo, o poder masculino está em
crise, está sendo contestado. Não há mais homens “como antigamente”. Alguns chegam ao
ponto de afirmar que essa é a causa de todas as
outras crises, a mãe das outras crises – seria até
melhor dizer o pai das outras crises. O poder
paterno declinou, daí a família desmoronou, os
filhos se criam sem limites e viram delinquentes, aumentando a violência e a insegurança.
O poder do padre diminuiu, o regramento moral se perdeu, virou um vale-tudo em termos
de sexo e usos do corpo. Não temos mais homens
fortes no comando dos governos, veio abaixo
a ética republicana, a corrupção aumentou, as
políticas públicas estão um caos. Faltam-nos
empresários vigorosos como antigamente, as
empresas vão à falência, governadas por almofadinhas cheios de teorias gerenciais mirabolantes na cabeça, mas medrosos para tocar os
negócios na selva capitalista.
É tentador seguir a análise por aí, reclamando
da falta de virilidade no mundo, e de como
antigamente era melhor, e de como fazer para
a história andar para trás, em direção ao que
se perdeu, o poder dos homens. Não é o caminho de argumentação deste texto. Para quem
acha que os modelos do futuro estão no passado, registro aqui uma curta memória pessoal.
Quando era criança, eu assistia ao lado de meu
pai e meu irmão, na frente de uma televisão
em preto e branco, ao seriado Papai Sabe Tudo.
Jim Anderson era um papai “de verdade”, para
tudo apontava uma solução, era empreendedor
e jamais se enganava. Se fosse nos dias de hoje,
se poderia dizer “Google para quê? Papai sabe
tudo”! O filho dele seguia um bom caminho,
porque imitava o modelo do pai. Décadas mais
tarde me vejo assistindo, ao lado dos dois filhos,
à série Os Simpsons, em que o pai, Homer
Simpson, educa Bart e Lisa ao final de um
episódio dizendo “crianças, vocês tentaram e
falharam miseravelmente, a lição que aprenderam é: nunca tentem”. Prefiro a honestidade canalha de Homer à pretensão sabe-tudo
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de Jim Anderson para entender os rumos do
futuro e as encrencas da contemporaneidade.
Vamos seguir duas estratégias de análise. A
primeira é nomear “crise da relação entre os
gêneros” o que muita gente chama de “crise
da masculinidade”, tirando o foco exclusivo
dos homens e focando a relação entre homens
e mulheres, nas conexões entre os campos do
masculino e do feminino. A segunda estratégia
é mostrar que são alguns modos de ser homem
que sofrem com essa crise na relação entre os
gêneros, outros modos de ser homem vêm
experimentando oportunidades de crescimento nesse cenário. Para quem gosta de falar em
sujeitos, e não em relações, modificamos a
frase: não são todos os homens que estão em
crise. São alguns homens que estão em crise.
Não há registro de sociedade humana que não
tenha estabelecido diferenças entre nascer homem e nascer mulher. O marcador de gênero,
que sinaliza a distribuição de poder entre homens
e mulheres, foi sempre importante em qualquer
forma de organização social. Classificar as pessoas em homens e mulheres é recurso recorrente. Alguém poderá dizer “é claro, homens e
mulheres são diferentes, isso qualquer um percebe, e daí?”. A questão é que ao longo do último século, fruto de um somatório de fatores,
mas em particular por causa da atuação do
movimento feminista, muita gente vem percebendo que a diferença entre homens e mulheres
gera uma desigualdade injusta de tratamento,
de oportunidades, de acesso a empregos e cargos elevados, machucando a vida das mulheres.
E essa situação de injustiça social acarreta também a produção de masculinidades muito desajustadas, homens levando vidas emocionalmente desequilibradas. A desigualdade na
estrutura de poder entre os gêneros faz mal a

homens e mulheres. Mas efetivamente subordina e violenta mais as mulheres, ou os homens
que apresentam comportamentos tidos como
femininos. Produz uma sociedade que não é boa
para viver nem para homens nem para mulheres.
Temos um acúmulo de pesquisa mostrando que
há notável persistência histórica em regimes
políticos em que a mulher detém menor poder
de decisão sobre o seu destino – e até mesmo
sobre o seu corpo – do que o homem. Alguns
dirão que enfim, se sempre foi assim, se a história confirma que desde que o mundo é mundo os homens mandaram nas mulheres, então
é porque é para ser assim mesmo. Sobre a existência da pobreza também se diz que está lá, na
Bíblia, “pobres sempre os tereis convosco”,
então para que mudar isso? Um dos elementos
que vêm modificando esse cenário é o crescimento do número de pessoas que falam em
equidade de gênero, percebem que as condições
desfavoráveis da mulher a tornam vulnerável à
violência, não lhe permitem desfrutar de oportunidades de crescimento. E luta para modificar
esse estado de coisas. Também a escravidão
negra foi vista por séculos como natural. Até
que as coisas se modificaram. Matar crianças
que apresentavam algum defeito físico ao nascer já foi corriqueiro em certos povos. Hoje não
admitimos mais isso. As percepções se modificam, e isso ocorre com gênero e sexualidade.
O que está em crise são os tradicionais modos
de relação entre os gêneros, expressos em frases do tipo “homem manda, mulher obedece”;
“lugar de mulher é na casa, o de homem é na
rua”; “homem faz a sujeira, mulher limpa”;
“cuidar de criança é coisa de mulher”. Claro
está que muitos homens e muitas mulheres
ainda organizam suas relações com base nesses
valores. Mas a contestação vem se instalando.

E ela produz efeitos de igualdade que afetam a
vida de todos e todas. Muitos homens entram
então em crise, e muito se fala então de “crise
da masculinidade”. Qual a natureza dessa crise? Ela é fruto da sensação de uma promessa
não cumprida. Garotos que foram educados
com a ideia de que teriam todos os privilégios
para si – “pode ir brincar na rua, enquanto a
sua irmã vai lavar a louça com a mãe” –, que
teriam todas as mulheres que desejassem – “o
meu filho vai ser um pegador” –, que teriam
carreira de sucesso na escola – “este guri é
inteligente, nasceu inteligente, embora não
estude” – e acesso aos melhores cargos na
empresa – “este nasceu para comandar os outros”. Conforme analisado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a masculinidade é vivida
como condição de nobreza em muitas sociedades. Homens podem ser reis, comandantes,
marechais, reitores, diretores, presidentes, embaixadores. Muitos homens ingressam no mundo com a percepção de que tais glórias lhes
pertencem por direito natural. Mas o mundo
vem se modificando, e duas rupturas acontecem. A primeira delas é que, tanto para o homem como para a mulher, há muitas promessas não cumpridas na modernidade. Como
discutido por Zygmunt Bauman, a modernidade contemporânea se revela líquida, o que
nos dá escorre pelos dedos. A modernidade
prometeu felicidade no consumo, mundo racional e organizado por uma ciência neutra,

O que está em
crise são os
tradicionais
modos de
relação entre
os gêneros
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progresso e estado de bem-estar social, saúde
e beleza quase sem limites, vida longa, e nos
entrega precarização e medo da violência. Se
tomarmos Gilles Lipovetsky, o contemporâneo
é a era do vazio, marcada pelo individualismo
e pela indiferença, pela baixa confiança e pouca fé no futuro. Essas sensações afetam homens
e mulheres, e no caso dos homens lhes roubam
a grandeza dos destinos que imaginavam, deixando-os confusos em uma vida profissional
de repetição e certa estagnação.
A segunda ruptura nessa equação que afeta as
percepções que os homens têm de si mesmos,
e afeta igualmente o equilíbrio das relações de
gênero, é que as mulheres obtiveram grandes
avanços em termos de igualdade no último
quarto de século. Mas não foram apenas elas.
Homens gays, por muito tempo considerados
tão desprezíveis que o afeto que sentiam por
outros homens era dito “o amor que não ousa
dizer o seu nome”, agora saem às ruas e proclamam suas vidas como viáveis, obtêm direitos – casar, adotar filhos, transmitir herança,
servir o exército. Passamos em pouco tempo
da condenação da homossexualidade como
uma perversão para a condenação da homofobia como crime. No caso brasileiro, fruto da
experiência de democracia e inclusão social
inaugurada com a Constituição Federal de 1988,
é visível o crescimento de homens negros que
progridem nos estudos e nas carreiras antes

o que está sendo
derrubado é uma
ordenação de gênero
que prejudica a
expressão igualitária
de homens e mulheres
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reservadas aos homens brancos. Igualmente,
as mulheres negras se destacam, renovando
as bandeiras feministas com a preocupação da
igualdade racial. E um conjunto de programas
sociais e mecanismos democráticos de garantia dos direitos fundamentais tornou visíveis
as conquistas de homens e mulheres pobres,
que ascenderam na escala de consumo, lutando por inserção em novos patamares.
Esse conjunto de alterações nas relações de
gênero produz duas situações e dois personagens sociais. Um deles são os homens que estão
em crise, ou que mais fortemente sentem a
ameaça da crise nas relações de gênero. São
aqueles que se agarram à noção de privilégio
diante das mulheres, que não abrem mão de
atitudes machistas – entenda-se aqui o machismo como registro simbólico dos homens
que se creem naturalmente superiores por serem homens, que olham as mulheres como
seres inferiores, quando não como objetos que
existem unicamente para seu prazer. No senso
comum, o machismo pode ser visto também
como atributo de homens que investem em
narrativas pessoais de valentia, de força física,
de vida arriscada, discriminando quem não é
assim, ou seja, as mulheres e os homens que
não desejam viver dessa forma, em geral chamados por eles de afeminados. Esse modo de
ser homem é analisado pela antropóloga Françoise Héritier como “um modelo arcaico ainda
dominante” e pela cientista social R. W. Connell como “masculinidade hegemônica”. Ou
seja, é um modelo ainda fortemente presente
entre nós; são os homens que em geral aparecem nas propagandas de cigarros, de carros,
de bancos, de bebidas, embora com seus traços
um pouco atenuados em face da contestação
feminista. Eles estão lá, ainda são o farol que
guia os projetos de vida de muitos homens. Mas
certamente representam o passado, o papai
sabe-tudo derrotado diariamente pelo Google.
A outra situação traz outros personagens. São
homens e mulheres que investem em relações
de maior igualdade de gênero, repartição de
tarefas, preocupação com o prazer mútuo na
vida sexual, organização da vida familiar de

esse movimento de renovação nas relações de
gênero convive com a violência ainda presente
contra a mulher, a intolerância à homossexualidade masculina e feminina, o pânico moral
em relação a travestis e transexuais.

modo a possibilitar o sucesso na carreira e oportunidades de estudos aos dois. É o que em geral
se chama de novas masculinidades. Sim, elas
existem, vêm abrindo espaço no mundo, e não
são apenas os homens que se depilam ou se
rendem à vaidade. Mas vale dizer que novas
masculinidades só existem porque encontram
a parceria de novas feminilidades, em geral
frutos da longa trajetória de ação do movimento feminista. Por vezes se fala de novas masculinidades como se elas crescessem sozinhas,
resultado da decisão individual de alguns homens. O que temos não são apenas novos modos de ser homem, o que temos são novos modos de estabelecer relações de gênero,
preocupados com a equidade. Vemos isso por
todos os lados. Nas ocupações das escolas públicas no Brasil dos anos recentes, assistimos aos
coletivos de jovens gerindo aquele território –
cozinhando, fazendo faxina, dormindo juntos,
traçando estratégias de resistência e luta – acompanhados de uma saudável preocupação em não
criar assimetrias de gênero. Produziram-se ali
novos modos de ser homem e de ser mulher.
Produziu-se ali a frase “lute como uma menina”,
que até pouco tempo atrás talvez não fizesse
sentido para muita gente. E estas meninas que
lutam se produziram ao lado de garotos que
estavam nas ocupações e dividiram com elas
as tarefas cotidianas. Em todos os estratos da
sociedade identificamos arranjos de vida entre
homens e mulheres em que a preocupação com
uma vida de oportunidades iguais é levada a
sério. Vemos a preocupação com equidade de
gênero e respeito à diversidade de orientação
sexual também em empresas públicas e privadas, em legislações, em sentenças judiciais, em
campanhas de venda de produtos, até mesmo
em declarações de lideranças religiosas. Tudo
isso ajuda a produzir novas masculinidades,
bem como novas feminilidades. Claro está que

Há uma crise nas relações de gênero com certeza, atuando em conexão com outras modalidades de crise na contemporaneidade. A crise
das relações de gênero traz esses dois sinais que
os chineses incorporaram no termo: ela representa perigo para certos modos de ser homem
e de ser mulher. E ela representa oportunidade
para o nascimento de outros modos de ser homem e de ser mulher. Temos risco e oportunidade atuando ao mesmo tempo. Se há risco, há
receios. Se há oportunidades, há ansiedade do
novo. A ansiedade acompanha os esforços de
superação dos antigos modelos, empreendidos
por homens e mulheres. Os esforços para gerar
a novidade atiçam também as reações para
manter os privilégios. Quem deseja frear o processo de mudança insiste em retirar as discussões
de gênero da escola, chamando tudo isso de
“ideologia de gênero”. Quem aposta na mudança produz músicas, depoimentos de vida e ações
como a Campanha do Laço Branco, que mostram
a felicidade de viver em clima de respeito entre
homens e mulheres. Para alguns, cada conquista das mulheres é necessariamente uma derrota para os homens, pois imaginam que, se há
ganhos de um lado, há necessariamente perdas
de outro. Mas há quem perceba isso de modo
diverso: o que está sendo derrubado é uma ordenação de gênero que prejudica a expressão
igualitária de homens e mulheres, impede a
parceria respeitosa. Para alguns, a virilidade é
quase uma substância que apenas pode habitar
os corpos masculinos. Para outros, a virilidade
é fluida, tem história, como mostra a monumental obra de Corbin, Courtine e Vigarello, e
é atributo que pode ser apropriado e modificado pelas mulheres. Alguns olham para trás, dizem que homens sempre foram superiores às
mulheres, então isso é normal. Outros ficam
com Theodor Adorno na Minima moralia e se dão
conta de que “a doença própria de nossa época
consiste precisamente no que é normal”. Cada
um decida de que lado da história vai ficar.
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Para filósofa Judith Butler,
quanto maior o conhecimento
do mundo, mais ampla será a gama
de estratégias para combater
as formas de violência

a

filósofa norte-americana Judith Butler é uma referência mundial quando se fala em estudos de gênero.
Seu livro Problemas de gênero: Feminismo e subversão
da identidade (Civilização Brasileira), influenciou o
debate acadêmico ao trazer o conceito de performatividade, segundo o qual gênero se trata de uma construção cultural
intencional, em que um discurso é replicado por meio de uma performance baseada em normas e convenções. Butler, professora de retórica
e literatura comparada da Universidade da Califórnia, em Berkeley,
participou em junho de um debate com Angela Davis – ícone na luta
feminista e pelos direitos civis da população negra – no Oakland Book
Festival, evento literário realizado na Califórnia (EUA).
Dias após o debate, Priscilla Bertucci, ativista e fundador do projeto de
empreendedorismo social SSEX BBOX, encontrou Judith Butler para a
conversa a seguir, que trata de temas como interseccionalidade e estratégias para a inclusão.
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Considerando o holograma da
opressão em que temos vivido,
por que a interseccionalidade
é tão urgente?

Quais foram os principais avanços em relação aos problemas
de gênero nas últimas duas décadas? Quais os maiores obstáculos?
Tudo depende de qual lugar do
mundo estamos falando. Se consideramos o mundo como tal, não
há progresso, mas também não há
retrocesso. Algumas iniciativas
em determinados lugares têm dado
certo, mas, em outros, há reações
negativas ou ataques explícitos a
mulheres e pessoas que não se
enquadram num gênero específico. Para mim, as redes de solidariedade na América Latina contra
o feminicídio são impressionantes,
o que resulta num conhecimento
maior desses ataques – mas, mesmo assim, a violência continua.
[O livro] Problemas de gênero envolve muitos assuntos: a discriminação contra mulheres; a dupla
discriminação contra mulheres
indígenas, negras e pardas; o direito à tecnologia reprodutiva; o
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direito das pessoas LGBTQI de
viverem livres, sem sofrerem
ameaça de autoridades jurídicas
ou outras formas de violência. É
uma luta constante. Quanto maior
for o nosso conhecimento de mundo, e quanto mais soubermos como
as pessoas lutaram, maior será
nossa gama de estratégias.

A questão de gênero está cada
vez mais presente na grande
mídia. Que desdobramentos
podem decorrer desse interesse?
Bom, o ponto negativo é que os
personagens trans da TV são consumidos como entretenimento,
mas as pessoas trans continuam
desprotegidas nas ruas. Então,
como transformamos o apelo popular ou a aceitação em propostas
políticas concretas que tornem a
vida mais suportável para quem
vive à margem das normas de gênero? Além disso, é comum que
uma mudança radical na cultura
popular gere uma reação contrária muito forte, que aparece como
novas formas de discriminação e
repressão. Por isso, não podemos
confiar que a cultura popular realize os objetivos mais amplos da
transformação social.

Não tenho certeza se estamos falando sobre os Estados Unidos, o
Brasil ou uma situação mundial.
Mas, se você me perguntar por que
a questão racial é importante no
nosso modo de pensar a política,
digo que ela não é urgente, mas
urgentíssima. Quem sofre no mundo inteiro com a pobreza, o analfabetismo e a violência são as
mulheres negras, por isso é impossível haver igualdade, liberdade ou justiça sem que essa forma
de violência racial seja discutida
e superada. Não conseguimos separar a crítica do capitalismo, por
exemplo, da questão de raça. Afinal, que ideia temos hoje dos trabalhadores, das pessoas que sofrem com o racismo ambiental,
dos indígenas? Quem entra na
força de trabalho, e sobre quais
bases precárias? Todas essas perguntas suscitam imediatamente
questões de gênero e raça e mostram como esses temas estão interligados ao nosso modo de pensar a questão de classe.

a justiça
restaurativa é
uma meta, uma
maneira de
experimentar
formas não
jurídicas de
rePARAÇão da
comunidade

No Oakland Book Festival, você
e Angela Davis falaram sobre
a cura coletiva do trauma. Acredita que a justiça restaurativa
seja um bom começo?
A justiça restaurativa é uma meta,
uma maneira de experimentar
formas não jurídicas de reconciliação e de reparação da comunidade. Para Angela, a reforma do
sistema prisional é insuficiente,
pois o presídio é uma instituição
violenta que afeta as minorias raciais de forma desproporcional.
Mas será possível pensar fora dos
termos prisionais? Essa tarefa cabe
aos ativistas e artistas e exige que
ultrapassemos os limites da nossa
maneira contemporânea de pensar. É claro, existe um problema
aqui, pois se pensarmos no feminicídio, por exemplo, a violência
desenfreada contra mulheres, travestis e pessoas trans, nossa tendência é recorrer à lei, é insistir
na criação de uma lei forte com
uma imposição forte. Por outro
lado, obviamente, quando recorremos à lei, nós também fortalecemos o poder do Estado e suas
formas de violência legal. Então
precisamos de um debate aberto
sobre como pensamos a justiça e
precisamos discutir qual a melhor
maneira de combater essa violência, esses homicídios.

A política conservadora tem
chegado ao poder em muitos
países. Na sua opinião, como
isso afeta o avanço dos debates
sobre gênero?
Nos EUA, [o presidente Donald]
Trump representa o sucesso da força racista e misógina, e o desprezo
pelo feminismo, pelos direitos
LGBTQI e pelos movimentos sociais
se tornou uma política pública.
Além disso, precisamos tomar cuidado com as apropriações neoliberais dos objetivos de movimentos sociais como esses. Termos
como “emancipação”, “liberdade”
e até “resistência” são apropriados
por quem busca aumentar o próprio
capital dentro de um sistema de
valores neoliberais. Também é importante que o feminismo aceite o
movimento trans e entenda que a
liberdade de gênero tem de ser uma
categoria ampla.

Tradução: Rogério Bettoni
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Gênero, gêneros,
sexo, sexos,
singularidades,
subjetividades e
multiplicidades

“A diferença entre os sexos tem felizmente um sentido muito profundo. Os vestuários são meros símbolos de alguma
coisa profundamente oculta.” (Orlando, Virginia Woolf)
“[...] descobri que não posso fixar corpos como objetos
simples do pensamento. Não só porque os corpos têm uma
tendência a indicar um mundo aquém deles, mas também
porque esse movimento é além das suas próprias fronteiras...” (Bodies that matter, Judith Butler)
“Afastava-se aos poucos daquela zona onde as coisas têm
forma fixa e arestas, onde tudo tem nome sólido e imutável. Cada vez mais afundava na região líquida, quieta e
insondável.” (Perto do coração selvagem, Clarice Lispector)
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ntigamente,1 a diferença entre os seres
humanos era o grau de calor dos corpos. A
partir do século XVIII, a primeira diferença entre os humanos passa a ser a sexual,2
é quando se dicotomizam os corpos, quando nasce a ideia do sexo correto. Antes do
século XVIII, acreditava-se que os órgãos sexuais femininos
eram similares aos masculinos, apenas invertidos e internos.
O fato de que a diferenciação dos sexos tenha se produzido
no fim do século XVII não invalida a afirmação de que o
modelo para explicar os corpos tenha sido sempre tomado
do masculino. No século XVIII, o pensamento dualista permeará todas as ciências e disciplinas do conhecimento
ocidental, até a atualidade.

1. SENNET Richard. De
carne e de pedra. Rio de
Janeiro; Record, 1994.
2. LAQUEUR Thomas.
Inventando o sexo. Rio
de Janeiro: RelumeDumará , 2001.
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As mulheres são
prova de que a
imutabilidade não
existe, que tudo
se transforma
constantemente

o material e o etéreo. […] O imaginário social é
como uma rede de forças e interconexões que
constituem os sujeitos em múltiplos, complexas e
diversas formas. Os sujeitos são constante e simultaneamente construídos, desestabilizados por
interpelações que os tocam ao mesmo tempo, em
diferentes níveis ou âmbitos.”

O discurso biomédico tem produzido saberes
sobre o corpo humano que têm se difundido
como narrativas totalizadoras e fundantes,
geralmente a partir de uma lógica binária. Um
modelo de verdade é produzido e reconhece
como verdadeiro o corpo masculino, o homem
branco, de uma classe social e heterossexual.

3. BRAIDOTTI, Rosi.
Becoming women:
rethinking the positive
of differences. Mimeo,
palestra, 1999.

4. Este deve medir de
2,5 a 4,5 cm, e o clitóris,
de 0 a 0,9, segundo
os padrões médicos,
assinalados por Suzanne
Kessler no seu artígo
Meaning of gender
variability e na revista
Chrysalis, pág. 33. Vol. 2,
n. 5, 1998.
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A produção desse modelo de verdade abrange
uma engrenagem muito complexa que implica relações de poder que vão além da dicotomia opressor-oprimido, conhecimento, saberes, informações, imaginário social, âmbito
econômico, público e privado. Todo saber será
poder na medida em que encontre suas possibilidades no poder; a ciência, na sua produção de saberes, também produz poderes. A
definição do imaginário utilizada neste texto
é retomada de Rosi Braidotti,3 de seu texto
Becoming women: rethinking the positiviy of difference, no qual ela sustenta que:
“Não é nem ‘pura’ imaginação fechada em sua
clássica oposição a razão, nem fantasia no sentido freudiano. O imaginário marca o espaço de
trânsitos e transações, é inter e intrapessoal, dinâmico, flutua como aderência simbólica entre o
social, o self e o exterior constitutivo, o subjetivo,

A categoria mulher se produz a partir de uma
narrativa que compara a mulher com o homem
e que não fala da diversidade de mulheres.
Igualmente produz como verdade dois sexos,
dois gêneros, uma orientação sexual: heterossexualidade obrigatória.
A diferenciação dos sexos é totalmente arbitrária, parte do pensamento cartesiano. Por um
lado, para determinar quem é macho e quem é
fêmea, se parte de três sexos: genético, gonádico e corporal, que devem se encontrar tanto
na fêmea como no macho. Os três sexos devemse corresponder, devem conter a mesma informação. Por outro lado, o tamanho do pênis4 é
o modelo para determinar o clitóris. Em outras
palavras, forma parte também da determinação
da diferenciação biológica dos sexos.
A lógica binária valoriza o 0 ou 1. Dentro dessa lógica funciona o mundo ocidental no qual
vivemos. Sair da lógica binária implica deixar
de pensar linearmente e aceitar a possibilidade da não existência de verdades universais.
Não se trata de dar igual valor a duas questões
opostas; não pensar binariamente não passa
pela ambivalência, mas pela ambiguidade.
Nesse sistema de pensamento cartesiano e dicotômico a mulher é natureza e o homem, razão/mente. As mulheres menstruam e o seu
sangue, em algumas religiões, até hoje é visto
como sujo ou como pecado. Os corpos das mulheres passam por mudanças mensais e, quando engravidam, seus corpos passam por mudanças contínuas. Ieda Tucherman afirma:

“A figura da MULHER foi o paradigma radical da
intermediação entre Cultura e Natureza. Porque
seu corpo é visivelmente CÍCLICO, tanto a mitologia
entendida dentro dos termos de Paul Veyne, como
IMAGINAÇÃO CONSTITUINTE, quanto a filosofia,
pensamento constituído, depositaram na sua figura uma dualidade...”.

As mulheres são prova de que a imutabilidade
não existe, de que tudo se transforma constantemente, as mudanças nos corpos das mulheres fogem do controle da sociedade de disciplinar, não são domesticáveis. As mulheres
são consideradas pela sociedade inapreensíveis,
“histéricas”, que saem dos limites. As mulheres são esse outro imprevisível, volátil. Como
diz Hannah Rockwell em seu artigo An “other”
burlesque: femenine bodies and Irigaray’s performing textuality:
“Tudo aquilo que é impuro e está relacionado com
a existência simbólica das mulheres – sangue,
obscuridade, paixão, paradoxo – é invertido e
duplicado para reconhecimento do significado”.

As feministas5 vêm fazendo, desde os anos 1970,
uma forte crítica à sociedade binarizada e à categoria mulher. Foi quando se interessaram pela

pesquisa sobre os “papéis sexuais” que estava
sendo feita por Robert J. Stoller, que fez a distinção entre sexo e gênero. Para ele, o primeiro
refere-se ao biológico, anatomia e fisiologia; e
o segundo, à construção cultural, conduta e
aspectos psicológicos. Antropólogas feministas
começaram a criticar também o uso do conceito “patriarcado”, utilizado para se referir à relação desigual entre homens e mulheres, argumentando que as condições de desigualdade
das mulheres são diferentes nas diversas épocas.
Gayle Rubin, em seu texto Tráfico de mulheres:
notas sobre a economia politica do sexo,6 dirá que
existe para cada sociedade um sistema de sexo/
gênero. A dicotomia nas sociedades modernas
entre o privado e o público exercerá um papel
muito importante na subordinação das mulheres, assim como a divisão social do trabalho.
Para ela, a opressão das mulheres deve ser
analisada a partir do sistema sexo/gênero, que
é um conjunto de arranjos pelo qual uma sociedade transforma a sexualidade biológica em
produtos de atividade humana e no qual as
necessidades sexuais são satisfeitas. A análise
de Rubin se baseia também na antropologia
de Lévi-Strauss e na psicanálise de Freud: do
primeiro tomou o matrimônio e o sistema de
parentesco, tirando a diferença sexual do aspecto biológico e colocando-a no terreno do
simbólico, lembrando que um dos primeiros
atos culturais da humanidade, depois da fala,
foi a troca de mulheres. O sistema sexo/gêne-

6. Versão em
português disponível em
http://bit.ly/2qsPA21.

5. Neste artigo,
mencionarei
alguma delas.
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Não é possível mais pensar
nem defender um corpo como
modelo dos outros; existem
heterogeneidades de corpos,
multiplicidades

7. SCOTT, C Joan.
Gênero: Uma Categoria
Útil Para Analise
Histórica. p16-17. Versão
em português, traduzida
por Christine Rufino
Dabat e Maria Betânia
Ávila, disponível em:
http://bit.ly/2sekJTm.

sexualidade obrigatória. Era o começo do que
hoje é conhecido como interseccionalidade.
Também historiadoras feministas como Joan
C. Scott7 questionarão as diferentes abordagens
históricas da categoria gênero, que serão resumidas em três posições teóricas:
ro baseia-se na opressão das mulheres pelo
grupo social dos homens. O mérito de Gayle
Rubin, ao introduzir esses conceitos, foi esclarecer que, em cada sociedade, o sistema
sexo/gênero será diferente, pelo que a mulher
como conceito não existe; o que existe são
mulheres e homens em plural.
Posteriormente feministas afro-americanas e
chicanas como Audre Lorde, Cherrie Moraga
e Gloria Anzaldua, em This bridge called my back,
publicado nos Estados Unidos nos anos 1980,
foram mais longe, com textos que não são
unicamente acadêmicos, e aprofundaram a
análise sobre sexo/gênero feita pelas feministas brancas heterossexuais, na qual as mulheres negras, latinas não aparecem; são invisíveis,
produto do racismo, etnocentrismo e heteros-

8. LAURETIS Teresa.
Technologies of gender.
Bloomington: Indiana
University Press, 1987.
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“A primeira, um esforço inteiramente feminista
que tenta explicar as origens do patriarcado. A
segunda se situa no seio de uma tradição marxista e procura um compromisso com as críticas
feministas. A terceira, fundamentalmente dividida
entre o pós-estruturalismo francês e as teorias
anglo-americanas das relações de objeto, inspira-se nas várias escolas de psicanálise para explicar a produção e a reprodução da identidade
de gênero do sujeito”.

Teresa de Lauretis, feminista crítica do cinema
e da cultura popular, no seu livro Technologies
of gender,8 afirma que o agenciamento entre
narrativas fundadoras, efeitos discursivos, televisão, cinema, rádio, teatro, escola e família
são tecnologias socioculturais que produzem
representações de gênero com inegáveis intervenções, específicas na vida de homens e mulheres. Essa representação é a produção de
“tecnologia do gênero”. Quando Teresa de Lauretis escreveu seu livro, a internet era usada
unicamente no meio militar e acadêmico, não
tinha o uso e a disseminação que tem hoje e
que as mídias sociais não existiam. Posterior-

mente, Muniz Sodré, em seu livro Reinventando a cultura, a comunicação e seus produtos,9
construiu o conceito de tecnocultura, que é o
agenciamento entre globalização, livre mercado, novas tecnologias mediáticas e informáticas, mídia, publicidade; enfim, como comunicação, tecnocultura e indivíduos afetam-se
mutuamente. Sodré traz elementos sobre a
cultura associados às novas tecnologias de informação e comunicação inexistentes no conceito de Teresa de Lauretis. Vale a pena construir
uma aliança entre ambos os conceitos, existe
uma complementaridade e enriquecimento
mútuo. Isso permite hoje analisar as relações
produzidas pela “tecnologia de gênero”, a partir do mundo telemático, o que resultaria no
conceito “tecnocultura de gênero”10. A produção de tecnocultura de gênero não é uma ideologia, produz desigualdade de gênero, basta só
ver as estatísticas. Filósofas feministas também
criticariam o sistema sexo/gênero, por achar
que se estava construindo de novo uma dicotomia. Uma destas filósofas é Judith Butler,11
que, baseada em Simone de Beauvoir, Irigaray
e Monique Wittig, acha que sexo e gênero não
são dicotômicos, porque, no meio de tudo isso,
se encontram a heterossexualidade compulsória, a reprodução sexual e a institucionalização da diferença sexual. A reprodução sexual
está ligada à heterossexualidade obrigatória,
por isso outra sexualidade que não tenha como
fim a reprodução humana é proibida, discriminada. A diferença sexual carrega uma série

9. Cabral, Muniz Sodré
de Araújo. Reinventado
a cultura, comunicação
e seus produtos.
Petrópolis: Vozes, 1996.

de supostos normativos, de como devem ser
os homens e as mulheres, a partir de uma diferença biológica. Esses rasgos não são naturais,
e sim políticos, discursivos, já que estão dentro
de um marco de relações de poder e hierárquicas. E tudo o que estiver fora desse marco,
dessas normas, será chamado de anormal, bizarro, enfermo, doente, monstruoso. Butler12
também pensa que os atos do gênero performático devem desestabilizar e ressignificar
subversivamente as categorias corpos, gênero
e sexualidade. Ela tenta desnaturalizar o corpo.
Não é possível mais pensar nem defender um
corpo como modelo dos outros; existem heterogeneidades de corpos, multiplicidades. Os
corpos humanos têm múltiplas possibilidades
de existir e se expressar, não podem ser mais
vistos como bivalências, bipolaridades ou complementaridades. Corpos são individuações, mas
também singularidades e multiplicidades.

10. FISCHER P., Amalia
E. Producción de
tecnocultura de género.
Hojas de Warmi, n. 10.
p. 24 Universidad de
Barcelona, 1999.

11. Butler, Judith.Gender
trouble. New York:
Routledge, 1990.
12. Ibidem, prefácio, p. X.
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e

Toda pessoa é
uma encruzilhada
de identidades,
que se encontram
e se misturam
para formar
quem somos
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ada um(a) de nós é uma pessoa única, que, porém, tem
características comuns a toda a humanidade. Elas nos
identificam com alguns e nos tornam diferentes de
outros, como a região em que crescemos, nossa cor/
raça, classe social, gênero, idade, nossas habilidades
físicas, entre outras que marcam a diversidade humana.

A diversidade sempre existiu e é cada vez mais visível: quanto mais as
sociedades se interpenetram, na conjuntura da globalização, mais se
pluralizam as diferenças individuais e grupais ou, no mínimo, as diferenças já existentes se tornam evidentes.

1. COX, T. Jr. Cultural diversity in
organizations: theory, research and
practice. San Francisco: Berrett-Koehler,
1994.

Cox1 define a diversidade como a representação, em um sistema social,
de pessoas com diferentes identidades grupais que têm significações
culturais distintas, ou ainda como um misto de pessoas com identidades grupais diferentes dentro do mesmo sistema social.2
A diversidade humana é aqui compreendida como “o conjunto de
relações interpessoais e intergrupais explícitas ou implícitas, em um
determinado sistema social, que são intermediadas pela relação entre
as identidades sociais e a dominância social presentes nesse sistema”.3
A diversidade é um componente fundamental da identidade social
das pessoas.

2. NKOMO, S. M.; COX, T. Jr.
Diversidade e identidade nas
organizações. In S. R. Clegg; C. Hardy;
W. R. Nord (Orgs.). Handbook de
estudos organizacionais: modelos de
análise e novas questões em estudos
organizacionais. São Paulo: Atlas,
1999. p. 334-360.
3. JESUS, J. G. O desafio da
convivência: assessoria de diversidade
e apoio aos cotistas (2004-2008).
Psicologia: Ciência e Profissão, v. 33,
n. 1, p. 222-233, 2013. Disponível em:
http://bit.ly/2qCpox8
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4. TAJFEL, H. Social
psychology of intergroup
relations. Annual Review
of Psychology, v. 33, p.
1-39, 1982.
5. ALLPORT, G. W. The
nature of prejudice.
Reading: Addison
Wesley, 1954.

6. LODEN, M.; ROSENER,
J. Workforce America!:
managing employee
diversity as a vital
resource. Homewood:
Business One Irwin, 1991.

Identidade social é “parte do autoconceito dos
indivíduos que deriva do seu conhecimento
de pertencimento a um grupo social, associado à significância emocional desse pertencimento”,4 de modo que não existe identidade
social sem diversidade; uma é indissociável da
outra na constituição de quem somos como
seres humanos.
O paradoxo fundamental da diversidade humana, ensinou Gordon W. Allport,5 é que “Somos todos iguais, porém diferentes e únicos”.
A valorização da diversidade é uma questão
imprescindível para a constituição da sociedade brasileira, visto a enorme heterogeneidade cultural que forma a identidade de nosso povo, a qual se estrutura como um melting
pot (cadinho): lugar onde diferentes culturas
se misturaram para formar algo novo que,
apesar de diferente do que antes havia, mantém sua relação com as origens.

Dimensões da diversidade
Apesar de a diversidade humana ser um fato e
um fator constituinte da identidade de todos e
de cada ser humano, valorizá-la em suas diferentes dimensões e formas de expressões se
mostra um desafio, em função de séculos ou
milênios de discriminações institucionais contra várias populações, como mulheres, negros,
indígenas, judeus, ciganos, pobres, homossexuais, trans e tantos outros.

Mudanças na
sociedade demoram
e só ocorrem quando
há mobilização
de quem pretende
mudar algo
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É extenso o número de dimensões da diversidade, o que dificulta elencar aquelas que são
mais ou menos importantes. Loden e Rosener6
contribuíram significativamente para lidar
com a questão, ao diferenciar dimensões primárias e secundárias da diversidade humana.
Elas identificaram que seis dimensões são primordiais na formação da personalidade de
cada indivíduo, sendo relativamente estáveis,
ao longo do tempo, na composição de sua
identidade social: idade, gênero, cor/raça,
etnia, orientação sexual e habilidade física.
Demais dimensões, como estado conjugal,
escolaridade, origem geográfica, religião, experiência militar, classe socioeconômica etc.,
influenciam nossa percepção sobre nós mesmos,
sobre o mundo e como somos vistos, porém
não são cruciais, como as listadas acima, para
a formação das identidades e o impacto das
discriminações que podem sofrer.
Mudanças na sociedade demoram e só ocorrem
quando há mobilização de quem pretende
mudar algo.

Ações coletivas
Tirante o multiculturalismo de 500 anos que
formou o país, os benefícios do desenvolvimento econômico não chegaram a todos os
cidadãos por razões diversas, que se relacionam
com os 350 anos de escravidão legalizada e à
falta de ações republicanas efetivas para incluir
os segmentos excluídos.
O processo de consolidação da democracia no
Brasil tem contribuído para formar múltiplos
espaços reflexivos sobre o respeito à diversidade humana e a sua aplicabilidade.
Nos últimos anos, testemunhamos a ascensão ao
poder de pessoas oriundas de grupos sociais excluídos, mas não necessariamente de um número significativo de representantes de tais grupos.
Apesar do domínio de um grupo sobre o outro
e da falta de poder, um grupo marginalizado
pode influenciar o grupo dominante por meio

de uma ação coletiva e organizada que envolva a difusão de novas ideias e concepções de
mundos diferenciadas daquelas da maioria.7
A ação coletiva é o estágio mais avançado das
relações entre grupos e se define pelo aumento
da consciência do grupo em desvantagem acerca da injustiça de sua condição, percepção essa
que leva os membros desse grupo a reavaliar a
forma como se reconhecem e são reconhecidos,
a buscar identificar as suas particularidades e
a inovar em suas estratégias de competição.8
Na realidade brasileira, ainda é um desafio
estimular a participação política de alguns
contingentes da população para se formar um
grupo consistente de atores sociais influentes.
Educação e consciência das próprias características e carências poderão se tornar os instrumentos para que homens e mulheres, membros de grupos excluídos, mudem a visão que
a sociedade tem deles e para que se diversifiquem os papéis que a sociedade lhes reserva.

Interseccionalidade e mundo virtual
A interseccionalidade, definida por Kimberlé
W. Crenshaw como a interdependência das
identidades e relações de poder,9 é uma característica de nossa constituição como seres
humanos: na realidade, nossa identidade não
se divide nas categorias que nomeamos para
falar de nós mesmos; essa é uma racionalização que empreendemos para analisar e tentar
compreender melhor a nossa complexidade.
Toda pessoa é uma encruzilhada de identidades, que se encontram e se misturam para
formar quem somos.
Não somos apenas homens ou mulheres, mas
também trans ou cis;10 brancos ou negros;
adultos, idosos ou jovens; assexuais, bissexuais,
heterossexuais ou homossexuais; com deficiências visíveis ou não; entre centenas de
outras dimensões da diversidade: somos a soma
e a síntese de todas as nossas identidades.

Nesta sociedade do conhecimento, a interseccionalidade também é digital. Os discursos
acerca da interação de opressões e da indissociabilidade das identidades vão além da linguagem oral: encontram a linguagem escrita
e a imagética na rede global de comunicações.
As imagens sobre quem são as pessoas têm sido
afetadas pelas novas mensagens que circulam
pelas redes sociais, pelos blogs, nos microblogs
e nos meios de comunicação mais atentos a
essas mudanças.
Velhas concepções sobre gênero, pautadas
prioritariamente pelo binarismo homem-mulher, são problematizadas.11
A submissão das estéticas negras a outras estéticas é parte de um debate antigo e estigmatizador que tem trazido sofrimento a gerações
de mulheres e homens negros brasileiros, cujo
corpo é negado desde o período colonial.
Atualmente, a identidade negra é rediscutida
e valorizada, e tal histórico gera uma zona de
tensão. A identificação do cabelo das pessoas
negras como “ruim” é uma expressão das desigualdades raciais que tendem a dominar a
população afro-brasileira.12
É praxe das mídias menos atentas à pluralidade reforçar estereótipos: as referências visíveis
de mulheres em geral remetem apenas às brancas, abastadas, heterossexuais, magras e cis,
ignorando que há, por exemplo, as negras,
indígenas, gordas, lésbicas, pobres, trans.

7. MOSCOVICI, S.
Psicologia das minorias
ativas. Petrópolis: Vozes,
2011.
8. TAYLOR, D. M.;
MOGHADDAM, F. M.
Theories of intergroup
relations: international
social psychological
perspectives. USA:
Praeger, 1994.
9. CRENSHAW, K. W.
Demarginalizing the
intersection of race and
sex: a black feminist
critique of discrimination
doctrine, feminist theory
and antiracist politics.
University of Chicago
Legal Forum, p. 139-167,
1989.
10. JESUS, J. G.
Orientações sobre
identidade de gênero:
conceitos e termos.
Goiânia: UFG Ser-Tão,
2012. Disponível em
http://bit.ly/2qxLT7a.
11. LAQUER, T.
Inventando o sexo.
Corpo e gênero dos
gregos a Freud. Rio de
Janeiro: Relume Dumará,
2001.
12. GOMES, J. B. B.
Ação afirmativa e
princípio constitucional
da igualdade. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001.

A temporalidade imediata do mundo virtual e
sua capacidade de gerar espaços para que mais
autores possam tornar públicos seus textos são
recursos estratégicos para a consolidação de
uma democracia efetiva, na qual possa ser
conhecida a pluralidade de vozes e imagens
de e sobre pessoas, todas as pessoas.
Reconhecer e abordar a intersecção das identidades é uma realidade inescapável para quaisquer discursos que pretendam sobreviver na
sociedade contemporânea.
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por Lam Matos

lam matos

ser
sobre
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é coordenador
nacional do Instituto
Brasileiro de
Transmasculinidade
(Ibrat).

Indague o que é normal para você.
É normal ou adestrado?
Questione-se sobre o seu normal:
você faz porque quer ou porque
assim que tem de ser?

e

m grande parte da nossa vida, fazemos o que é normal. O
que é esse normal? Será que fomos adestrados a pensar que
tudo isso é normal? Que agimos “normalmente”? Para a
sociedade eu não sou normal, mas para mim é normal ser
assim.

A sociedade – vamos entender aqui uma sociedade heterossexual/
branca/classe média alta e cisgênera (que se reconhece com o gênero
ao qual foi designada) – nos impõe como devemos ser antes mesmo de
nascer. Sim, ainda na barriga de nossas mães, a curiosidade em saber
se é “menino ou menina” já permeia como cada um ou uma deverá
agir, se vestir e se comportar.
Essa imposição de regras causa em vários indivíduos uma série de
conflitos, e não me refiro nesse momento somente a pessoas transexuais
e/ou travestis, mas a toda e qualquer pessoa que, a fim de evitar um
julgamento e/ou preconceito, não vive aquilo, ou não como realmente gostaria.
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me deu. Aprendi a tocar naquele violão feito
com carinho, mas sem a menor técnica. Ganhei
um violão que ia pro lixo, mas ele virou meu
grande amigo: o levava pra onde quer que eu
fosse, e com todo cuidado, sempre guardado
numa capa de jeans feita pela minha avó. A
partir daí, já na adolescência, os questionamentos feitos por mim e para mim mesmo só
foram aumentando. Imaginava como seria não
ter seios, como seria ter barba e bigode, nadar
sem camisa, usar um terno ou mesmo usar o
banheiro masculino.
Isso fez com que eu me aproximasse cada vez
mais do meu pai. Aprendi a dar nó em gravata,
truques para engraxar os sapatos (dele), a fazer
alguns consertos em casa. Isso estimulou minhas
habilidades em aprender e fazer muita coisa
sozinho, como meu pai mesmo sempre fez.
Eu, nascido fêmea e designado feminina, desde a minha infância, tinha pensamentos opostos ao considerado “normal” para uma menina. Desde o que vestir até com o que brincar,
minha identidade de gênero já se mostrava
latente, mas minha família, por falta de acesso a informação e por causa da religião, não
percebera, ou não se deixara perceber, minhas
diferenças.
Cresci sentindo em mim algo muito diferente
quando me comparava com outras meninas
na escola. Meus desejos, escolhas e comportamento sempre foram o oposto. Não gostava,
e ainda não gosto, de futebol, mas também
não queria jogar vôlei, que era o esporte das
meninas. Não queria ficar no grupo das meninas durante o intervalo, e ficar sempre com
os meninos me fazia passar por várias situações
de bullying.
Durante minha adolescência, buscava coisas
que pudessem me proteger de ataques e preconceitos de cuja causa que eu não fazia a
menor ideia. Fiz piano numa escola pública,
aula de computação. Meu avô fez um violão e
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Mesmo isso tudo sendo atividades consideradas como destinadas para meninos, era a forma que eu encontrei para me sentir bem de
alguma maneira. Quando completei 18 anos,
vi que meu interesse afetivo/sexual por mulheres seria a resposta que eu tanto procurava.
Por um tempo relutei, mas acabei me assumindo lésbica, entrando então para ONGs LGBT
e defendendo os direitos das mulheres nesse
meio e no movimento feminista. Até que vi
uma palestra com um homem trans e uma
mulher transexual.
Isso foi definitivamente um divisor de águas
na minha vida. Descobri então que eu não
tinha, ainda, encontrado a tão sonhada resposta para meus questionamentos.
Consegui ver naquele homem trans um pedaço de mim, um reflexo da minha verdadeira
vida. Eu era um homem, um homem trans.
Nessa época, já trabalhando, tinha acesso à
internet, que, mesmo sem muita informação,
me mostrou outras possibilidades, como tra-

tamento hormonal, cirurgias, outros homens
trans (não brasileiros) que foram minha referência, grupos de apoio, acompanhamento
psicológico... Mas nada adiantou muito: como
eu iria acessar realmente tudo isso?
Consegui apenas algumas doses de testosterona, se é que aquilo que me aplicaram era realmente testosterona, que me fizeram pular de
60 para 80 quilos numa velocidade tão grande
que meu corpo não aguentou. Depois de me
sentir muito mal, fui ao médico – público –,
que me ofereceu duas opções: ou eu continuava essa “tentativa” de “virar” homem e seria
um cara doente e com baixa expectativa de
vida, ou aceitava a condição de mulher e viveria de maneira saudável. O medo, logicamente, me fez parar por um longo tempo, mas não
me fez desistir. Retomei as rédeas da minha
autêntica identidade aos 30 anos e agora faço
um acompanhamento de maneira correta.
Conto essa parte da minha vida para mostrar
o quão problemática pode ser a vida de uma
pessoa transexual/travesti.
Os pais/familiares devem, sim, observar e
cuidar da criança/adolescente no sentido de
proteger dos preconceitos, e não blindar essa
pessoa do mundo, ou impor, mesmo de forma
não violenta, o que deve ou não ser/fazer.
Os amigos têm também um papel importante,
são um apoio fundamental, de uma perspectiva muito diferente do papel da família. Eles
conseguem acompanhar essa pessoa transexual
de uma forma muito especial quando há esse
respeito e carinho.
E um papel tão importante quanto os já citados
é o da sociedade. A grande comunidade em
que vivemos precisa sair das caixinhas que ela
mesma inventou para definir o certo e o errado, bonito e o feio, o masculino e o feminino,
desfazer esses padrões e ser livre.

A grande
comunidade
em que
vivemos
precisa sair
das caixinhas
que ela mesma
inventou para
definir o certo
e o errado
Esse é um exercício que todos/todas/todes
devemos fazer, nos permitir fazer, ser, comer,
beber, sentir, vestir, se relacionar, tudo aquilo que para nós parece estranho – homens
usarem vestido, mulheres sentarem de pernas
abertas, meninos brincarem de casinha, meninas brincarem de mecânica, comer a sobremesa antes do almoço, qualquer coisa que
saia do normal.
Indague o que é normal pra você. É normal
ou adestrado? Questione-se sobre o seu normal: você faz porque quer ou porque assim
que tem de ser?
As travestilidades/transexualidades e toda diversidade de identidades de gênero existem
justamente pela liberdade de sermos quem realmente queremos ser. E não somos o que imaginamos ser, somos nossa própria realidade, em
carne e osso, e numa batalha incansável para
existirmos enquanto simples seres humanos.
O respeito começa quando você se compreende no mundo e se respeita, ele acontece em
nós e reflete no/na/ne outro/outra/outre.
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por Adriano Souza Senkevics

a quem
não
interessa
discutir

Adriano Souza
Senkevics é

gênero?
gênero
Esse debate
implica
questionar toda
uma estrutura
social de
produção de
corpos,
identidades e
representações
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mestre em Educação
pela Universidade de
São Paulo (USP),
autor e fundador do
blog Ensaios de
Gênero e pesquisador
do Instituto Nacional
de Estudos e
Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).

o

ra entendido como estratégia
para enfrentar desigualdades,
ora condenado por sua suposta
carga ideológica, é fato que, hoje,
gênero não passa despercebido
no debate público. Nas redes sociais, nos coletivos estudantis, nos projetos governamentais ou simplesmente em nossas expressões
corporais cotidianas, gênero tornou-se um termochave para compreender as relações sociais no Brasil e no exterior, por sua capacidade de desvelar
injustiças vivenciadas por mulheres, homens e a
população LGBT. Por isso, vale questionar: a quem
não interessa discutir gênero?

Embora o conceito de gênero tenha sido originado nos movimentos feministas de meados do século passado, debater
gênero, na atualidade, vai muito além de falar estritamente
“da mulher”. Significa colocar em questão os processos que
resultam na construção daquilo que entendemos como “masculino” e “feminino”, bem como os aspectos sociais e culturais que nos fazem pensar que só existem essas duas opções.
Gênero envolve práticas, estereótipos, expectativas. Em razão
disso, refletir sobre gênero implica discutir toda uma estrutura social de produção de corpos, identidades e representações, que nos leva a problematizar desigualdades de gênero e
como o conjunto da sociedade, a despeito do sexo de cada
indivíduo, é afetado por hierarquias, privilégios e opressões
baseados nas diferenças sexuais.

1827
1827

foi o ano em que
as mulheres
conquistaram o
direito à educação no
Brasil
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Ao longo da história as mulheres foram tratadas
como cidadãs de segunda classe. Não por menos,
as primeiras reivindicações feministas giraram
em torno do reconhecimento de direitos civis e
do acesso aos serviços mais fundamentais, a
exemplo do sufrágio universal, da participação
política e do acesso à educação formal. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito à educação somente em 1827 e, mesmo nesse contexto, a escolas sexualmente segregadas, voltadas
para a formação de “boas esposas” e “boas mães”.
Por volta da metade do século XX, a histórica
exclusão das mulheres começou a ser revertida quando a construção massiva de escolas
passou a elevar o acesso das camadas populares à educação. Não demorou muito para que
as mulheres passassem a apresentar mais anos
de escolaridade que os homens, de tal modo
que as moças, hoje, têm superado numericamente os rapazes nas matrículas do ensino
médio e no acesso às universidades e faculdades pelo país.
Ainda que exista uma maioria feminina no ensino superior, há fortes disparidades de gênero
a depender do curso e da instituição de ensino,
como se vê no Censo da Educação Superior, do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao passo que
em determinadas áreas do conhecimento há uma
concentração de mulheres – nos cursos de Ciências da Educação e de Enfermagem, a título de

a política
tradicionalmente
se sustenta por uma
miscelânea de
práticas
discriminatórias
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ilustração, é possível encontrar 12 e cinco mulheres, respectivamente, para cada homem –,
em outras áreas, geralmente aquelas de maior
prestígio social e econômico, a relação se inverte. Nas engenharias, por exemplo, há 2,6 vezes
mais homens que mulheres. De modo geral, os
números indicam que, pouco a pouco, as mulheres têm avançado sobre áreas de conhecimento historicamente masculinas.

passado elegeu cerca de 640 prefeitas em 5.570
municípios. Trata-se de um leve recuo em
comparação ao pleito anterior: em 2012, foram
eleitas 663 mulheres para as gestões municipais,
ou aproximadamente 12% do total – o maior
valor já alcançado em nossa história. Por outro
lado, mesmo nesse cenário inédito, 88% das
prefeituras foram encabeçadas por homens
nos últimos quatro anos.

das regiões mais pobres? Que políticas devem
ser pensadas para garantir condições formais e
estáveis de trabalho para travestis e transexuais?
Que questões estão por trás de uma população
carcerária majoritariamente masculina e negra?
Esses são apenas alguns exemplos de como recortes de gênero, em conjunto com outras categorias, atravessam o campo das políticas sociais
em inúmeras dimensões.

2,6

Mesmo que em termos educacionais as mulheres tenham alcançado maiores níveis de escolaridade, tais tendências não se refletem de forma direta, unívoca e linear no mercado de
trabalho. Fora as barreiras à ascensão das profissionais do sexo feminino, penalizadas pela
dupla ou tripla jornada de trabalho, persistem
também as desigualdades salariais. Em 2000, as
mulheres recebiam em média 65% do rendimento dos homens; dez anos depois, passaram
a receber em média 68%, de acordo com o documento Estatísticas de gênero: uma análise dos
resultados do Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para além da representatividade feminina, demandas relativas a gênero podem adentrar as
gestões municipais de variadas formas. Nomeação de gestoras e gestores feministas para secretarias ou setores da prefeitura, pressões de movimentos sociais e entidades da sociedade civil,
acordos e planos assinados pelos governos em
nível municipal, estadual e federal, entre outras
estratégias, podem contribuir para que gênero –
como pauta e perspectiva – esteja presente nos
projetos de gestão das mais de 5 mil cidades. Por
outro lado, nem sempre tais iniciativas são reverberadas em mudanças institucionais.

Daí decorre que colocar em pauta disparidades
e injustiças baseadas no sexo e no gênero dos
indivíduos não pode ser entendido como exclusividade de apenas alguns grupos, tampouco deve ensejar infelizes comparações entre
quem é “mais” ou “menos” oprimido. Não
podemos transformar as desigualdades de
gênero em uma “guerra dos sexos”, definindo
quem sai por cima e quem sai por baixo em
um conjunto de relações sociais que cotidianamente alocam os indivíduos em determinadas posições sociais à revelia de suas escolhas
e terminam por produzir situações de privilégio, tal como produzem situações de opressão.

das prefeituras foram
encabeçadas por
homens
nos últimos
quatro anos

Para enfrentar disparidades como essas, é necessário encarar o árido terreno da política,
espaço em que podem ser formulados programas, medidas e campanhas que visem a combater discriminações, superar desigualdades e
fortalecer a democracia. Longe de ser um campo neutro, a política tradicionalmente se sustenta por uma miscelânea de práticas historicamente discriminatórias, que acabam por
tornar esse terreno pouco permeável a demandas sociais, em especial advindas de grupos
específicos que ali encontram pouca margem
para atuar – as “minorias”, que são apenas
minoria em poder e quase nunca em números.
Não é à toa que, em termos de representatividade política, as disparidades entre mulheres
e homens são ainda bastante marcantes. Em
nível nacional, as eleições de 2014 foram o
pleito que mais elegeu mulheres para o Congresso Nacional. Apesar de ter sido um número recorde, foram eleitas somente 51 deputadas
federais em um total de 513 parlamentares.
Com relação aos municípios, a votação do ano

Segundo a pesquisa do Perfil dos Municípios
Brasileiros, realizada pelo IBGE em 2013, apenas um quarto dos municípios apresentava,
em sua organização institucional, alguma secretaria, coordenação ou setor para formulação e implantação de políticas de gênero. Geralmente, tais órgãos estão mais presentes nos
municípios de médio e grande porte; contudo,
a maioria absoluta das cidades brasileiras tem
pequeno porte e, via de regra, dispõe de estrutura limitada, pouca qualificação dos recursos humanos e insuficiência orçamentária,
quadro que fragiliza ainda mais a instrumentalização das gestões municipais para executar
políticas voltadas para segmentos específicos,
tais como as mulheres e a população trans.
É fundamental que gênero seja posicionado de
modo transversal nas ações, projetos e programas
de instituições públicas e privadas. Isso significa que políticas de saúde, educação, transporte,
emprego, segurança, entre outras, devem atentar para as especificidades de gênero de seus
públicos-alvo. Como pensar um sistema público de saúde que não atenda gestantes e lactantes

é o número de
homens para
cada mulher
nos cursos de
engenharia do país

88%

25%

dos municípios têm
algum órgão oficial
para formulação
e implantação de
políticas de gênero

Desde que se popularizou entre as reivindicações
sociais, gênero se transformou em uma ferramenta analítica e política, mobilizada para
desnaturalizar as opressões entre os sexos, desconstruir verdades absolutas sobre mulheres e
homens e derrubar as falsas fronteiras que nos
demarcam em estereótipos cruéis que nos separam em pequenas “caixinhas” limitantes de
nossas potencialidades e perspectivas.
Somos muito mais do que aquilo que as representações sociais nos fazem pensar. E apenas
seremos capazes de transformar essa realidade quando a sociedade, em seu conjunto, se
apropriar das discussões de gênero e perceber
que certo grau de empatia para com as vivências dos outros é fundamental para criar laços
de solidariedade. Uma luta só é efetiva quando tem como horizonte uma emancipação que
valha para o conjunto da população. Por isso,
debater gênero interessa a todas as pessoas que
têm como perspectiva ser sujeito de mudanças
em prol de relações sociais mais respeitosas,
igualitárias e democráticas.
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educação brasileira não é para amadores. Se nossa
educação básica fosse um país – da creche ao ensino
médio, há quase 49 milhões de estudantes –, ele
seria o 28º mais populoso do mundo. Há 180 mil
estabelecimentos de ensino. Docentes são mais de
2 milhões, sendo 80% mulheres. Tais grandezas estão associadas a desafios permanentes: incluir 3
milhões que estão fora da escola, elevar os níveis de aprendizado e as
taxas de conclusão, investir na infraestrutura das unidades e nas condições de trabalho dos professores, ampliar a formação e a qualificação
dos técnicos e das equipes de apoio.
Esse imenso e complexo conjunto deve atender ao que dispõe o artigo
205 da Constituição:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.”

O artigo destaca em primeiro lugar o desenvolvimento da pessoa, a seguir
a cidadania e por fim o trabalho. Educa-se para a vida e para o mundo.
Ninguém existe só, estamos sempre em coletividades, daí a relevância da
cidadania para nosso mundo comum, agir para o bem comum.
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51%
51%

tais, entre outros – e setores conservadores do
Congresso. Foi o sinal para ampliar por todo o
país a luta contra o que chamam “ideologia de
gênero”, atacando os planos estaduais e municipais de educação. Venceram.

é o percentual
de mulheres na
população
brasileira

Sexo, gênero: qual o problema?
O argumento da reação é que a “ideologia de
Educar um país dessas proporções se tornará
gênero” (como denominam) pretende que as
ainda mais complexo se levarmos em conta
pessoas aceitem como natural o que é antinaque mais de 5 mil municípios, 27 estados e o
tural. Por natural se entende “homem” e “mugoverno federal dividem entre si, de modo
lher”, e qualquer variação dessa dualidade é
desigual, as responsabilidades. Com esse ar- criticável ou condenável. Portanto, para os que
ranjo sempre instável, ou talvez por causa dele, se mobilizaram contra os termos “gênero” e
o atendimento educacional no Brasil só se “orientação sexual”, o sexo biológico com que
universalizou no final do século XX. Ainda em
cada indivíduo nasce é marca suficiente para
2015, quase metade da população com 25 anos
definir e estabelecer seu lugar num mundo
ou mais não havia completado oito anos de
ordenado pela natureza.
estudo, frustrando um direito prometido na
Já os que argumentam a favor da manutenção
Constituição.
de “gênero” e “orientação sexual” consideram
Diante dos imensos desafios, uma pergunta
ser necessário que a educação reconheça uma
não quer calar: por que os temas de “gênero” conquista recente dos estudos da sociologia,
da psicologia, da medicina, da história, da
e “orientação sexual” têm ocupado o debate
literatura. Entre o sexo biológico com que
sobre o presente e o futuro da educação?
nascemos e os papéis sociais que assumimos,
A rejeição aos termos “gênero” e “orientação
há muito mais do que supõe nossa vã filosofia.
sexual” tornou-se um rastilho de pólvora que A famosa frase da escritora Simone de Beauvoir
implodiu o debate necessário sobre que edu- coloca a questão em seu devido lugar: “Nincação queremos, para quem e para quê. Em
guém nasce mulher, torna-se mulher”.
2010, após duas conferências nacionais, o governo federal enviou ao Congresso o novo
O termo “gênero” tem a força de desnaturaPlano Nacional de Educação (2014-2024), com
lizar as relações entre homens e mulheres e
20 metas e muitas estratégias. Após a sanção, recusa papéis definidos pela condição biolócoube a estados e municípios, no prazo de dois
gica. Em nome dessa condição, a sociedade
anos, aprovar os respectivos planos, comple- reproduz e perpetua estereótipos, como a delicadeza feminina e a agressividade masculina,
mentares ao Plano Nacional.
por meio dos quais ordena relações de poder
Os acalorados debates que antecederam a apro- e dominação. O termo “gênero” não ignora as
vação do Plano Nacional concentraram-se em
diferenças de toda ordem que há entre homens
dois pontos: a proporção de investimento pú- e mulheres; ele abre o caminho para que a
sociedade reflita sobre como essas diferenças
blico a ser dedicado às metas e a presença dos
termos “gênero” e “orientação sexual” nas
dão lugar a desigualdades e terminam por lediretrizes gerais. Se houve um acordo que ga- gitimar violências.
rantiu a meta 20, definindo a proporção de
10% do PIB para investimento no setor até
Podemos observar três campos da vida social
2024, o mesmo não ocorreu quanto aos termos, em que o termo “gênero” pode nos ajudar a
que foram retirados do documento por pressão
compreender sua utilidade: educação, merde grupos religiosos – católicos, neopentecos- cado de trabalho e representação política.
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52,13%
52,13%
é o percentual
de mulheres no
colégio eleitoral

As mulheres são maioria da população brasileira: 51%. Na educação, elas também são
maioria em todos os níveis de ensino, da educação básica à pós-graduação. As mulheres
têm maior média de anos de estudo que os
homens, e essa proporção vem crescendo lentamente. Os dados demográficos e educacionais
não impedem que o rendimento recebido pelas mulheres no trabalho seja inferior ao dos
homens e que a diferença aumente quanto
maior é a escolaridade. Mas há diferenças entre as mulheres: em 2015, 4,9% era a taxa de
analfabetismo das mulheres brancas com 15
anos de idade ou mais, enquanto entre as mulheres negras a taxa alcançava 10,2%.1
No mercado de trabalho, as mulheres, que ganham proporcionalmente menos, vinham ocupando maior quantidade de postos e mais diversificadas ocupações. No entanto, o
engajamento delas, a considerar os números dos
últimos 20 anos, parece estar encontrando seu
limite. Em 1995, a taxa de atividade das mulheres era de 54,3% e em 2014 alcançou 57%. O
crescimento de menos de 3% em 20 anos revela que há barreiras à participação feminina. As
restrições são de pelo menos duas ordens: por
um lado, o trabalho doméstico é atribuição predominantemente feminina, por outro, as áreas
em que a presença feminina é majoritária são as
de menor remuneração. E deve-se registrar:
entre trabalhadores estatutários – que ingressam
no serviço mediante concurso público –, as
mulheres são maioria, mas, entre os emprega-

dores, a proporção de homens é o dobro da de
mulheres. Em 2015, a taxa de desocupação das
mulheres foi de 11,6% e a dos homens, 7,8%.
No entanto, o quadro é mais preocupante entre
as mulheres negras, cuja proporção foi de 13,3%.
E para o grupo daquelas que têm ensino médio
completo ou incompleto (de 9 a 11 anos de estudos) a taxa alcançou 17,4%.2
Na representação política, a desigualdade entre homens e mulheres alcança proporções
catastróficas: embora as mulheres sejam a maioria do colégio eleitoral (52,13%), sua participação nas esferas de poder é reduzida, quer se
trate do Executivo ou de cargos legislativos. Em
2014, ano de eleições gerais, apenas 11% dos
cargos legislativos em disputa em todo o país
foram conquistados pelas mulheres.3 Dos 513
parlamentares, 52 são mulheres, mas apenas
sete são mulheres negras. Foi eleita uma mulher
presidenta da República e muitos viram razões
de gênero entre os motivos de sua deposição.4

Diferenças e desigualdades
Como o conceito de gênero pode nos ajudar a
entender essas desigualdades? Socialmente,
homens e mulheres recebem prescrições quanto ao seu papel desde o berço. As roupinhas
rosa ou azuis dos bebês, os brinquedos da infância, as recomendações de comportamento
e pudor na adolescência, as valorizações e os
estigmas da vida adulta repetem insistentemente que entre homens e mulheres há mais
do que diferenças, há desigualdades.

10,2%
10,2%

era a taxa
de analfabetismo
das mulheres
negras em 2015

13,3%
13,3%
era a taxa de
desocupação
das mulheres
negras em 2015

1. Ipea: Retratos das
desigualdades de gênero
e raça: 1995-2015. p. 1.
2. Idem, p. 2.
3. http://bit.ly/1TpJlDw.
4. http://bbc.in/2r58t9Y.
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consigo e com os outros. Portanto, identificarse como gay, lésbica, transexual, bissexual ou
transgênero nada informa sobre o caráter da
pessoa, seus valores, práticas ou anseios. Nos
tempos de hoje atesta, sim, sua coragem para
enfrentar discriminações e preconceitos.

5. “A função já existe
nos Estados Unidos desde fevereiro de 2014 e
também está disponível
em diversos países do
mundo, como Reino Unido, Canadá, Austrália,
França, Espanha, Itália,
Alemanha, Dinamarca
e Argentina. Cada país
apresenta opções de
gênero diferentes, já
que são criadas pelo
trabalho de comunidades locais”.
https://glo.bo/2rykwOj

6. “As taxas de homicídio de mulheres brancas
caíram 11,9%: de 3,6 por
100 mil brancas,
em 2003, para 3,2 em
2013. Em contrapartida,
as taxas das mulheres
negras cresceram
19,5%, passando, nesse
mesmo período, de 4,5
para 5,4 por 100 mil”.
WAISELFISZ. J. J. Mapa da
violência 2015: homicídio
de mulheres no Brasil.
(Flacso/Opas-OMSONUMulheres-SPM,).
Brasília, 2015, p. 31.
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O termo “gênero” nos ajuda a compreender
essas desigualdades: o papel atribuído socialmente às mulheres é secundário com relação
ao mundo público e principal com relação ao
mundo privado. Como lidar com a família é
“natural” para as mulheres, elas não devem ser
reconhecidas ou remuneradas por essas atividades. Como o trabalho fora de casa é prioritariamente masculino, é “natural” que ele
receba mais. Como política exige força, determinação, domínio de suas emoções e visão do
mundo público, é “natural” que os homens se
ocupem dela, exceto quando algum dos temas
tem interesse para as mulheres. Mas nem todos:
o aborto é um tema proibido, e os homens, que
criam as leis, decidem pelas mulheres como e
quando é lícito que elas tenham poder sobre o
próprio corpo.
O termo “gênero” nos ajuda também em outro
aspecto: como lidar com as distintas expressões
da orientação sexual? Cada um de nós nasce
com um sexo biológico definido, embora também existam pessoas que nasçam sem essa
definição. Mas ter um sexo biológico definido
não garante que a pessoa se reconheça nele. E,
caso se reconheça, nada garante que seu desejo sexual tenha como objeto alguém do sexo
oposto. E, além disso, nada garante, para nenhuma das alternativas anteriores, que as pessoas tenham uma relação saudável e respeitosa
com o próprio corpo e desejo. Notamos, então,
que estamos falando de diversas combinações
entre o sexo biológico, o gênero, a orientação
sexual e o comportamento ético da pessoa,

Não é preciso ir longe para encontrar evidências da diversidade de orientações: as redes
sociais, que hoje agregam mais de 1 bilhão de
pessoas em todo o mundo, oferecem distintas
alternativas para quem pretende tornar pública sua identidade de gênero. Um dos sites
específicos de relacionamento afetivo listou
mais de 30 opções! A rede social com o maior
número de usuários do planeta apresenta, no
Brasil, 17 categorias. Para os Estados Unidos,
a variação é ainda maior. 5

Educação para que mundo?
A questão de gênero é tão importante para a
educação como são os conceitos de sustentabilidade, empreendedorismo, as normas gramaticais e as regras matemáticas. Porque educar
ou é para este mundo em que vivemos ou de
nada servirá. E este mundo em que vivemos
precisa, cada vez mais, compreender os desafios
de manter o planeta vivo em face dos processos
destrutivos que alimentamos, estimular a criatividade das pessoas para que criem alternativas
de geração de emprego, renda e comércio justo,
entre muitas demandas. E precisamos também
compreender que quando usamos, na linguagem
corrente, o plural masculino em referência a
homens e mulheres estamos obedecendo a uma
norma que pode ser questionada. Aliás, as línguas indo-europeias, de onde deriva o português,
contavam com a designação do masculino, do
feminino e do neutro.
A questão de gênero para educação é relevante porque cabe à educação contribuir ativamente para um mundo justo, de paz e sustentável. E há fatos que não podemos ignorar: a
violência de gênero é uma presença marcante,
especialmente no Brasil. Em 2013, 13 mulheres
foram assassinadas a cada dia, mais da metade
eram negras.6 Os autores, em geral, são parentes das vítimas. Segundo o jornal americano

New York Times, o Brasil é o país que mais mata
de todos. Na verdade, responsabilidade maior
homossexuais no mundo.7 Essas mulheres fo- para os educadores e homens públicos, pois
ram mortas por não preencherem os requisitos
assumimos compromissos com o bem comum.
que seus companheiros, ex-companheiros,
namorados, vizinhos pretendiam que elas
Uma das pessoas que desenvolveram o termo
preenchessem. Trata-se de uma questão de “gênero” nos estudos acadêmicos foi a histogênero, uma violência de gênero: o feminicídio. riadora Joan Scott. Em seu ensaio clássico, após
Do mesmo modo, o assassinato e a violência
revisar um amplo conjunto de estudos em que
homofóbica, lesbofóbica, transfóbica são vio- o termo ganhou força conceitual, ela comenta:
lências de gênero porque as pessoas romperam
com os padrões a que estavam destinadas.
“A ligação entre os regimes autoritários e o controO mundo em que vivemos precisa superar as
repetidas vezes em que diferenças se tornam
desigualdades e avaliar como naturalizamos
as consequências de nossos valores e decisões.
Retirar, omitir, negar ou denunciar o uso dos
termos “gênero” e “orientação sexual” nas
atividades educacionais é como negar o Holocausto, ignorar a escravidão, omitir-se sobre
o genocídio dos povos indígenas e sobre a
violência que ceifa a juventude negra.
A educação brasileira não é para amadores
nem deve ser o campo em que se semeiam a
ignorância, o ódio, o proselitismo. Ela deve
tratar dos temas de “gênero”, “orientação
sexual” e de muitos outros para cumprir o que
lhe designou a Constituição. E não se trata de
incluir o tema nas aulas de ciências, como se
a dimensão da sexualidade se esgotasse na
visão médica e biológica. Conhecer o funcionamento do nosso organismo é apenas o primeiro passo para saber como lidar com prazer
e responsabilidade com nosso próprio corpo
e o de outras pessoas.
Gravidez na adolescência, abandono escolar,
bullying, violências diversas – há imensos desafios que a educação deve assumir também
como seus, pela informação, pelo diálogo, pela
participação na construção de um mundo que
é, em maior ou menor grau, responsabilidade

le das mulheres tem sido bem observada mas não
foi estudada a fundo. Num momento crítico para
a hegemonia jacobina durante a Revolução Francesa, na hora em que Stalin tomou o controle da
autoridade, na época da operacionalização da
política nazista na Alemanha ou do triunfo aiatolá Khomeini no Irã, em todas essas circunstâncias,
os dirigentes que se afirmavam legitimavam a
dominação, a força, a autoridade central e o poder soberano identificando-os ao masculino (os
inimigos, os “outsiders”, os subversivos e a fraqueza eram identificados ao feminino), e traduziram
literalmente esse código em leis que colocam as
mulheres no seu lugar “proibindo sua participação
na vida política, tornando o aborto ilegal, proibindo o trabalho assalariado das mães, impondo
códigos de vestuário às mulheres”.8

Ela observa que nessas iniciativas nem sempre
o Estado tinha algo a ganhar ao regulamentar
o corpo das mulheres, mas expressava a dominação sobre as mulheres como uma das
formas ostentatórias do poder.
Em seu ensaio, ela conclui que os debates sobre
gênero podem permitir desvelar uma nova perspectiva sobre velhas questões, tornando mais
claros os papéis de homens e mulheres em cada
momento histórico. Eles abrem possibilidades
para redefinir gênero “em conjunção com a
visão de igualdade política e social que inclui
não só sexo, mas também classe e raça”.9

7. http://bit.ly/2sENABj

8. SCOTT, Joan. Gênero:
uma categoria útil para
análise histórica. Educação & Realidade. Porto
Alegre, v. 20, nº 2, jul./
dez. 1995, p. 71-99. p. 91.

9. Idem, p. 93.
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esperança
esperança
a

mora ao lado

A construção de um
ambiente de trabalho com
diversidade e equidade de
gênero ainda está aquém da
busca por inovação, mas há
alguns lugares que
avançam nessa direção e
servem como guia do
caminho a ser percorrido

N

o mundo das empresas, ouvimos com frequência que
estamos vivendo em tempos
de transformações rápidas e
profundas. Soa como um
alerta para que ninguém fique
distraído e deixe de participar de alguma forma das mudanças. Nunca se falou tanto em
inovação, uma maneira de não ficar obsoleto,
de participar ou gerar mudanças na velocidade exigida pelo mercado.

No entanto, a ênfase dessa conversa está em
questões tecnológicas, equipamentos e recursos
que impactam o modo de vida das pessoas e das
organizações. Isso é importante, mas não é tudo.
88

É mais fácil encontrar dentro de uma empresa alguém que saiba criar ou utilizar brilhantemente um novo recurso tecnológico do que
alguém que fale sobre família e saiba como
convidar para a festa o casal do mesmo sexo;
que trate da desigualdade produzida pelo fato
de se nascer mulher, negra ou ter algum tipo
de deficiência; que saiba conversar e definir
qual banheiro uma travesti deve utilizar.

Modernidade tecnológica nem sempre é acompanhada por modernidade no cuidado com a
qualidade das relações entre as pessoas. Não
é automático. Nem tudo que é moderno é também sintonizado com as mudanças no campo
cultural ou tem preocupações com a qualidade
do desenvolvimento humano, bem-estar das
pessoas em uma cultura inclusiva, respeitosa,
segura, que enfrente desigualdades e as barreiras que alguns de nós enfrentamos.
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Uma das mudanças mais rápidas e profundas
que estamos vivenciando tem relação com o
que chamamos de gênero. Há muito interesse por esse tema. Queremos saber a diferença entre sexo e gênero; por que uma pessoa
que nasceu homem quer ser respeitada como
mulher; até que ponto somos influenciados
pela biologia ou pela cultura na forma de
sermos homens e mulheres, entre tantas outras questões.
Mesmo sem terem ainda todas as respostas, as
pessoas estão se expressando na prática cotidiana, vivendo suas vidas, sentindo o que
sentem e trazendo cada vez mais possibilidades para as formas de sermos humanos. Há
uma explosão de possibilidades que já não se
enquadram em lugares tão definidos como
homem e mulher.
1. http://on.natgeo.
com/2qvnIGr

Trabalhando com o tema da valorização da
diversidade, sobretudo em grandes empresas,
as pessoas esperam de mim respostas sobre
questões muito complexas. Compartilho com
todas uma postura na qual encontro mais segurança para agir: mesmo antes de entender,
o melhor é respeitar. Não precisamos entender
para respeitar as pessoas e, por vezes, respeitando podemos ter mais chances de entender
essas questões complexas relacionadas à vida,
ao gênero e à sexualidade humana. Isso vale
para várias outras questões.
Muitos dizem que informação é a melhor maneira de superar preconceitos. Diante de mudanças rápidas, profundas, complexas, com um
conjunto grande de disciplinas ou correntes que
procuram explicar sexo, gênero, orientação
sexual, identidade de gênero, entre tantas outras questões, parece mais prudente inverter e
colocar o respeito antecedendo o conhecimento ou a informação. Para a convivência em
ambientes de trabalho, faz toda a diferença.
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A revista National Geographic publicou, em
janeiro de 2017, matéria de capa sobre gênero,
discutindo a persistente desigualdade entre
homens e mulheres, assim como “novas caras
e identidades”, como chamou o vasto espectro
de expressões de gênero ou de identificações
possíveis. Mostrou a imagem de 15 pessoas que
representavam várias possibilidades de ser
homem e mulher ou nada disso.
Passou pelos conceitos de agênero (pessoa que
não se identifica com uma identidade que pode
ser categorizada como homem ou mulher ou
que assume não ter identidade de gênero); genderqueer (alguém cuja identidade de gênero não
é nem de homem nem de mulher); cisgênero
(pessoa cuja identidade de gênero coincide com
o sexo biológico que lhe foi atribuído ao nascer);
orientação sexual (os sentimentos de atração
de uma pessoa por outras pessoas ou a possibilidade de não atração, que é o caso dos assexuados); e assim por diante. Só não falou em
travesti porque é um termo e uma realidade
mais presente no Brasil e alguns poucos países.
Mesmo com o primor com que tratou em várias
páginas as mudanças rápidas da compreensão
sobre gênero pelas quais estamos passando,
seja no campo biológico ou cultural, científico ou social, a revista mantém uma página no
seu site para explicar algumas escolhas que fez
na abordagem do tema. Os editores pedem
desculpas e reveem algumas posturas a partir
de críticas que receberam.1
A revista retirou referências a desordem quando tratou de pessoas intersex e também teve
de incluir na página de respostas a posição de
que ser transexual não é uma doença mental,
uma desordem ou disforia de gênero. Ao que
tudo indica, aliás, a Organização Mundial da
Saúde removerá a identidade transgênero da
seção de transtornos mentais porque isso não
mais se sustenta do ponto de vista científico.
Portanto, uma revista científica das mais respeitadas recebeu críticas e reviu alguns conteúdos. Como o mundo empresarial – empregadores, colegas, profissionais de recursos

humanos, da área jurídica ou marketing, por
exemplo – pode esperar compreender com
exatidão o que se mostra como um espectro,
um conjunto sem fim de possibilidades, algo
fluido e com abordagens das mais variadas
mesmo entre cientistas e ativistas reconhecidos?
Mais humildade, empatia, respeito e muito diálogo parece ser a postura mais segura para quem
não quer apenas estudar o tema, mas agir a
favor da inclusão e da convivência com essas
realidades no ambiente de trabalho, ou quer
pensar em relações da marca ou de produtos
com essas possibilidades presentes na sociedade. É uma realidade – e lidar com a realidade
parece ser algo essencial para uma empresa ou
qualquer organização que atua na sociedade.
Cabe lembrar que ainda é tão complexo explicar o que faz uma pessoa ser heterossexual
quanto homossexual, por mais avanços que a
ciência esteja realizando. Ela, felizmente, continuará seu trabalho na busca de respostas que
nos permitam conhecer mais sobre nós mesmos, contudo, a ideia aqui é tranquilizar as
pessoas que esperam respostas prontas, assertivas e definitivas para poder agir. Não espere,
aja com respeito, considere a diversidade que
há no mundo e estabeleça formas de relacionamento inclusivos das muitas possibilidades
como algo básico para garantir o que construímos com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos: “Todas as pessoas nascem livres e
iguais em dignidade e direitos”.

mesmo antes
de entender,
o melhor
é respeitar

ro feminino. O caso chegou até a presidência
e a melhor saída que encontraram foi lembrar
a eles mesmos os valores da empresa.
Levaram a posição ao grupo que estava reclamando da convivência com a colaboradora trans
para defender seu direito de estar na empresa.
Ela deveria utilizar o banheiro de acordo com
a sua identidade de gênero. Ela era uma mulher,
se apresentava como mulher e iria utilizar o
banheiro feminino. Aprenderam, contudo, que
estavam agindo na defesa da empresa e da
identidade escolhida pelos seus acionistas como
maneira de realizar negócios, obter resultados
e se relacionar no mundo. É para isso que serve
a identidade de uma organização.
Se você é uma pessoa que compreendeu que
XX e XY não dizem tudo sobre nós e quer trabalhar em uma empresa que busca estar ou está
sintonizada com as transformações e realidades
presentes no mundo no campo do gênero e da
diversidade em geral, preste muita atenção na
identidade das empresas, suas posturas e práticas de valorização dessa diversidade.

No diálogo com CEOs, empresários ou executivos de grandes empresas, algo foi sendo afirmado e reafirmado. As grandes empresas com
as quais trabalho possuem uma identidade
expressa na definição de sua missão, propósi- “A esperança mora ao lado” significa que ainda
não temos uma situação absolutamente resto, visão, valores e princípios. É ela que serve
peitosa e inclusiva em nenhum lugar, mas há
de base para resolver questões que envolvem
esses espectros de gênero com os quais lidamos
alguns lugares que caminham nessa direção.
no cotidiano da gestão empresarial.
O Fórum Econômico Mundial promove desde
seu surgimento um estudo sobre a disparidaEm uma grande empresa, com foco no públi- de entre os gêneros – Índice Mundial de Disco feminino, um grupo de funcionárias pro- paridade entre os Gêneros. O índice avalia
curou o gestor pedindo a demissão de uma
saúde, educação, presença no setor produtivo
colega travesti que estava utilizando o banhei- e participação política.
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Nenhum país ainda atingiu a igualdade plena
entre homens e mulheres. No estudo de 2015,
a Islândia aparece na melhor posição e o Iêmen,
na última. O Brasil estava na 70ª posição.
Apesar dessa triste constatação, há empresas
e pessoas empenhadas em construir um ambiente que valoriza a diversidade. Nele, você
deve poder mostrar e desenvolver seu talento
sem se preocupar com o que os outros vão
dizer ou ter uma característica sua transformada em motivo para desigualdades, vulnerabilidades, exclusões e violências.
2. www.
forumempresaslgbt.com.

Além disso, há pessoas que, sem motivo algum
para se preocupar com a discriminação, desejam trabalhar em lugares onde seus ou suas
colegas não passem por constrangimentos ou
barreiras que não têm a ver com mérito e
questões objetivas sobre desempenho e competências.
Se algo ruim acontecer nessas empresas que
valorizam a diversidade, é possível encontrar
pessoas e canais para resolver o problema.
Em outras, que não explicitam seu compromisso com a diversidade, o melhor é buscar
ajuda fora ou deixar a organização. A empresa que valoriza a diversidade é respeitosa para com todas as pessoas, é aberta ao
novo, ao inusitado, à inovação, e convida as
pessoas a construir e aperfeiçoar juntas as
boas práticas do lugar.

Espaços que não
promovem a diversidade
não conseguem
estimular a participação
ativa e colaborativa
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Espaços que não promovem a diversidade não
conseguem estimular a participação ativa e
colaborativa. Pelo contrário, estimulam a passividade, o que é fatal para empresas que querem
inovação, talentos, abertura, resiliência e tantos
outros atributos de uma organização conectada
com a realidade em que realiza negócios.
Nessa busca por ampliar aprendizados no trato
das questões de gênero em toda a sua complexidade, espectros e fluidez, um grupo de grandes empresas se articulou no Brasil para constituir o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, do
qual sou secretário executivo. Apesar do foco
no tema LGBT, o Fórum é um espaço de valorização da diversidade e, sobretudo, tem forte
compromisso com a promoção da equidade de
gênero. Não há como separar uma questão da
outra.2
Essa aproximação e articulação devem ser trabalhadas e construídas, porque nem sempre os
grupos e movimentos empresariais de mulheres compreendem o vínculo direto de um tema
com outro. É um caminho a ser percorrido, e
ele já encontra apoio em lideranças femininas,
que atuam para articular os espaços de troca e
de atuação conjunta existentes no país e no
exterior. Articular não quer dizer integrar ou
fazer desaparecer as especificidades e singularidades, mas considerá-las na análise de situação, na formulação e execução de políticas de
promoção da diversidade e da inclusão.
O citado Índice Mundial de Disparidade entre
os Gêneros, por exemplo, não trata a questão de
gênero de maneira mais ampla e, com isso, deixa de considerar a realidade das mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais ou travestis, por
exemplo. Assim também acontece nas políticas
públicas e nas ações empresariais, empobrecendo a conversa e a qualidade das soluções.

Se a questão do uso do banheiro por uma mulher transexual ou travesti é um assunto na
empresa, assim como é em outras organizações,
imagine a questão de uma pessoa que se diz
não binária, queer, agênero ou andrógina?
Qual banheiro alguém com uma calça, salto
alto cor de rosa, barba e maquiagem deve
utilizar? O que é, afinal, um banheiro? Para
que ele serve? O que mais se tem visto nas
discussões é uma liberdade para utilização do
banheiro que a pessoa deseja e um importante repensar ou uma ressignificação dos banheiros e vestiários.
Uma multinacional no interior do país, ao se
deparar com a realidade de uma colaboradora
travesti, com genitália masculina, decidiu instalar cabines nos espaços de chuveiro em seus
vestiários feminino e masculino. Por que não
tinha antes? A medida agradou a todos. Banheiros neutros em relação a gênero são uma tendência e exigirão diálogos e alterações nas regras
estabelecidas pelos órgãos de vigilância sanitária. É um tema que tem a ver com acessibilidade e tem forte colaboração do tema diversidade.
Diversidade, como tema, contribui para repensarmos o design. Há um padrão dominante
baseado no Homem Vitruviano, de Leonardo
da Vinci, nota encontrada em seus diários por
volta de 1490. A cadeira, a mesa, a porta de
entrada da empresa, o teclado do computador
e muitos objetos, recursos tecnológicos dos
mais antigos aos mais modernos, estão baseados nesse padrão. Basta ser canhoto para se
sentir desconsiderado. Também gosto de utilizar a imagem do ator Brad Pitt para falar do
padrão dominante e das escolhas que fazemos
para reconhecer como belo, forte, confiável,
maduro, competente, entre outros atributos,
quem é homem, heterossexual, branco, loiro,
alto, voz grossa, sem deficiência, sem problemas de saúde e assim por diante.
Diversidade traz como convite repensar esse
padrão. No campo do gênero, temos organizações feitas por homens, para homens, com homens. As regras, procedimentos, processos,
políticas, estruturas expressam a escolha de uma

época e não dizem mais respeito aos tempos
atuais. Temos organizações “MMM” – masculinas, masculinizadas e masculinizantes. Ter
apreço pela diversidade significa construir organizações que sejam tão masculinas quanto
femininas na forma de ser, escolher, fazer, criar
e se relacionar com seus públicos.
Temos também organização “HHH” – heterossexuais, heterossexualizadas e heteronormativas, partindo do pressuposto de que todos são
ou devem ser pessoas heterossexuais ou cisgêneros, excluindo todas essas possibilidades que
estamos cada vez mais trazendo para dentro
das empresas. Diversidade e inclusão, como
tema, é convite para repensar e agir a favor de
organizações que sejam tão isso quanto aquilo,
porque a realidade exige conexões de tipo novo.
Se você tem a sorte de trabalhar em uma organização que tem apreço pela diversidade,
está num lugar respeitoso, inclusivo, justo e
seguro para todas as pessoas. Se você ainda
não está, a esperança pode morar ao lado. Se
vai entrar no mercado de trabalho, valorize as
empresas que promovem a diversidade.
Ajude a organização e a sociedade a avançar
nessa direção de direitos iguais, mais respeito
e mais conexão com realidades que estão mudando. Organizações conectadas com a realidade, aprendem a mudar com maior velocidade e a considerar novas possibilidades.
Conseguem se tornar tão resilientes e preparadas para o novo, o inusitado, o inesperado e
as adversidades do que empresas que ainda
nem consideram as mulheres em contratações
porque elas são... mulheres.
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Crença e prática de valores e
comunicação transparente são aspectos
determinantes para uma cultura da
diversidade nas empresas

D

iversidade é também fator de propulsão econômica.
Esse é um ponto de vista defendido por Jessica Shortall,
com uma série de exemplos e dados em sequência. Diretora do Texas Competes, entidade que congrega mais
de 1.200 empregadores daquele estado norte-americano, ela se tornou uma referência na luta por inclusão
de pessoas LGBTQ nos quadros das empresas. É uma voz referenciada
quando o assunto é equidade de gênero e também se notabilizou pela
cruzada lançada para que as mães profissionais tivessem melhores
condições de conciliar as tarefas profissionais com a amamentação,
tema de seu livro Work. Pump. Repeat :The New Mom’s Survival Guide to
Breastfeeding and Going Back to Work (algo como Trabalhe. Bombeie.
Repita: O guia de sobrevivência da nova mãe para amamentação e volta ao trabalho, em tradução livre).
Na entrevista a seguir, ela enumera os impactos da diversidade no ambiente corporativo e, consequentemente, no resultado dos negócios.
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Qual o impacto de políticas inclusivas no engajamento dos
funcionários? E se houver pessoas intolerantes no estafe de
colaboradores, como a empresa deve se posicionar?

Manter políticas antidiscriminatórias traz que tipo de resultados para as empresas?
Não devemos nos limitar às políticas, é preciso haver uma cultura
arraigada e autêntica de inclusão –
que acolha todos os funcionários e
clientes e permita que se exponham
por inteiro nessa discussão. As políticas seriam apenas uma manifestação externa dessa cultura.
Por outro lado, pesquisas mostram
que a criação desses ambientes
inclusivos, intolerantes com a discriminação e onde a diversidade
é vista como um ponto forte resulta em boa produtividade, moral alto, retenção de talentos e
lucratividade. Em 2012, o Center
for American Progress concluiu
que as empresas americanas perdem US$ 1,4 bilhão por ano por
causa de ambientes de trabalho
pouco acolhedores a pessoas LGBTQ. Na mesma linha, em 2014, o
Centro de Talento e Inovação fez
a seguinte constatação: profissionais LGBTQ que se sentem obrigados a permanecer “no armário”
têm probabilidade 73% maior de
trocar de emprego do que aqueles
que se sentem à vontade para se
assumir dentro da empresa. E isso
é um problema porque a alternância de pessoal é um processo caro.
Não é por outro motivo que mais
de 90% das empresas listadas no
índice Fortune 500 implementam
políticas sexuais não discriminatórias, além de buscarem aperfeiçoar suas políticas de identidade e
expressão de gênero – mais de 60%
das companhias da lista têm políticas como estas últimas em vigor.
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Também já se sabe que a inclusão
de pais com filhos pequenos é fundamental para o desenvolvimento
de uma cultura corporativa positiva e para a geração de lucros no
longo prazo. Um exemplo: nos EUA,
o NIH [National Institutes of Health]
verificou, em 2004, que 94% das
mães trabalhadoras em fase de
amamentação retomavam as atividades após o nascimento dos filhos quando as empresas ofereciam
um programa de lactação, contra
apenas 59% daquelas ligadas a empresas sem esse tipo de apoio. A
Coalizão Americana pela Amamentação confirmou que as companhias
com um bom programa de lactação
registram uma taxa de retorno de
investimento de 3:1 em termos de
recrutamento e retenção; menores
custos com assistência médica; e
baixo absenteísmo causado por
doenças infantis.

Quando as pessoas conseguem se
apresentar por inteiro no trabalho,
todo mundo se beneficia. Conheci uma mulher que era a melhor
vendedora de uma pequena empresa. Ela sabia que a dona do negócio era uma mulher muito conservadora e, por isso, não revelou
que era lésbica. Com o tempo, porém, ficou difícil manter o segredo: ela percebeu que precisava
prestar muita atenção ao que dizia
quando conversava com colegas,
e havia detalhes normais de sua
vida pessoal que não podia compartilhar. Então ela buscou um
novo emprego, em uma companhia que anunciava ativamente
sua cultura inclusiva. Quando informou que estava se demitindo,
sua chefe ficou surpresa e perguntou por que ela queria sair. Respondeu então que era lésbica e que
vivia com medo de ser descoberta e perder o emprego. A dona da
empresa ficou horrorizada e disselhe que não se importava com sua
sexualidade. Mas era tarde demais.
Por simplesmente não declarar de
modo proativo os valores inclusivos da empresa, o negócio perdeu
sua melhor vendedora.

A diversidade
sustenta a
inovação
porque
garante que
muitos pontos
de vista
participem das
discussões

Quanto a funcionários que discordam da cultura de trabalho inclusiva – seja quanto à inclusão de
trabalhadores LGBTQ, de pais de
filhos pequenos, de mulheres, de
negros ou de praticantes de tradições religiosas variadas –, uma
empresa verdadeiramente comprometida com a inclusão tem um
caminho simples a seguir: dizer
claramente que todos os trabalhadores têm direito às próprias convicções políticas, sociais e religiosas, mas que a empresa espera que
todos respeitem uns aos outros,
bem como clientes e fornecedores.
Ponto final.

Muito se fala que cultivar a diversidade torna a empresa mais
propícia à inovação. Você acredita nessa correlação?
Acredito muito nisso, e há dados
que confirmam a tese. Um estudo
da Harvard Business Review, de 2016,
analisou os estados norte-americanos que contam com proteção
contra discriminação de pessoas
LGBTQ no trabalho. O estudo descobriu que, depois que um estado
adota essas proteções, um grande
número de inventores se muda para
esse estado num período três anos,
e que esses inventores tendem a
produzir 30% mais patentes do que
aqueles que se mudam para fora do
estado. O levantamento constatou
também que as empresas sediadas
em estados que oferecem proteção
contra discriminação registram
mais patentes e fomentam mais
inovação.

A diversidade sustenta a inovação
porque garante que muitos pontos
de vista, além das melhores mentes e perspectivas – incluindo perspectivas que seriam ignoradas,
subestimadas ou nem sequer cogitadas num grupo sem diversidade –, participem das discussões.

O que políticas inclusivas podem
gerar em ganhos de imagem
para a empresa? E quanto aos
setores mais conservadores da
sociedade, pode haver decréscimo de admiração da marca?
Falar de modo aberto sobre as chamadas “questões sociais” é tido
como arriscado por muitas marcas. Em um ambiente político
controlado por conservadores
sociais, defender os direitos plenos de pessoas LGBTQ, mulheres,

imigrantes ou negros pode às vezes resultar em retaliações legislativas e financeiras. Essa é uma
preocupação real para as empresas. E também pode provocar boicotes de grupos sociais conservadores. É por isso que muitas
empresas tentam evitar falar sobre questões controversas até que
pesquisas revelem tendências de
apoio da maioria.
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Mas o outro lado da história é que,
culturalmente, estamos vendo mudanças significativas a favor da inclusão, especialmente entre clientes, trabalhadores e ativistas das
gerações Millennial e Z. As empresas que se calam diante de injustiças agora o fazem por sua conta e
risco. Em uma época de maior demanda por transparência e responsabilidade, a velocidade e a força
das mídias sociais podem causar
danos consideráveis e duradouros
às marcas de empresas e organizações que se omitem nessas questões
polêmicas ou que não são claras em
suas mensagens. A verdadeira cultura da empresa irá se revelar numa
crise, e, se essa cultura não for saudável, os clientes perceberão.
Por outro lado, as empresas com
políticas inclusivas verdadeiramente ricas – e que tenham a cultura

para apoiar essas políticas – podem
se manter firmes mesmo diante da
reação conservadora contra seus
esforços para enfrentar injustiças.

O que acontece quando uma
empresa adota medidas inclusivas apenas para “ficar bem
na foto” junto a seus consumidores? E quando adota um discurso, mas de fato, está de olho
no pink money?
Esses compromissos e conjuntos
de valores precisam calar fundo,
de cima para baixo e por toda a
empresa. É o único jeito de o processo funcionar, ser transparente,
ser autêntico e resistir a escrutínios
e polêmicas. Na cultura de mídia
social de hoje, a verdade acaba aparecendo. Um funcionário ou exfuncionário escreverá alguma coisa, compartilhando a cultura
interna tóxica daquela corporação;
ou a tentativa de uma empresa de
parecer inclusiva e progressista
falhará porque a mentalidade por
trás da estratégia é falha.

Quando uma empresa está realmente vivendo seus valores todos
os dias – e exigindo isso de seus
funcionários –, o resultado aparece no trabalho e na mensagem da
marca. Isso significa não tolerar as
pessoas nocivas ao processo, independentemente da hierarquia e
do nível de desempenho delas. Significa alocar dinheiro, no curto
prazo, para licença familiar, apoio
à amamentação, benefícios iguais
para os trabalhadores LGBTQ, mentoria e oportunidades para todos.

O que gestores devem fazer se
identificarem focos de preconceito nas equipes?
Depende de como você define “preconceito”. Todos carregamos algum
viés implícito dentro de nós, e isso
pode criar uma série de problemas
no local de trabalho, mesmo sem
que haja intenção. Muitos locais
são estruturados para recompensar
vozes e opiniões masculinas, ou
vozes e opiniões culturalmente
brancas – e isso pode acontecer

Quando uma
empresa está
realmente vivendo
seus valores todos
os dias, o resultado
aparece no
trabalho e na
imagem da marca
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para policiar seus pensamentos –,
mas ações e palavras entre colegas
de equipe e com os clientes têm de
obedecer aos padrões da cultura
da empresa.

Como as empresas resolvem a
questão do uso dos banheiros
por pessoas com identidades
de gênero variadas?
sem nenhuma má intenção; é só o
resultado do viés implícito e de
como a cultura e a estrutura de
trabalho evoluem para recompensar um certo conjunto de comportamentos e punir outros. Os gerentes devem passar por treinamento
para lidar com vieses implícitos e
compartilhar esse aprendizado com
as equipes. Precisamos eliminar o
estigma do viés implícito porque,
se as pessoas tiverem medo de serem chamadas de intolerantes por
causa de seus vieses, serão muito
menos propensas a realmente enfrentar a questão e, a seguir, mudar
seus comportamentos. Precisamos
entender que todos carregamos
alguns preconceitos e criar uma
cultura de equipe que nos permita
identificar e trabalhar com isso sem
criar hostilidade.
No caso de preconceito intencional,
seja com companheiros de equipe
ou com clientes, acho que os gerentes têm que mostrar tolerância
zero, e fazer isso de forma constante. Isso não significa demitir
alguém sumariamente, mas significa, sim, abordar a questão sem
isentar a culpa, dando ao empregado a oportunidade de aprender
e corrigir a situação, e comunicar
tudo claramente à equipe. As pessoas têm direito às próprias crenças – e os gerentes não podem entrar na cabeça de um subordinado

Com uma comunicação incrível.
Primeiro, com o funcionário que
está passando pela transição. A
liderança precisa entender a jornada e a linha de tempo dessa pessoa, e ainda como essa pessoa quer
que a transição seja comunicada
aos colegas de trabalho. Meus amigos transgêneros e os especialistas
nesse espaço me dizem que a empresa nunca deve pedir que o funcionário em transição seja o responsável pelo treinamento; a
companhia deve contratar treinamento especializado para os gestores, de forma que todos estejam
alinhados com a linguagem e com
o processo. Uma vez que o funcionário e a gerência tenham um plano estabelecido e com o qual todos
estejam à vontade, a liderança pode
comunicar o que está acontecendo aos colegas de trabalho relevantes. As perguntas e preocupações que surgirem, e se surgirem,
devem ser tratadas com respeito.
Mas, honestamente falando, essas
transições, quando bem conduzidas, parecem se desenrolar sem
percalços. As pessoas simplesmente seguem com seus afazeres.

Não é apenas sobre o uso do banheiro, claro: um funcionário em
transição precisa de apoio para
mudar os marcadores de nome e
gênero na papelada da empresa,
no crachá, nos formulários de saúde, além de endereço de e-mail,
banco de dados, organogramas e
muito mais. Todos esses detalhes
importam para que o funcionário
se sinta amparado.

Colocando em perspectiva os
últimos anos, você acredita que
houve mais avanços ou retrocessos em relação a questões
de gênero no trabalho?
No geral, eu diria que estamos fazendo progresso, e muito porque
estamos falando mais sobre essas
questões. Mas eu não sou ingênua
com relação ao trabalho que isso
ainda exigirá. Não estamos falando em acomodar mulheres ou pessoas de gêneros não conformes no
local de trabalho. Não se trata apenas de criar um pequeno espaço
para bombear leite do peito, ou de
ter uma política para que o seguro de saúde de um homem transexual o cubra em caso de gravidez.
Se quisermos realmente todos os
benefícios, e toda a equidade e
justiça que os locais verdadeiramente inclusivos oferecem, será
necessário repensar a forma como
o trabalho é estruturado: os lugares físicos, as recompensas, a forma como as vozes são ouvidas ou
não, a maneira como avaliamos
candidatos a empregos e, ainda,
como enxergamos trabalhadores
que são também cuidadores. Então, ainda temos um longo caminho pela frente.
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O compartilhamento da minha história
possibilitou a muitos se identificar comigo ou
identificar seus amigos, parentes, entre outros
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asci no Rio de Janeiro em 1950, quando o termo transexual nem existia no Brasil. Desde os 4 anos me identifico com o gênero masculino, embora tenha vivido
até os 27 anos com um corpo de anatomia feminina.
Formei-me em Psicologia pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e especializei-me em Sexologia
pelo Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia
Luiz Capriglione (Iede). Fui mestrando e lecionei em três universidades,
além de ter mantido um consultório de psicoterapia. Fiz a “mamoplastia
masculinizadora” (mastectomia) e a pan-histerectomia [retiradas de
útero, ovários e tubas uterinas] em 1977, durante a ditadura militar, 20
anos antes de as cirurgias de redesignação sexual serem legalizadas. Desde os 22 anos já era tratado como um rapaz, embora tivesse uma aparência andrógina e não tivesse barba. Não foi a cirurgia que me fez homem,
apenas facilitou meu acesso à praia, aos banheiros masculinos e uma
maior satisfação com minha autoimagem. Casei quatro vezes e, no terceiro casamento, minha mulher engravidou, sem eu saber, de outro
homem. Aos 37 anos, assumi a paternidade dessa gravidez, pois sempre
quis ser pai. Aos 13 anos, contei para o meu filho a minha história, o que
nos aproximou ainda mais. Hoje, ele está com 30 anos e é casado.

101

primeira pessoa

Após minha cirurgia, por falta de uma legislação própria para a condição transexual e com
a ajuda de uma amiga trans, tirei uma nova
documentação num cartório, o que permitiria
me articular socialmente. Como consequência,
perdi meu currículo escolar e profissional,
tornando-me um “analfabeto”. Passei, então,
a exercer várias profissões para sobreviver:
pedreiro, pintor, vendedor, cortador de confecção de roupas, massagista de shiatsu, entre
outras. Por possíveis sequelas pela aplicação
de testosterona durante 40 anos, apresento
hoje uma artrose sistêmica. Tive um infarto
em 2011. Continuo sendo uma cobaia da ciência por falta de tempo suficiente para estudos
credenciados e não há nenhum que correlacione a testosterona à artrose.
Escrevi dois livros autobiográficos: Erro de
pessoa – Joana ou João (1984, editora Record)
e Viagem solitária – memórias de um transexual
30 anos depois (2011, editora Leya). O segundo
é uma atualização e continuação da minha
história até os 61 anos. O filólogo Antonio
Houaiss (1915-1999) me presenteou com a orelha do primeiro livro, concluindo: “Leiam e
humanizem-se”. O livro Viagem solitária foi
agraciado com dois prêmios de literatura: o
Astra (2011) e o da 10ª Parada Gay de São Paulo (2012). Em 2011, recebi o prêmio Arco-Íris
de Direitos Humanos em “Visibilidade Trans”,
dado pela 16ª Parada de Orgulho LGBT do Rio
de Janeiro. Em dezembro de 2013, a Secretaria
de Cultura da Prefeitura de São Paulo e o Itaú
Cultural de São Paulo aprovaram o projeto para
fazer um filme de longametragem sobre o Viagem Solitária. Em 2016, o tema da Parada de
Orgulho LGBT de São Paulo foi a Lei João W.
Nery, um projeto de lei que ainda não foi votado por causa de dificuldades que atribuo a
um Congresso homo/transfóbico e conservador.
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Um dos maiores problemas para a população
transgênera continua sendo a falta de uma legislação de reconhecimento e proteção dos seus
direitos civis. O nome social, além de não vigorar na maioria dos estados brasileiros, não é
cumprido como deveria. Assim, a legislação
atual do Brasil exige que se entre com um processo judicial para que venha a ocorrer a adequação do nome ao gênero, o que depende da
decisão de cada juiz.
Para preencher essa lacuna, protocolaram na
Câmara dos Deputados, em 20 de fevereiro de
2013, o Projeto de Lei 5.002/13, com o nome de
João W. Nery – a Lei de Identidade de Gênero.
Ele garante o direito do reconhecimento à identidade de gênero de todas as pessoas trans no
Brasil, sem necessidade de autorização judicial,
laudos médicos ou psicológicos, cirurgias, hormonioterapias. Preserva todo o histórico, assegura o acesso à saúde no processo de transexualização, despatologiza as transidentidades
para a assistência à saúde e preserva o direito à
família em face de mudanças registrais. Propõe
que a psicoterapia seja feita só caso o interessado assim o desejar. O projeto foi feito com
base na experiência da Lei de Identidade de
Gênero argentina (aprovada por unanimidade
no Senado daquele país).
Vi-me obrigado a exercer o anonimato por mais
de três décadas para não ser preso. Considero
que a sociedade de hoje se encontra mais preparada para discutir a transexualidade, e meu
crime da dupla identidade já está prescrito. Para
dar maior credibilidade à publicação do meu
segundo livro, resolvi me tornar visível e aceitar convites da mídia, colaborando assim com
a trajetória de outras transidentidades. Dei
depoimentos para TV, abertas e fechadas, bem
como entrevistas para jornais e revistas de circulação nacional e internacional.

31

são os gêneros
reconhecidos
em Nova York

Um dos maiores
problemas para
a população
transgênera é
a falta de uma
legislação de
reconhecimento
e proteção dos
seus direitos civis

Participei como palestrante de congressos, seminários, mesas-redondas e [em eventos de]
ONGs pelo Brasil, divulgando minha história e
contribuindo para a reflexão sobre a diversidade sexual e seus direitos. Nunca imaginei que
ao lançar meu segundo livro minha vida mudaria radicalmente. Não mais como um freak
própria comunidade trans, quando não neguei
de Joana para João, mas como um elemento
meu passado, mesmo depois das cirurgias, pois:
visibilizador de um segmento praticamente “Joana também sou eu e graças a ela me tornei
desconhecido – os trans homens.
o João que sempre tive dentro de mim”. Declaro-me como trans homem, enfatizando o asO compartilhamento da minha história possi- pecto trans como motivo de orgulho. Afirmo
bilitou a muitas pessoas se identificar comigo
não querer ser um homem cis, tal como defiou identificar seus amigos, parentes, entre ou- nido por uma sociedade que considero biocontroladora, machista e misógina. Sou um transtros. A procura por ajuda em todos os níveis foi
tão grande que me vi obrigado a me familiari- feminista e defendo a pluralidade de gêneros
zar com as redes sociais para atender aos diver- assim como Nova York o fez reconhecendo
oficialmente 31 gêneros.
sos pedidos: provenientes de pais de pessoas
trans que me pediam orientação; de filhos que
não sabiam como se assumir perante a socie- As transidentidades abrangem uma série de
opções em que uma pessoa sente o desejo de
dade ou para os parentes; de trans homens que
até então se autodeclaravam lésbicas masculi- adotar, temporária ou permanentemente, o
comportamento e os atributos sociais de gênenas, por desconhecer outras categorias, e que
ro (masculino ou feminino), em contradição
já tinham tentado suicídio e viviam à base de
com o sexo genital. Em alguns casos, esse será
antidepressivos; de indicação de profissionais
especializados. Até heterossexuais homofóbicos
o travestismo ocasional. Em outros, as pessoas
vieram me agradecer por terem se libertado do
podem viver alternadamente com duas idenpreconceito com a leitura do livro, o que me fez
tidades sociais, masculina e feminina, ou assusentir que havia me tornado uma espécie de
mir uma posição intermediária, o gênero não
psicólogo virtual. Sou um libertário sem filiação
marcado. Podem ainda viver plenamente no
a nenhum partido político e considero o ma- tipo de sexo oposto. Finalmente, algumas peschismo hoje a grande patologia social. Minha
soas anseiam por uma modificação do corpo
luta é pelos direitos humanos, não se restrin- até a cirurgia de readequação sexual: aqui esgindo à causa LGBTTQI+, mas a todas as mino- tamos falando especificamente de transexuarias discriminadas, seja de gênero, classe, raça, lidade, embora nem todas as pessoas transexuais
optem por esse procedimento.1
etnia ou etária. Rompi alguns tabus dentro da

1. Viagem
solitária – Memória
de um transexual
30 anos depois.
(ed. Leya, 2011).
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Defendo também um programa de insemina- Trans homens, assim como os outros termos de
ção artificial (antes da pan-histerectomia), autodesignação, procuram dar vistas ao conpara uma possível gravidez dos trans homens, flito entre características masculinas e femininas atribuídas, a partir da observação (anterior
sem que, com isso, sua identidade masculina
fique comprometida; a ginecologia como uma
ou posterior ao nascimento) de órgãos genitais,
especialidade não unicamente feminina, a
e a subjetividade do gênero das pessoas. Essas
defesa das várias orientações sexuais que um/a
trans-subjetividades ultrapassam o binarismo
trans ou cis podem assumir; a despatologiza- esperado socialmente, rompem com a heteroção da transexualidade (ainda hoje conside- norma da sexualidade e negam o determinismo
rada uma doença mental), questionando os
da anatomia dos corpos como critério único
“científicos” saberes biomédicos e jurídicos em
para a construção de gênero. Declaro-me como
relação às transidentidades, confiando, assim, trans homem (puramente um rótulo) somente
no princípio da integralidade do Serviço Úni- para ter uma identidade inteligível, para conco de Saúde (SUS). A necessidade de uma
quistar direitos através de políticas públicas.
documentação condizente com o que se é e
uma campanha para trabalho para trans, a
Como ativista defendo que ninguém deve ser
quem só resta, basicamente, a prostituição. obrigado a submeter-se a procedimentos méConsidero a transexualidade apenas como uma
dicos, incluindo cirurgia de redesignação sexual,
das múltiplas formas culturais de expressão “esterilização” ou tratamento hormonal como
da sexualidade humana, que não possui ne- requisito para o reconhecimento legal de sua
nhum caráter universal, natural, biológico ou
identidade de gênero. Outras propostas são: a
genético para ser entendida.
despatologização ou despsiquiatrização das
transidentidades com garantias da manutenção
e ampliação da assistência à saúde integral nos
sistemas público e privado; a aprovação de uma
legislação específica que proteja a população
trans contra a discriminação, garanta o uso do
nome social em todos os espaços e a retificação
de prenome e gênero, independentemente da
realização da cirurgia de readequação corporal,
hormonização ou de perícia médica e autorização judicial; o combate e punição à transfobia
nos espaços públicos e privados, tais como:
estabelecimentos escolares, de saúde e prisionais, banheiros, delegacias, locais de internação
coletiva, mercado de trabalho, famílias; e informar sobre o autocuidado e a redução de
danos em processos de hormonização, cirurgias
e infecções sexualmente transmissíveis.

Ninguém deve
ser obrigado
a submeter-se
a procedimentos
médicos como
requisito para
o reconhecimento
de sua identidade
de gênero
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Almejo a ampliação da rede hospitalar, que
hoje conta com apenas cinco equipamentos
do SUS para fazer o processo transexualizador
no país, sendo feita uma cirurgia por mês em
cada nosocômio, e seis ambulatórios que não
operam, mas dão assistência psicológica e
hormonal. Nem todos os SUS têm equipes
multidisciplinares completas, como é exigido.
As filas são enormes e há transexuais esperando o procedimento há mais de dez anos. Os
que procuram médicos particulares geralmente esbarram na exigência do laudo psiquiátrico, com a falta de recursos financeiros e com
o despreparo de profissionais especializados
para atendê-los. Sem autonomia, são obrigados a se sujeitar a um protocolo “científico”
por dois anos e impedidos de concretizar qualquer decisão sobre alterações nos seus corpos.
Ter uma identidade de gênero trans não se
limita à realização de uma ou outra intervenção somática. Portanto, é compreensível que
algumas pessoas não comecem o processo de
modificações corporais por não ter acesso, por
não poder ou, simplesmente, por não desejar,
embora vivenciem individual e socialmente o
gênero com o qual se identificam, a um preço
altíssimo de transfobia.
Ainda hoje somos considerados “disfóricos de
gênero” e doentes mentais, assim como os homossexuais o foram até a década de 1970 nos
EUA. Ser um “disfórico de gênero” pode ser
cômodo para alguns trans, por isentá-los da
responsabilidade de serem o agenciador de suas
possíveis causas. Entretanto, acarreta uma série
de desconfortos: retira a autonomia de sua própria identidade e de seus corpos, obrigando-os

a um protocolo baseado numa visão de que o
cisgênero é o “normal”; impõe que os não normativos (transgêneros) se submetam por dois
anos a testes, psicoterapias, questionários sexistas e ainda se moldem aos estereótipos dos profissionais do que é ser masculino ou feminino,
para conseguirem um laudo e a cirurgia. Também
influencia negativamente as crianças e adolescentes trans a se verem como doentes, internalizarem a transfobia como punição, e, por fim,
o autoritarismo iguala a todos e não reconhece
as diferenças. Devido aos diários pedidos de
ajuda, através das redes sociais, criei 26 grupos
secretos no Facebook nos vários estados brasileiros, onde divulgo profissionais habilitados a
atendê-los e faço o primeiro censo das transmasculinidades no Brasil. Infelizmente, em todo
o país, a cadeira de Gênero e Sexualidade como
obrigatória só existe em meia dúzia de universidades. Portanto, há um desconhecimento e
despreparo total no trato da população transgênera, seja da parte de profissionais como da
sociedade em geral, começando pela família e
a escola, que não têm projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade sexual.
Não só a criança como também o adolescente e
a família precisam de orientação e apoio emocional para enfrentar a homotransfobia.
Para quem estiver interessado em transmasculinidades, realizo etnografias digitais e publico
em revistas e livros acadêmicos.2 De escritor a
ativista e de ativista a escritor, sigo na perspectiva de que a minha experiência e o meu testemunho possam colaborar para a trans-formação de novos sujeitos e uma nova sociedade mais
aberta e respeitosa à diversidade.

2. Algumas podem
ser acessadas pelo site
http://bit.ly/2rOF3Or.
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direito
direito
direito
questão
de

No Brasil e no mundo, os avanços
no tratamento das questões de
gênero só são consolidados com
o apoio das leis

serviços

violência
quadro violência contra a mulher
De acordo com o estudo Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres
1
no Brasil ,o Brasil ocupa a quinta colocação no ranking de países com
mais homicídios de mulheres, atrás apenas de El Salvador, Colômbia,
Guatemala e Rússia. A seguir, alguns outros números alarmantes da
violência contra as mulheres no país.

4,8

a cada 100 mil é a
taxa de homicídios
de mulheres no Brasil

45,2%

das mulheres
atendidas no SUS
foram agredidas pelo
parceiro ou ex-parceiro

48
48

vezes mais mulheres
são assassinadas
no Brasil que
no Reino Unido

50,3%

dos homicídios
em 2013 foram
perpetrados por
um familiar da vítima

75%

das agressões
acontecem em suas
residências

66,7%
mais meninas e
mulheres negras do
que brancas são
vítimas de homicídios

Principais canais para
denúncia de violência
de gênero
Disque Direitos
Humanos – Disque 100
Principal canal de denúncia
contra a violação de direitos
LGBT. Criado em 1997 por
entidades não governamentais,
passou a ser de responsabilidade
do governo federal em 2003.

Central de
Atendimento à
Mulher – Ligue 180
Criado em 2005 pela Secretaria
de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, é o
principal canal de orientação de
direitos e serviços públicos para
a populacão feminina.

Polícia Militar - 190

u

m dos instrumentos mais eficazes
para buscar uma
sociedade mais justa para todos os gêneros são as leis e
políticas públicas que garantam
esses direitos. Apesar dos avanços
significativos nos últimos anos,
ainda há quase 80 países que criminalizam relações entre pessoas
do mesmo sexo, de acordo com a
organização Human Rights Watch.
As punições variam de prisão a
flagelação a, em sete países, a pena
de morte.

106

No Brasil, como em praticamente
todos os países, a homossexualidade também já foi tratada como
crime. Até 1830, quando foi promulgado o Código Criminal do
Império, a lei criminalizava aqueles que cometiam o “pecado da
sodomia”, prevendo pena de morte pelo fogo a homossexuais e pena
de degredo e confisco de bens a
quem conhecesse um homossexual
e não o delatasse.
A partir da Constiuição de 1988,
avanços e conquistas em favor da
diversidade sexual, a maior parte iniciativas dos poderes Executivo e Judiciário, e não do Legislativo. O casamento entre pessoas
do mesmo sexo, por exemplo, é
garantido pela Justiça, mas sua
inclusão na lei ainda patina no
Congresso – assim como a criminalização da LGBTfobia.

Atos homofóbicos são rotina no Brasil
Os números do Relatório de Violência Homofóbica no Brasil: ano 2013, da
Secretaria Especial de Direitos Humanos, são alarmantes, ainda mais quando
se leva em conta que boa parte das vítimas ainda tem medo de denunciar.

73%

24,5%
24,5%

52,5%
52,5%

das vítimas de
violências são do sexo
biológico masculino

identificam sua
orientação sexual
como gays

das denúncias de
violência física foram
de lesões corporais

39,9%
39,9%

54,9%
54,9%

das vítimas
são pretos
e pardos

25,7%
25,7%

das violações
ocorreram nas casas
das vítimas

Em situações de emergência, as
vítimas podem acionar a polícia
militar e registrar boletim de
ocorrência.

Delegacias da Mulher
Há cerca de 500 delegacias
especializadas no atendimento à
mulher, nas quais podem ser feitas
denúncias de violência. Nas
cidades onde não há, a vítima
pode procurar delegacias comuns.

têm entre
15 e 30 anos
de idade

43,5%
43,5%

das denúncias de
violência sexual foram
de abusos sexuais

Delegacias
especializadas em
crimes de LGBTfobia

40,1%
40,1%

36,5%

Em algumas capitais, como São
Paulo, Aracaju, João Pessoa e
Teresina, há delegacias
especializadas em atender vítimas
de violência contra gays, lésbicas
e trans. O ideal é se informar sobre
os serviços de cada estado pelo
Disque 100.

das denúncias
foram de violência
psicológica

das denúncias de
violência sexual foram
de estupro

107

infográfico

Conquistas históricas

Pioneiros no mundo

Os principais marcos jurídicos do tema gênero no Brasil

1962

Agosto

O Estatuto da Mulher
Casada altera diversos itens
do Código Civil, entre eles o
fim da necessidade de
autorização do marido para
trabalhar e a possibilidade
de requerer a guarda dos
filhos em caso de separação.

1985

Agosto

Surge a primeira Delegacia
de Defesa da Mulher, em
São Paulo. No mesmo ano,
é criado o Conselho
Nacional dos Direitos da
Mulher (CNDM), vinculado
ao Ministério da Justiça,
para promover políticas
contrárias à discriminação.

1988

Outubro

Promulgada a Constituição
brasileira de 1988, que,
embora não faça menções
específicas a questões
de gênero, afasta os
preconceitos relativos
à origem, à raça, ao sexo,
à idade, e outras formas
de discriminação.

1995

Setembro

Lei obriga aos partidos
políticos e coligações a terem
o mínimo de 20% de
candidatos de cada gênero
paras cargos legislativos
nas eleições municipais de
1996. Em 1997, a exigência é
ampliada para 30% em
todas as eleições.
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Os países que deram o primeiro passo na garantia de direitos LGBT

1999

2010

2013

O Conselho Federal de
Psicologia (CFP) proíbe a
patologização de
comportamento ou
práticas homossexuais.

A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
estende a casais
homossexuais os mesmos
direitos assegurados aos
companheiros de
beneficiários titulares de
planos de saúde.

O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) proíbe que
cartórios recusem o pedido
de união estável, casamento
civil ou conversão de união
em casamento de casais
do mesmo sexo.

março

2002

dezembro

O Conselho Federal de
Medicina (CFM)
regulamenta a cirurgia
transgenital para homens
trans, feita até então em
caráter experimental.

2003

Janeiro

Criada a Secretaria Especial
de Políticas para as
Mulheres, com o objetivo de
promover a igualdade entre
homens e mulheres e
combater todas as formas
de preconceito e
discriminação de gênero.

2006

agosto

Entra em vigor a Lei Maria
da Penha, que aumenta o
rigor das punições a crimes
domésticos. É um marco por
reconhecer a violência
baseada no gênero, como
violação de direitos
humanos.

2008

agosto

O Ministério da Saúde
institui, o processo
transexualizador no Sistema
Único de Saúde (SUS).

maio

maio
O Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão assegura o uso do
nome social de servidores
travestis e transexuais nos
órgãos da administração
pública federal.

setembro
O CFM libera a realização de
cirurgias de redesignação
sexual para mulheres trans.

2011
maio

O Supremo Tribunal Federal
(STF) equipara a união
homossexual à união
estável entre homem e
mulher, orientando os
Tribunais de Justiça
a seguir seu entendimento.

dezembro
O Ministério da Saúde
institui a Política Nacional
de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais, para
a promoção dos direitos à
saúde com observação às
especificidades dessa
população.

maio

3
1

8

4 5
6
7

10

2015

janeiro

O Conselho Nacional de
Combate à Discriminação e
Promoção dos Direitos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais
(CNCD/LGBT) estabelece o
uso do nome social em
boletins de ocorrência
registrados por
autoridades policiais, uso
de banheiros e vestiários.

março
Feminicídio passa a ser
previsto como circunstância
qualificadora do crime de
homicídio e é incluído na
lista de crimes hediondos,
STF reconhece pela primeira
vez o direito de um casal
homossexual de adotar
uma criança.

2016
abril

Decreto permite o uso do
nome social e o
reconhecimento da
identidade de gênero de
travestis e transexuais no
âmbito da administração
pública federal direta,
autárquica e fundacional.

9
11

2

12

1 eua

4 noruega

6 Dinamarca

8 frança

11 Austrália

1979

1981

1989

1985

1902

casal gay adota
legalmente
uma criança

cria lei que previne
discriminação contra
homossexuais

permite união
civil entre casais do
mesmo sexo

proíbe discriminação
de empregados com
base em orientação
sexual

tornou-se o
primeiro país onde
as
mulheres tiveram
direito a ser eleitas
ao parlamento
nacional

1999

2 argentina

5 suécia

2010

1972

primeiro país
latino-americano
a legalizar o
casamento
entre pessoas
do mesmo sexo

permite que
transexuais mudem
legalmente de
gênero e oferece
terapia hormonal.

3 irlanda
2010
se torna o primeiro
país a legalizar
casamentos do
mesmo sexo por voto
popular

permite que
casais do mesmo
sexo em união
estável adotem o
filho biológico ou
adotivo do parceiro

7 holanda

1979

2001

deixa de considerar
a homossexulidade
doença

permite o casamento
entre pessoas do
mesmo sexo e a
adoção de crianças
sem relação de
parentesco

9 África do Sul
2006
se torna o primeiro
país africano a
tornar legais
casamentos do
mesmo sexo

10 Índia
1973
primeiro país a
ter uma delegacia
apenas com
policiais mulheres

12 Nova
Zelândia
1893
primeiro país
em que as mulheres
tiveram direito a
voto em eleições
parlamentares
nacional
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linguagem

fluidas
palavras

Termos e expressões relacionadas a gênero e
sexualidade (que daqui a algum tempo podem ser
transformadas, ressignificadas, extintas, substituídas...)

agênero

Pessoa que não se identifica
ou não se sente pertencente
a nenhum gênero.

assexual

Pessoa que não tem desejo de
manter relações sexuais e, em
alguns casos, nem amorosas
com outras pessoas. Segundo a
comunidade Aven (Asexual
Visibility and Education Network),
pessoas assexuais podem ter ou
não interesse amoroso. Daí
decorrem classificações, tais
como: assexual romântico (tem
interesse amoroso por outras
pessoas), arromântico (sem
interesse amoroso), demissexual
(consegue sentir atração sexual
apenas se houver um forte laço
emocional) e gray-asexual ou
gray-a (pode sentir atração
sexual em circunstâncias
específicas).
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binarismo
de gênero
Ideia de que só existe
macho|fêmea,
masculino|feminino,
homem|mulher e é considerado
limitante para as pessoas nãobinárias.

cisgênero

Pessoa que se identifica com o
gênero que lhe foi atribuído no
nascimento.

crossdressing

Hábito de usar roupas ou
objetos característicos do
gênero oposto no dia a dia.

drag
queen

Personagem geralmente
feminina e exagerada, criada
para fins artísticos. O termo
transformista também é
empregado para esse tipo de
atividade. Há quem faça
distinção entre as expressões,
atribuindo o uso do humor
como característica da
performance das drag queens.
Quando a personagem é o
masculino caricato, geralmente
interpretado por mulheres, é
denominada drag king. Há
versões etimológicas de que
termo “drag” seria uma
corruptela da expressão em
inglês “dressed as a girl”,
vestida como uma garota.

intersexualidade

expressão
de gênero

Forma como a pessoa expressa o
seu gênero para a sociedade.
Pode ser por meio de roupas e
acessórios ou linguagem
corporal. Pode ser congruente ou
não com a identidade da pessoa.

gênero
Tem a ver com o conjunto
das representações sociais
e culturais construídas
a partir da diferença entre
os corpos, que está para
além de homem|mulher,
masculino|feminino
e órgãos genitais.

heterocisnormatividade
Termo que conceitua a crença em
uma norma – excludente – para
identificar comportamentos em
que a heterossexualidade e
cisgeneridade são as únicas e
corretas possibilidades de
existência, ensejando a
subalternização e punição de
quaisquer outros tipos de corpos
e existências.

homem trans

Pessoa que nasceu com vagina
ou condição intersexo que
reivindica o reconhecimento
social e legal como homem.
Alguns se autodenominam
“transhomens”. Há ainda a sigla
FtM, que designa a transição do
feminino para o masculino
(female to male).

homoafetivo

Adjetivo para designar relações
entre pessoas do mesmo gênero,
abrangendo o aspecto do
vínculo emocional. Ganhou
bastante projeção no âmbito
jurídico, em temas envolvendo
uniões de pessoas do mesmo
gênero.

homoerótico

Adjetivo referente às práticas e
aos desejos oriundos da atração
erótica entre indivíduos do
mesmo gênero. Termo bastante
usado no campo das artes.

homofobia

Discriminação e preconceito
contra pessoas em razão de
orientação sexual, podendo ter
desdobramentos violentos. O
termo se refere à rejeição ou
aversão a homossexuais ou à
homossexualidade, mas há
variações conforme o alvo da
discriminação, como transfobia
(em relação a travestis, transexuais
e transgêneros), lesbofobia (a
lésbicas) e LGBTfobia (a toda essa
população).

identidade
de gênero
Gênero com o qual uma pessoa
se reconhece, que pode ou não
estar de acordo com o gênero
que lhe foi atribuído quando de
seu nascimento. Trata-se da
percepção íntima de como cada
pessoa se autoidentifica.

Nome dado para as variações do
desenvolvimento sexual
responsáveis por corpos que não
podem ser encaixados na norma
binária (mulher|homem,
feminino|masculino, vagina|pênis).
Essas variações podem se dar em
uma ou mais de uma das seguintes
categorias: cromossômica,
fenotípica, genital e hormonal.
Segundo a Organisation Intersex
International Australia Limited, são
conhecidas até o momento, entre
todas as combinações possíveis
entre essas quatro categorias, pelo
menos 40 variações de corpos
diversos, e com características que
tornam impossível que sejam ditos
femininos ou masculinos.

interseccionalidade

Conceito da sociologia advindo
dos movimentos feministas, que
passou a ser mais difundido a
partir dos anos 1990, que leva em
conta, além de gênero, outras dimensões das identidades sociais,
como etnia, raça, classe social e
faixa etária. Estuda a articulação
entre essas dimensões e como são
afetadas pelas relações de poder.

LGBTQIA+
Acrônimo utilizado para se
referir às pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros,
transexuais, travestis, queers,
questionandos, intersexuais,
assexuais e outras sexualidades
e identidades de gênero ainda
não incluídas. Em alguns casos,
usa-se o A como “aliados”.
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linguagem
neutra
ou não-binária
Forma, expressa sobretudo na
linguagem escrita, que substitui
as vogais “a” e “o”, que
caracterizam gênero nos
substantivos e adjetivos, por “@”,
“e” e “x”. Exemplos: “tod@s”,
“amigues”, “alunxs”.

mulher
transexual

Pessoa que nasceu com pênis ou
condição intersexo que reivindica
o reconhecimento social e legal
como mulher. Há a denominação
“transmulher” e MtF, sigla do
inglês male to female.

não-binário
de gênero

Termo equivalente no Brasil
ao genderqueer, do inglês.
Segundo o Centro de Pesquisa
em Equidade de Gênero da
Universidade da Califórnia,
refere-se à “pessoa cuja
identidade de gênero não
é nem homem nem mulher,
está entre os gêneros ou além,
ou é uma combinação de
gêneros. Essa identidade é
geralmente uma reação à
construção social do gênero, aos
estereótipos de gênero e ao
sistema binário de gênero.
Algumas pessoas não binárias s
e colocam sob o guarda-chuva
dos transgêneros, enquanto
outras não”. Algumas
pessoas não-binárias
podem se identificar como:
gênero fluido, gênero neutro,
bigênero, genderless.
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nome
nome
social
social

Nome pelo qual as pessoas
trans e travestis se identificam e
preferem ser identificadas,
enquanto o seu registro civil não
é adequado à sua identidade.

orientação
afetivo-sexual
Inclinação involuntária de cada
pessoa em sentir atração sexual,
afetiva, emocional por
indivíduos do mesmo gênero, de
gênero diferente ou de mais de
um gênero. Deve ser usado no
lugar da expressão “opção
sexual”, considerada incorreta,
uma vez que não há uma escolha
pela forma como o desejo é
expressado. Algumas
orientações afetivo-sexuais são:

heterossexualidade
é a orientação afetivo-sexual em
que a pessoa sente atração por
indivíduos do gênero oposto.
Homossexualidade – é a
orientação afetivo-sexual em
que a pessoa sente atração por
indivíduos do mesmo gênero. O
termo gay é usado para homens
e lésbica para as mulheres.
Bissexualidade – é um termo

transexuais, travestis e todo
pronome de
espectro não-binário.
gênero preferido
ou PGP
transexualidade
Pronome pelo qual a pessoa

guarda-chuva para definir a
orientação afetivo-sexual em
que a pessoa sente atração
tanto por pessoas do mesmo
gênero quanto do gênero oposto.
Inclui todos os termos que não
sejam uma monossexualidade,
tais como, queer, pansexual,
heteroflexível, dentre outras.
Trata-se de uma
autodeterminação.

pessoa diádica
Aquela que não é intersexo.

processo
transexualizador
Na definição da publicação
Orientações sobre identidade de
gênero: conceitos e termos,
produzido por Jaqueline Gomes
de Jesus, “processo pelo qual a
pessoa transgênero passa, de
forma geral, para que seu corpo
adquira características físicas do
gênero com o qual se identifica.
Pode ou não incluir tratamento
hormonal, processos cirúrgicos
variados e cirurgia de
redesignação genital/sexual ou
de transgenitalização”.

putafeminismo

Feminismo que enfatiza questões
referentes às trabalhadoras do
sexo. Teve impulso no Brasil nos
anos 1980.

prefere ser tratada, pode ser ele,
ela ou “ile”, que é um pronome
de gênero neutro, usado para
os de gênero queer, neutro. Não
deve-se assumir um pronome a
partir da leitura da expressão de
gênero, pergunte como a pessoa
prefere ser tratada.

queer

Termo que tem uma variedade de
significados, já foi usado como
pejorativo. Tanto que em
dicionários da língua inglesa
conta com acepções como
“esquisito”, “estranho”,
“excêntrico”. Atualmente, pode ser
utilizado como um adjetivo, um
verbo (queering), um substantivo,
uma identidade, uma orientação
afetivo-sexual e uma identidade
de gênero (como na identificação
genderqueer: gênero queer).
Nesse caso, significa que as
pessoas que se autoidentificam
como gênero queer transitam
entre os gêneros masculino e
feminino ou, até, estão além deles,
em um lugar onde o binarismo
não faz sentido. Um termo oposto
à heterocisnormatividade.

transgênero
Termo guarda-chuva usado
para descrever pessoas que
não se identificam com o
gênero atribuído no
nascimento, incluindo

Diz respeito às pessoas que têm
uma identidade de gênero
diferente do gênero designado
no nascimento. As pessoas
transexuais podem ser homens
ou mulheres, que procuram se
adequar à sua identidade de
gênero. Algumas pessoas
recorrem a tratamentos médicos,
que vão da terapia hormonal à
cirurgia de redesignação sexual.
São usadas as expressões
homem trans e mulher
transexual.

travesti
Com origem etimológica no
idioma francês, o termo no
Brasil tem a acepção de
identidade de gênero. Em
algumas línguas estrangeiras,
o vocábulo travesti designa
uma prática que decorre do
verbo travestir-se (no Brasil
para prática semelhante usase crossdresser). Atualmente
adquiriu um teor político de
ressignificação de termo
historicamente tido como
pejorativo. Não por acaso, é
possível estabelecer recortes
de classe e de raça sobre a
população travesti, dada a
marginalização e a prostituição
compulsória a qual são
submetidas. O termo deve ser
acompanhado do artigo
definido feminino: “a travesti”.

Contraglossário

linguagem

No terreno das palavras
fluidas, alguns termos foram
descartados e/ou substituídos.
Veja expressões que não devem
mais ser usadas:

cirurgia de
mudança de sexo
Expressão antiquada.
Atualmente, usa-se cirurgia de
redesignação sexual ou genital
ou de transgenitalização.

hermafrodita
Termo pejorativo para designar
pessoas com condição
intersexo.

homossexualismo
Termo considerado pejorativo
para se referir a pessoas
homossexuais. Há leituras de
que o sufixo “ismo” estaria
associado à doença ou patologia.

o travesti
O artigo deve ser sempre no
feminino: “a travesti”. O artigo
masculino deve ser usado no
caso de transição de mulher
para homem (FtM, female to
male): “o homem trans”.

opção sexual
O termo “opção” não é mais
usado, pois se considera que a
orientação sexual não parte de
uma escolha: ninguém opta por
ser homossexual, assim como
não se escolhe ser heterossexual.

sexo biológico
Termo inapropriado para
designar corpo|genital.
Não há gênero no sexo
biológico em si, o que existe
é uma expectativa social
de gênero em relação
ao corpo|genital.

113

primeira pessoa

por Priscilla Bertucci

é um

ile
pgp
legal

Não me sinto “representado” ou “representada”
por esses pronomes existentes em nossa língua
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“é tolo uma sociedade apegar-se a
velhas ideias em
novos tempos, como
é tolo um homem
tentar vestir suas
roupas de quando
era criança.” Do
filme Ponto de
mutação, Fritjof
Capra

Q

ue receba a primeira pedra
quem nunca teve trocado
seu pronome de gênero
preferido.
Silêncio.

Pois é, quase ninguém teve. Mas eu já. E muitas vezes. No erre gê sou Priscilla Bertucci, um
nome tipicamente considerado de mulher,
feminino. Acontece que meu erre gê não expressa, ou melhor, não contempla a minha
identidade de gênero, que é gênero queer. Nem
o meu pronome de gênero preferido – PGP
para os iniciados –, que é neutro. Deu tilt?
Calma lá que eu já explico.

Priscilla
Bertucci
Artista social, Priscilla
identifica-se como
gênero queer e é
fundador e presidente
do SSEX BBOX, projeto
de justiça social que
atua em San Francisco,
São Paulo, Berlim e
Barcelona

vivas e pulsantes, temos uma questão a ser resolvida: como incluir linguisticamente as pessoas
que estão no espectro não-binárias, como eu?
Tenho apontado alguns caminhos que podem
parecer estranhos à primeira vista, mas, se
estamos falando de romper paradigmas, precisamos obrigatoriamente quebrar regras antigas ou, por que não?, propor novas.

Identidade de gênero é como cada um de nós
se identifica, que independe do corpo ou genital com os quais nascemos. Existem muitas
identidades de gênero, e uma delas é o gênero
queer ou, cabe escrever aqui, gênero fluido. Isso
Na escrita, muitas vezes uso – usamos – a letra
quer dizer que eu transito entre os gêneros fe- “x” em vez de “o” ou “a”. Assim: “cansadx”,
minino e masculino ou, até, estou além deles, em vez de “cansado” ou “cansada”. “Animadx”,
em um lugar onde o binarismo não faz sentido. no lugar de “animado” ou “animada”. Nessa
grafia, me sinto “incluídx”. Acontece que quem
precisa de tecnologias assistivas, como softwaPois bem. Voltando ao meu pronome: não acho
res de leitura de texto e tela, não se beneficia
que ele ou ela me representem. Não me sinto
do “x”: esses programas não reconhecem o que
“representado” ou “representada” por esses
pronomes existentes em nossa língua. Me sen- está escrito. E se estamos falando e propondo
tiria “representadx” ou “representade” caso
uma inclusão... Então, uma alternativa é o uso
do “e”. Veja: “cansade”, “animade”, “incluíde”.
houvesse uma transformação radical na língua
portuguesa, que é uma língua “generificada”.
E, lembrando lá do começo do meu texto, como
Ou seja: dependendo de quem fala, de quem é
o sujeito da ação, a concordância muda, acom- fica meu pronome de gênero preferido? Se não
é nem “ele” nem “ela”, é o quê? É “ile”. I-l-e.
panha o gênero. Quer ver? “Sou astuta, disse
Isso mesmo. Eu sou “ile”. E quando se fala
Antônia.” “Sou astuto, repetiu João.” Soma-se
a isso o fato de que a língua portuguesa, dife- “dile”, qualquer pessoa cujo PGP é “ile”, não
rentemente da inglesa, por exemplo, não é neu- se sabe quem é. Ile é escritor ou escritora? Ile
tra nos seus substantivos: sentamos “na” cadei- é professor ou professora? Não sei, não sabera, vemos “a” lua, emprestamos “o” caderno. mos, só cabe a cada ile dizer por si.
(Sabe que me pego pensando que aqui é “o” mar
E se seus olhos e seus ouvidos estão estranhane na França, la mer: acho que gostaria de ter um
mar feminino. Mas essa já é uma outra história, do os “iles” e “diles”, os “x” e “es”, isso já faz
parte de uma mudança. Sair do lugar conhepara um outro texto, com outras reflexões.)
cido, a famosa e famigerada zona de conforto,
Se a língua é uma convenção social, com suas
exige um esforço, um empenho e uma escuta
regras e acordos, e as pessoas que a falam são
de todes, todas e todos. Topa?.
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narrativo
narrativo
narrativo
gênero

Teledramaturgia e programas da Globo trazem ao debate
questões acerca de sexualidade e papéis sociais
1971

Assim na Terra
Como no Céu

1975

Na trama de Dias Gomes,
o costureiro Rodolfo Augusto,
interpretado por Ary Fontoura,
é um dos primeiros
personagens homossexuais da
teledramaturgia

Agenor (Rubens de Falco)
é um introvertido bancário,
que à noite se veste de mulher
para observar as pessoas
pelas ruas de São Paulo.

1972

O Bofe

Ao interpretar a solitária
Stanislava, Ziembinski torna-se
o primeiro ator a se travestir
em telenovelas.

O Grito
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O seriado protagonizado por
Regina Duarte levanta uma
série de questões sobre a
emancipação feminina. A
socióloga Malu vive
situações que envolvem
separação do marido,
criação de filhos
e conflitos de geração.

Delegacia de Mulheres

1985

Um Sonho a Mais

A primeira novela a mostrar
um beijo entre dois homens.
Os personagens Volpone,
travestido de Anabela (Ney
Latorraca)
e Pedro Ernesto (Carlos
Kroeber) dão um selinho.
A cena tem um viés cômico.

1986

Roda de Fogo

A trama sugere uma relação
homossexual entre o
advogado Mário Liberato
(Cecil Thiré) e seu mordomo
Jacinto (Claudio Curi).

Malu Mulher

©2

O Rebu

©1

TV Mulher

1979

1974

Mesmo com a censura em vigor,
a questão da homossexualidade
fica mais pronunciada com o
protagonista Conrad Mahler. O
personagem vivido por
Ziembinski é um banqueiro
apaixonado por Cauê (Buza
Ferraz).

1980

1990

Com uma mistura de
jornalismo e variedades, o
programa matutino é voltado
a uma mulher cada vez mais
atuante na sociedade. Levanta
questões como violência
contra a mulher, partilha de
bens em divórcio e sexualidade.

1988

A morte da personagem
Cecília (Lala Deheinzelin), que
formava casal com Laís
(Cristina Prochaska), abre
discussão sobre os direitos,
como herança, envolvendo
pessoas do mesmo sexo.

1989

O tema da homossexualidade é
tratado de maneira sutil, por
meio do personagem Inácio
(Dennis Carvalho), que sofre
com a obsessão da mãe em vêlo casado.

A travesti Rogéria faz uma
participação na trama como
Ninet. Amiga de Tieta, após
sofrer assédio, ela reage e
revela que seu nome é
Valdemar.

1982

Quem Ama Não Mata

O título da minissérie foi
extraído de um cartaz exposto
em um protesto de rua contra
crimes passionais. A trama
mostra cinco casais em conflitos.

1992

Deus Nos Acuda

Com viés cômico, Gino (Jandir
Ferrari) volta de uma viagem à
Europa como Gina. E desperta
atração no malandro Wagner
(Paulo César Grande).

1993

Retrato de Mulher

A cada episódio, Regina Duarte
interpreta uma personagem
diferente, em histórias que retratam
aspectos do universo feminino.

A Próxima Vítima
O casal Sandrinho (André
Gonçalves) e Jefferson (Lui
Mendes) tem destaque na
novela. O ator André
Gonçalves é agredido na rua
por causa do personagem.

1998

Explode Coração

Sem tom de comédia, a travesti
Sarita Witt (Floriano Peixoto) é
discreta e comedida no dia a
dia. À noite, dá vazão ao seu
lado artístico em performances
como drag queen.

1998

Torre de Babel
©5

Vale Tudo

1981

Brilhante

O cotidiano de uma delegacia
feminina é o mote da série.
Apesar de baseada em
pesquisas sobre violência contra
a mulher, alguns episódios
tinham um tom de humor, outros,
de suspense.

1995

Tieta

1993

Renascer

É a primeira novela com
personagem intersexual (embora
na época se usasse o termo
“hermafrodita”). Na trama, Buba
(Maria Luisa Mendonça) se
envolve com José Venâncio
(Taumaturgo Ferreira) e José
Augusto (Marco Ricca), que a
convence a passar por cirurgia.

©4

A explosão de um shopping é
a saída do autor Silvio de
Abreu para cortar
personagens mal recebidos
pelo público. Entre eles, o
casal Leila (Silvia Pfeifer) e
Rafaela (Christiane Torloni).

2001

As Filhas da Mãe
A transexualidade é
abordada na novela com
Ramona (Claudia Raia),
personagem que volta da
Europa após cirurgia para
mudança de sexo.
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2002

2004

Senhora do Destino

2008

Os personagens Ariel (José
Wilker) e Tadeu (Otávio Müller)
são um casal do núcleo cômico.
Os atores, ao lado de Vera Holtz
e Cris Couto, participaram da
Parada do Orgulho GBTL de
2002, em que foram gravadas
cenas para a novela.

O casal Eleonora (Mylla Christie)
e Jenifer (Bárbara Borges) adota
uma criança e incentiva o debate
sobre adoção por pessoas do
mesmo sexo. A trama ainda tem
a relação homoafetiva entre
Ubiracy (Luiz Henrique Nogueira)
e Turcão (Marco Vilella).

Aborda a questão da violência
doméstica com os personagens
Leonardo (Jackson Antunes) e
Catarina (Lília Cabral). Por
causa do comportamento do
personagem, o ator chega a ser
agredido na rua.

Desejos de Mulher

2003

Mulheres
Apaixonadas
Clara (Paula Picarelli) e Rafaela
(Alinne Moraes) são estudantes
e a aproximação entre as duas
provoca incômodos. O casal
enfrenta dificuldade para ficar
junto. A novela mostra também a
rotina de violência de Marcos
(Dan Stulbach) contra a mulher
Raquel (Helena Ranaldi). A
personagem resolve denunciar a
crueldade e, na sequência,
cresce o número de queixas
prestadas no país.
©6

2005

A Lua Me Disse
O crossdressing é prática de
dona Roma, originalmente
Amoroso (Miguel Magno),
tratada por todos pela
designação feminina.

2005
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Sexo Frágil

A Favorita

2008

Amor & Sexo
Programa de auditório
comandado por Fernanda
Lima trata de temas sobre
sexualidade e relacionamento.
©7

O beijo gay entre Júnior (Bruno
Gagliasso) e Zeca (Erom
Cordeiro) ganha repercussão.
Apesar de gravada, a cena não
vai ao ar, mas vira pauta até na
imprensa internacional.

©8

Novamente a questão da adoção
por pessoas do mesmo sexo é
trazida à tona, com os
personagens Marcelo (Thiago
Picchi) e Rubinho (Fernando Eiras).

A homofobia foi tema
recorrente na novela. O
personagem Roni (Leonardo
Miggiorin) consegue escapar
de um bando agressor. Já
Gilvan (Miguel Roncato) é
espancado até a morte. Há
outros personagens
homossexuais na trama.

Duas Caras

O triângulo amoroso entre o gay
Bernardinho (Thiago Mendonça),
Dália (Leona Cavallli) e Heraldo
(Alexandre Slaviero) enfrenta o
preconceito. A relação gera uma
criança, registrada pelos dois pais.
Bernardinho depois se junta a
Carlão (Lugui Palhares) no
primeiro casamento gay da
teledramaturgia brasileira.

Insensato Coração

2011

Fina Estampa

Ao ser descoberta em sua
condição de transexual,
Fabrícia (Luciana Paes) explica
que está em tratamento
hormonal e na fila de espera
do SUS para fazer a cirurgia
de mudança de sexo.

2014

Geração Brasil

2014
A questão do tráfico
internacional de pessoas é
central na trama, que mostra
mulheres ludibriadas por
propostas de trabalho no
exterior que acabam
escravizadas. Depoimentos reais
foram exibidos na novela.

O Brado Retumbante

2011

beijo entre as duas agita as
redes sociais.

Novela traz a personagem
transgênero Dorothy Benson,
nascida Dorival. Bem-sucedida,
é pai que vira mãe de Brian
(Lázaro Ramos).

2012

2006

2007

De forma bem-humorada,
seriado aborda o papel do
homem na sociedade, diante
dos avanços e conquistas das
mulheres. Os atores Lázaro
Ramos, Bruno Garcia, Lúcio
Mauro Filho e Wagner Moura
interpretam personagens de
ambos os sexos.

Salve Jorge

América

Páginas da Vida

2004

2012

Após fugir da opressão do pai,
Júlio volta dos EUA como Julie
(Murilo Amarcollo). Na minissérie,
o pai (Domingos Montagnier), na
condição de presidente do país,
admite em público ter errado ao
rejeitar o filho por conta da
orientação sexual.

2013

Amor à Vida

A trama entra para a história da
teledramaturgia brasileira com a
cena do beijo entre Félix (Matheus
Solano) e Niko (Thiago Fragoso).

2014

Em Família

Clara (Giovanna Antonelli) é
casada e tem um filho. Mas uma
grande mudança acontece
depois de ceder aos encantos de
Marina (Tainá Müller). O casal
de mulheres recebe do público o
apelido “Clarina” e a cena do

Império

Adalberto, dono de um salão de
beleza, é adepto do
crossdressing e se apresenta em
espetáculos como Xana Summer,
em alusão à musa Donna
Summer. Veste-se de mulher,
mas tem relacionamento com a
assistente do salão Naná
(Viviane Araújo).

2015

Felizes Para Sempre?

O comportamento bissexual
aparece na minissérie com a
estudante de moda Denise
(Paolla Oliveira). Ela vive com a
namorada Daniela (Martha
Nowill), mas é também a garota
de programa Danny Bond. Após
atender Cláudio (Enrique Diaz) e
Marília (Maria Fernanda
Cândido), passa a ter um
relacionamento com a mulher
do casal.

2015

Babilônia

2015

A regra do jogo

A personagem Domingas (Maeve
Jinkings) é vítima de agressões
do marido Juca (Osvaldo Mil).
Numa das cenas, a comunidade,
revoltada com a situação,
expulsa o agressor do local.
O casal se separa e Domingas
recomeça a vida ao lado de
César (Carmo Dalla Vecchia).

2016

Liberdade, Liberdade

Os personagens Tolentino
(Ricardo Pereira) e André (Caio
Blat) dão vazão aos sentimentos até
então reprimidos e protagonizam a
primeira cena de amor entre dois
homens na TV aberta.

2017

A força do querer
©9

A questão dos transgêneros é
tratada por meio da jovem Ivana
(Carol Duarte), que vive conflitos
com o corpo feminino. A novela
tem ainda o motorista Nonato
(Silvero Pereira), que é travesti
e faz apresentações artísticas
com o nome de Elis Miranda.

Já na estreia, o beijo entre o casal
de senhoras Teresa (Fernanda
Montenegro) e Estela (Nathalia
Timberg) causa polêmica nas
redes sociais. A novela tem ainda
a união de Ivan (Marcelo Mello
Jr.) e Sérgio (Cláudio Lins).
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VEJA MAIS NA VERSÃO DIGITAL

A questão gênero foi tratada na mesa de conteúdo proposta pela Globo
no Festival Path, de economia criativa, em maio, em São Paulo. Houve
um bate-papo, mediado por Renata Ceribelli, com Symmy Larrat, uma
das responsáveis pelo projeto Transcidadania, na cidade de São Paulo;
Maite Schneider, cofundadora do projeto Transempregos; e Nelson Neto,
jornalista especialista em direitos humanos e diversidade. Ainda em 2017,
outras ações trarão o tema, como a mesa de debate sobre gênero na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em julho; e uma reflexão sobre
gênero no Menos30 Fest.

© GABI CARREIRA

app.cadernosglobo.com.br

arte significativa do conteúdo deste Caderno foi produzida
a partir do fórum Corpo: Artigo Indefinido, realizado em
março, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O encontro
serviu para apurar o olhar e aguçar os ouvidos para a questão de gênero. Entre debates, conduzidos por Bianca Ramoneda, apresentações e dinâmicas de grupo, especialistas,
profissionais da Globo e 20 jovens militantes trocaram ideias sobre o
assunto. Durante os dois dias do fórum, foram colhidos depoimentos e
captadas imagens que contribuíram para a confecção desta edição. A
equipe de curadores deste Caderno foi composta pelo escritor João Nery,
pelo cineasta João Jardim e pela socióloga Amalia Fischer. Houve ainda
a supervisão do glossário por Priscilla Bertucci e Júlia Rosemberg, do
Ssex Bbox, Adriano Souza Senkevics, do blog Ensaios de Gênero, e do
coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Lam Matos.
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O Caderno Globo é uma publicação periódica,
com edições temáticas que se dedicam a
aprofundar o debate e estimular a reflexão
sobre assuntos relevantes para a sociedade.
Concebido e produzido pela Globo, o Caderno
faz parte de um amplo projeto de relacionamento
da empresa com o meio universitário, estudantes
e jovens, que inclui a realização de seminários,
encontros e atividades que promovem a escuta,
a troca e a disseminação de conhecimento.

