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APRESENTAÇÃO 

Os trabalhos apresentados neste eixo temático versam sobre as relações de 

gênero, corpo e sexualidades. Os estudos de gênero, tributários da História das 

Mulheres, domínio definido a partir da década de 1960/1970, que por sua vez 

organizou-se enquanto campo de estudos a partir dos movimentos feministas da 

primeira metade do século XX (SCOTT, 1992), têm ocupado um espaço cada vez mais 

amplo nas diversas áreas do conhecimento. As formulações iniciais sobre gênero o 

definiram como uma categoria analítica importante para explicar as diferenças entre 

homens e mulheres e as relações de poder como construção social (o que incluía raça e 

classe) e rejeitou as explicações biologizantes que naturalizavam as desigualdades e os 

papéis destinados à mulher (SCOTT, 2012). 

O gênero “tentou explicar a subordinação universal da mulher”, mas suas 

análises ficaram, a princípio, circunscritas somente ao âmbito das mulheres 

(PISCITELLI, 2002, p. 15). No final da década de 80 as feministas começaram a 

problematizar o processo histórico que levou sexo e natureza a se constituírem como 

elementos fixos nos estudos de gênero. Na década de 90 e 2000, lembra Adriana 

Piscitelli, novas leituras sobre gênero começaram a dialogar com concepções relativas 

às “Novas Políticas de Gênero” – “movimento de reivindicação de direitos sexuais que 

defendia os direitos intersexos, transexuais e travestis” (PISCITELLI, 2009, p. 143). 

Algumas perspectivas sobre gênero ressaltavam as dificuldades colocadas pelas 

“classificações lineares” impostas pelas categorias “homens” e “mulheres”. A autora 

destaca a filósofa Judith Butler para a qual esses indivíduos não se localizam 

necessariamente nessa tríade coerente “sexo, gênero, desejo”. Na atualidade, 

considerando as formulações de Butler, os estudos de gênero não ficaram mais restritos 

às discussões pertinentes a mulheres e homens, masculino e feminino (PISCITELLI, 

2009, p. 143-144). De acordo com Adriana Piscitelli,  

Essas reelaborações mostram que as normas de gênero não estabelecem um 

consenso absoluto na vida social [mas sim] ampliam a ideia de humano, abrindo o 

espaço da compreensão, da inteligibilidade e da dignidade também para todos/as os/as 

“diferentes” em termos de gênero e sexualidade (2009, p. 146). 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

Em Usos e Abusos do Gênero, Scott observa que gênero, na atualidade, se 

converteu em um termo impreciso e acabou por dar lugar a contestações, tornando-se 

um conceito “disputado na arena política” e se constituiu como um “termo de referência 

que atravessa o espectro político, com efeitos às vezes muito diferentes daqueles que as 

feministas originalmente intencionaram” (SCOTT, 2012, p. 331). Hoje encontramos em 

muitos países debates e disputas   políticas que caracterizam a reflexão crítica sobre 

questões de gênero. Protestos e resistências têm aparecido com intensidade e força 

política protagonizados por instituições religiosas e movimentos conservadores 

criticando e disseminando discordâncias acerca dessa discussão.  

Reação à reação, pode-se assim dizer, – e é o que podemos encontrar nas 

publicações presentes neste eixo – muitos estudiosos e estudiosas de diversas áreas do 

conhecimento têm se concentrado nos estudos que tomam o gênero como perspectiva 

analítica – e neste caso, a partir da imagem enquanto fonte e/ou objeto de estudo.  

Neste mesmo sentido, também será possível encontrar aqui trabalhos referentes 

à compreensão do local destinado ao corpo, nos sistemas de valor religioso, moral, 

social e cultural, assim como aqueles relacionadas às sexualidades, ao movimento 

LGBTTTI, os quais incluem em suas temáticas a homossexualidade, bissexualidade, 

travestismo, transexualidade e intersexos. 

Àqueles e àquelas que tais reflexões muito interessar, boa leitura! 

Referências: 

PISCITELLI, Adriana. Gênero: história de um conceito. In: ALMEIDA, Heloisa 

Buarque de; SZWAKO, José Eduardo (orgs.). Diferenças, igualdade. São Paulo: 

Berlendis & Vertecchia, 2009, p. 116-148. 

SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. A escrita da História: novas 

perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992, p. 63-95. 

SCOTT, Joan W. Usos e abusos do gênero. In: Projeto História, São Paulo, n. 45, p. 

327-351, dez. 2012.

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

  

 

FEMINILIDADE: DAS FALÁCIAS DE LIBERDADE À OPRESSÃO 9 

KAROL SORGI BOMEDIANO 9 

AMANDA MEDICI BARON 9 

A PERFORMANCE COMO POSICIONAMENTO POLÍTICO: A TOMADA DE ESPAÇO NAS 

MÍDIAS BRASILEIRAS POR DRAG QUEENS 28 

LUNIELLE DE BRITO SANTOS BUENO 28 

MATHEUS SILVA DALLAQUA 28 

“FODA-SE, A CASA É MINHA”: UMA ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NO 

BLOG DE DECORAÇÃO HOMENS DA CASA 51 

LINDSAY JEMIMA CRESTO 51 

MARINÊS RIBEIRO DOS SANTOS 51 

CORPO GORDO, CORPO OBSCENO: UMA ANÁLISE DA CORPULÊNCIA EM FERNANDA 

MAGALHÃES E LAURA AGUILAR 70 

JÚLIA MELLO 70 

UM PRATO PARA FAZER E SERVIR: REPRESENTAÇÕES DE FEMINILIDADES NAS PRÁTICAS 

DOMÉSTICAS DA ESCOLA TÉCNICA DE CURITIBA (ANOS 1950) 87 

ANA CAROLINE DE BASSI PADILHA 87 

MARINÊS RIBEIRO DOS SANTOS 87 

CORPO E IMAGENS BIOMÉDICAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA: CLAUDIO MUBARAC E 

MONICA MANSUR 103 

REGILENE SARZI-RIBEIRO 103 

REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DA MULHER NA POLÍTICA: 115 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE AS CAPAS DA REVISTA VEJA COM A EX-PRESIDENTA 

DILMA ROUSSEFF 115 

NAYARA CAROLINE AFONSO E SILVA 115 

POLARIZAR PARA SIMPLIFICAR: HOMENS E MULHERES EM GRANDE SERTÃO 138 

ANA CRISTINA TEODORO DA SILVA (UEM)  138 

REPRESENTAÇÕES DOS RITUAIS RELIGIOSOS ANTIGOS NA ROMA ANTGA: A 

INVISIBILIDADE DAS MULHERES 152 

CALEBE LARIDONDU VIANA 152 

MISOGINIA NO TRAÇO: VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES COMO RECURSO VISUAL EM 

CHARGES 164 

NAYARA ANDRÉ DAMIÃO 164 

ALANA NOGUEIRA VOLPATO 164 

A MATERIALIZAÇÃO DE IDENTIDADES DE GÊNERO ASSOCIADAS À PRÁTICA DE ESPORTES 

POR MEIO DO DESIGN DE INTERIORES 184 

CLÁUDIA REGINA HASEGAWA ZACAR 184 

MARINÊS RIBEIRO DOS SANTOS 184 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

 Feminilidade: das falácias de liberdade à opressão 
  

  Karol Sorgi BOMEDIANO1 

Amanda Medici BARON2 

(Universidade Estadual de Londrina) 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e apresentar problemáticas 

do conceito de Feminilidade, juntamente com os estereótipos de gênero do que 

constrói a figura feminina. A partir disso, discutiremos ao desenrolar do tema, a 

problemática sobre a ideia de liberdade entorno desses estereótipos e como na 

realidade eles, por anos, levam a mulher à submissão e passividade em relação aos 

estereótipos masculinos. Através dos procedimentos metodológicos de Verena 

Alberti, foram entrevistadas em média 20 mulheres que já sofreram com algum tipo 

de abuso (psicológico e/ou sexual), assédio ou violência. Isso deu a inspiração para a 

montagem de um portfólio de fotografias. Foi usado de ironia para metaforizar os 

relatos com a finalidade de chamar a atenção daquele que interpreta a foto e sua 

legenda. 

 

 Palavras-chaves: Feminilidade, Mulher, Gênero.  

  

INTRODUÇÃO 

 

Constantemente podemos perceber a naturalização no comportamento 

feminino e discursos antifeministas que idealizam o que é chamado por muitos 

como “ser realmente mulher”, ou ainda, muitos acreditam que a feminilidade seja 

de natureza feminina e pode ser uma chave para a independência e 

                                                           
1
 Graduanda do terceiro semestre do curso de História pela Universidade Estadual de Londrina. 

2 Graduanda do terceiro semestre do curso de História pela Universidade Estadual de Londrina. 
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“empoderamento”3 feminino. O seguinte trabalho apresenta um debate a partir da 

afirmação "Ninguém nasce mulher: torna-se mulher" (BEAUVOIR, 2016, p.11). A 

proposta apresentada no decorrer do texto é questionar a feminilidade atribuída às 

mulheres e de que esta seria intrínseca como essência. Um ser humano do sexo 

feminino então simplesmente "não nasce mulher" mas "torna-se mulher" a partir de 

uma formação da constituição da feminilidade que se dá através da aprendizagem e 

de repetições de gestos, expressões e posturas que são construídas e engendradas 

tanto histórica quanto culturalmente.  

Sendo assim, o trabalho teve como objetivo buscar a problemática do 

conceito de feminilidade imposta na socialização da fêmea, apresentando como sua 

presença leva ao assédio e sua ausência à agressão, mostrando que os estereótipos 

femininos enquadrados na fragilidade e seus sinônimos não se encaixam no termo 

"empoderamento" e liberdade feminina. Além disso, tendo os estereótipos de 

mulher, o projeto busca demonstrar os conceitos criados para definir o que é ser 

mulher, que possui uma relação com a feminilidade e as relações entre o ponto de 

vista da figura opressora, a socialização masculina, e como ela interpreta a figura 

oprimida, a feminina. 

 

REFERÊNCIAS TEORICO-METODOLÓGICAS 

 

Segundo o livro Manual de História Oral, de 2005, da autora Verena Alberti, 

tornou-se possível uma orientação metodológica para a realização das entrevistas. 

Foi separado o objetivo que se tinha com a entrevista e colocado maior destaque nas 

questões factuais das histórias relatadas. Além disso, teve-se o cuidado para 

trabalhar com gravações, que são colocadas com maior importância pela autora, 

pelo fato de fornecerem uma interpretação mais delicada para o pesquisador, 

diferente de documentos escritos, que dificilmente terão a história relatada tão 

preservada quanto a gravada. 

                                                           
3 Termo utilizado por movimentos feministas liberais para classificar a emancipação feminina, mas que é muito criticado por 
militantes que buscam uma emancipação além da legislação capitalista. 
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A pesquisa oral exige uma postura de respeito do entrevistador em 

referencial ao entrevistado. Assim, um projeto que trabalha com relatos tão 

sensíveis que mexem com o psicológico e emocional das vítimas precisou ter 

cuidado redobrado, dando o espaço para que a mulher falasse até onde se sentisse 

confortável. Solicitamos apenas que elas formulassem uma frase que desse origem 

a fotografia em seguida4.  

No projeto, foi trabalhada a representação dos relatos de mulheres entre 17 

e 23 anos, nos meses de Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017, que tiveram sua 

integridade protegida ao aparecerem anônimas5, alinhado a um ensaio fotográfico, 

baseado em elaborações teóricas de Simone de Beauvoir. As entrevistas serviram 

de respaldo para a produção fotográfica a partir do seguinte questionamento "Eu me 

senti mulher, quando..." a fim de relatar as diversas condições vivenciadas a partir 

da perspectiva da mulher na sociedade patriarcal.  

Analisando o portfólio é possível identificar que as cores e elementos 

utilizados possuem relação com a experiência relatada. Diante dos estereótipos 

misóginos de “o que é ser mulher”, uma figura delicada, colocada como principal 

público das indústrias de moda e cosméticos, relacionada sempre com os 

ambientes privados, o indivíduo o qual espera-se empatia e caráter maternal, entre 

outras funções socialmente atribuídas à fêmea, foi possível entender que todos 

esses itens possuem ligação com a passividade feminina, levando o homem a crer 

que possui poder sobre a mulher.  

As fotografias também foram editadas, em sua maioria, em temperatura 

fria, para dar a sensação de solidão, isolamento e frieza social. As roupas nas 

fotografias remetem sempre ao branco ou cores claras, que buscam expressar a 

delicadeza e a feminilidade. A maioria das fotos feitas na externa tem a intenção, 

também, de representar aspectos da feminilidade. Para a concepção do portfólio foi 

utilizada uma câmera Canon Rebel T3i com uma lente 18-55 mm. 

                                                           
4 Foi permitido que utilizássemos as frases, mas preferimos, pela segurança das mulheres entrevistadas, que não fosse 
publicado o relato na integra, mesmo que anônimo. 
5 Os nomes dados as mulheres são meramente fictícios. 
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A montagem da ordem das fotos segue uma metodologia6, colocada de 

forma subjetiva nas expressões das modelos. Em todas as fotos não é mostrado o 

rosto destas, com o intuito de representar o de qualquer mulher. O relato não possui 

um rosto, pois poderia ser o de qualquer mulher, já que sabemos que são casos que 

acontecem inúmeras vezes.  

 

A QUESTÃO DE GÊNERO 

 

Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir foi uma filosofa 

existencialista, nascida em Paris no ano de 1908. Formada em Filosofia pela 

Sorbonne, realizou seus estudos sobre gênero que deram origem ao famoso livro O 

Segundo Sexo (Le Deuxième Sexe em francês), publicado pela primeira vez em 1949 

e possui dois volumes. O primeiro, Fato e Mitos, aborda estudos e conceitos sobre a 

biologia dos corpos e os mitos que foram criados ao longo da história sobre a 

naturalização do comportamento feminino e de sua submissão ao homem. No 

segundo volume, A Experiência Vivida, Beauvoir escreve como ocorre o processo de 

socialização, tratando da relação dos pais na educação da criança até toda uma 

experiência em vida de uma mulher. A princípio, os estudos não possuíam ligação 

com a militância feminista, pois a intenção da filosofa era tratar o questionamento 

sobre de onde, cientificamente e na historiografia, inicia-se a submissão feminina7, 

 

"As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; começam 

a afirmar concretamente que conseguem viver integralmente sua 

condição de ser humano. Educadas por mulheres, no seio de um mundo 

feminino, seu destino normal é o casamento que ainda as subordina 

praticamente ao homem; o prestigio viril está longe de se ter apagado: 

assenta ainda em sólidas bases econômicas e sociais. É, pois, necessário 

estudar com cuidado o destino tradicional da mulher. Como a mulher faz o 

aprendizado de sua condição, como a sente, em que universo se acha 

                                                           
6 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=iXp2IPZbjIQ>. Acesso em: 31 de Março de 2017. 
7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=J-F2bwGtsMM>. Acesso em: 31 de Março de 2017. 
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encerrada, que evasões lhe são permitidas, eis o que procurarei 

descrever. Só então poderemos compreender que problemas se 

apresentam às mulheres que, herdeiras de um pesado passado, se 

esforçam por forjar um futuro novo. [...] Não se trata aqui de enunciar 

verdades eternas, mas de descrever o fundo comum sobre o qual se 

desenvolve toda a existência feminina singular." (BEAUVOIR, 2016, p. 7) 

 

Ao compreendermos gênero pela óptica de Beauvoir, podemos constatar 

que este atua como uma ferramenta de opressão a partir do momento em que 

divide seres humanos em duas classes. Essas classes são limitadas e moldadas por 

suas formas de socializações distintas e individuais. Porém é importante levar em 

consideração que o gênero, por estar estreitamente ligado ao patriarcado, é também 

o que separa os indivíduos em classes “masculina” e “feminina” e que, com base em 

formas de socializações distintas, é essencial para executar a opressão da classe 

dominante, a masculina, sobre a classe dominada, a feminina.  

O patriarcado é um sistema que atua na construção e na delimitação do 

papel do homem e da mulher em nossa sociedade. Ele é responsável pela 

categorização dos seres humanos que nascem sendo biologicamente machos ou 

fêmeas e no enquadramento destes indivíduos nas classes de gênero chamadas de 

“homens” e “mulheres”. Pessoas do sexo masculino são transformadas em homens 

pela socialização masculina, dotados das chamadas “qualidades viris”, como 

coragem, força, racionalidade, independência, vigor sexual e apatia emocional.  

Enquanto isso, a socialização feminina no patriarcado assemelha-se mais a 

um processo psicologicamente inverso. Mulheres são dotadas das chamadas 

qualidades e sentimentos femininos, como carinho, compreensão, dedicação ao lar 

e à família, fragilidade, dependência, futilidade, e como um ser que possui a 

capacidade de conceber e parir outros seres humanos. Como Simone de Beauvoir 

escreve no segundo volume de O Segundo Sexo, edição de 2016, 

 

“Ao contrário, na mulher há, no início, um conflito entre sua existência 

autônoma e seu "ser-outro"; ensinam-lhe que para agradar é preciso 

procurar agradar, fazer-se objeto; ela deve, portanto, renunciar à sua 
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autonomia. Tratam-na como uma boneca viva e recusam-lhe a liberdade; 

fecha-se assim um círculo vicioso, pois quanto menos exercer sua 

liberdade para compreender, apreender e descobrir o mundo que a cerca, 

menos encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito; 

se a encorajassem a isso, ela poderia manifestar a mesma exuberância 

viva, a mesma curiosidade, o mesmo espírito de iniciativa, a mesma 

ousadia que um menino.“ (BEAUVOIR, 2016, p.7).  

 

Além disso, a ausência da feminilidade também existe entre mulheres que 

não se enquadram no padrão da socialização feminina, levando homens a acreditar 

que isso não é o natural de uma mulher e deve ser mudado, resultando, por 

exemplo, ao “estupro corretivo” de meninas lésbicas ou das que não cumprem as 

expectativas de aparências físicas femininas. Assim, pode-se afirmar que atitudes 

de violência, abusos psicológicos e/ou sexuais estão diretamente relacionados com 

as expectativas de padrões cumpridos ou a ausências dos mesmos. 

A criação de um “eterno feminino”, colocado por Simone de Beauvoir no 

primeiro volume de O Segundo Sexo de 2016, possui caráter discriminatório, criado 

por antifeministas para justificar uma submissão natural da mulher, assim como 

falar sobre uma “alma negra” ou “alma judia”. A discriminação que coloca mulheres 

como dominadas em uma sociedade segue uma historicidade, onde romanos, por 

exemplo, a partir de uma naturalização do comportamento feminino, colocavam as 

mulheres como inferiores. 

 

“É impressionante, por exemplo, que o código romano, a fim de restringir 

os direitos das mulheres, invoque ‘a imbecilidade, a fragilidade do sexo’ 

no momento em que, pelo enfraquecimento da família, ela se torna um 

perigo para os herdeiros masculinos.” (BEAUVOIR, 2016, p.19). 

 

A naturalização das socializações reforçam a discriminação e atos de 

violência contra mulheres. No Brasil, por exemplo, segundo estudo realizado pelo 

Banco Mundial8, a probabilidade de estupro entre mulheres na faixa etária de 14 à 

                                                           
8 Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/30/a-cada-11-minutos-uma-mulher-e-estuprada-
no-brasil-alerta-simone-tebet>. Acesso em: 30 de Março de 2017. 
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44 anos é maior do que as chances de estas se envolverem em acidentes de transito 

ou então serem vítimas de câncer. Ainda segundo dados do Nono Anuário do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública9, foram registrados 47,6 mil estupros em 2014, o 

que equivale a 1 estupro a cada 11 minutos, totalizando 130 mulheres vitimadas por 

dia. Contudo, apenas 10% dos casos ocorridos são notificados aos órgãos de 

segurança pública, segundo estudo intitulado “Estupro no Brasil: uma radiografia 

segundo dados da saúde”, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os 

números mostram a importância das discussões sobre gênero na sociedade, para 

que as mulheres sejam respeitadas por sua integridade e possa ser alcançada uma 

equidade entre os gêneros.  

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A fotografia que abre o portfólio procura demonstrar, a quem analisa, uma 

entrada em outro ambiente, onde a postura da modelo e a distância de quem a vê 

possui o propósito de apresentar uma narrativa. Ligada a um relato sobre aborto, o 

pano vermelho cobre a modelo simbolizando o sangue. Outrossim, ela não possui 

nenhum suporte onde se equilibrar. Estar flutuando significa a ausência de um 

apoio, a falta de estabilidade emocional e o abandono do namorado. 

                                                           
9 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/n-oficial-de-estupros-cai-mas-brasil-ainda-tem-1-caso-cada-
11-minutos.html>. Acesso em: 30 de Março de 2017. 
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Figura 1: "Eu me senti mulher quando meu namorado me estuprou e eu passei por todo processo do aborto 

sozinha, rezando para não ter uma hemorragia” Ana Clara, 20. 
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A segunda foto segue uma paleta de cores com destaque para tons pastel, 

predominando a cor rosa, insígnia da vulnerabilidade e da feminilidade. É 

importante atribuirmos a imagem a infantilização da mulher ou prolongamento da 

fase infantil, característica hipersexualizada, durável e mantida pelo patriarcado. 

 

 

Figura 2: "Eu me senti mulher quando precisei amadurecer precocemente depois de ter sofrido assédio sexual 

por alguém da minha família, que deveria zelar e não abusar de mim" Gabriela, 22. 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

A terceira foto aproxima ainda mais a arte visual de quem a observa. As 

tonalidades são azuladas buscando, como citado anteriormente, uma frieza, uma 

característica de um ambiente inóspito e introspectivo. A sacola plástica na cabeça 

da modelo busca simbolizar o desconforto e o sufocamento da situação, nesse caso, 

de uma mulher que foi agarrada por um homem desconhecido enquanto caminhava 

na rua. 
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Figura 3: "Eu me senti mulher quando, voltando do trabalho, fui agarrada na rua por um completo estranho. 

Algumas pessoas do bar ao lado me ajudaram, mas tenho medo de pensar o que de pior poderia ter ocorrido" 

Fernanda, 20. 
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A quarta foto traz a modelo com as palmas viradas para fora em um gesto 

de retração e ocultamento do rosto, propondo o recolhimento e pudor vivenciados 

pelas mulheres em situações de assédio que tentam construir novos limites entre si 

mesmas e o mundo. A invisibilidade, o estigma e o temor da descrença faz com que 

muitas vezes a vítima se culpe pelo ocorrido. 

 

  

Figura 4: "Eu me senti mulher quando o cobrador do ônibus começou a perguntar demais sobre mim e minha 

irmã. Quando ele começou a olhar tão estranho a ponto de pararmos de usar aquela linha por um tempo" 

Camila, 17. 
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Diferentemente das demais produções anteriores, o quinto retrato traz uma 

proximidade para pequenos detalhes do rosto, cobertos por um tecido preto vazado, 

que impede a mulher de ver nitidamente o que está a sua frente. Ela sabe o que 

aconteceu, mas prefere negligenciar algo que ficou na memória. Por ser um forte 

trauma, a vítima tenta apagar as cenas de sua mente. 

 

Figura 5: “Eu sofri um abuso e não consegui me dar conta disso, porque o trauma foi tão grande que só queria 

apagar da minha memória, da minha história de vida, fingir que aquilo nunca tinha acontecido" Carla, 17. 
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Na sexta fotografia as flores são elementos diretamente associados a 

passividade, feminilidade e fragilidade. São relacionadas diretamente a frequente 

romantização dos relacionamentos abusivos e da violência contra a mulher. O corpo 

em posição horizontal faz uma alegoria ao leito conjugal e a anulação psíquica e 

física que as vítimas são submetidas pelos parceiros e pela sociedade. 
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Figura 6: "Eu me senti mulher quando disse 'não' e tentei com todas as minhas forças me afastar durante o 

sexo, mas ele, a força, me fez descobrir o que era 'sexo anal'. Nunca consegui chamar de estupro, porque 

mesmo eu dizendo pra ele que não queria, ele me disse que foi sem querer e achou que meu 'não' e meu 

empurrão faziam parte de algum joguinho sexual. Não queria jogar a culpa de um estupro nele." Mariana, 22. 
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A sétima imagem que segue o contexto do álbum representa um abuso 

ocorrido ainda na infância. Como menina, a modelo segura o urso de pelúcia com 

desdém, deixando sua ingenuidade e inocência de lado. 

 

 

 Figura 7: “Eu me senti mulher quando, com 6 anos, meu primo mais velho me fez tocar nele, e quando minha tia 

descobriu, nunca mais olhou na minha cara. Passei de mentirosa, afinal, ‘ela não havia criado os filhos dela para 

isso’.” Nathália, 20. 

 

A natureza presente se relaciona com o elemento feminino. A terra é o 

ventre primordial, a fertilidade e a personificação da mulher, é nela onde tudo vive e 

também padece. Refletindo o estado interior de cada mulher, os ciclos e 

transformações. O corpo recurvado comunica a morte do medo e o ressurgimento 

da força, elevando-se ao reencontro de si. 
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Figura 8: "Eu me senti mulher quando vi que era mais forte que aquilo. Mesmo com medo e vontade de chorar. 

Porque somos fortes. E vou continuar lutando pela minha liberdade e de todas as outras" Maria, 20 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do trabalho, foi interessante conciliar a teoria com a realidade e 

desmistificar a naturalização do comportamento feminino, salientar a singularidade 

feminina e trabalhar com a submissão impostas às mulheres pela feminilidade, 

sendo a mesma uma das principais correntes, de origem patriarcal, que aprisiona 

mulheres ao longo da história até os dias de hoje. 

O trabalho feito a partir das entrevistas fez com que surgisse uma maior 

reflexão para as questões de gênero e a importância de se abordá-la na sociedade 

para que pudesse construir-se uma humanidade baseada na equidade com maiores 

oportunidades para homens e mulheres, até mesmo um mundo onde mulheres se 

sentissem mais seguras para exercer seus direitos de ir e vir.  
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A performance como posicionamento político: a tomada de espaço nas 

mídias brasileiras por drag queens 

 

Lunielle de Brito Santos BUENO1 

Matheus Silva DALLAQUA2 

(UEL) 

 

Resumo: Vivemos em um período demarcado pela abertura de discussões a 

respeito de questões que se remetem ao pluralismo das sexualidades, as múltiplas 

expressões de gêneros, bem como o considerável aumento de visibilidade de 

membros da comunidade LGBT nos mais diversos meios de comunicação e 

expressão. Torna-se, a partir dessa premissa, o eixo central desse trabalho, que 

busca entender x’quais são esses espaços, os significados e importâncias deles, 

bem como, qual é a imagem passada. Para tal, tomamos como fonte de pesquisa, a 

performance de duas drag queens que vêm se destacando nas mídias brasileiras, 

cada uma com as suas respectivas singularidades atuando em campos diferentes, 

sendo elas a cantora Pabllo Vittar, e a youtuber Lorelay Fox. A fim de elaborar essa 

análise, utilizaremos o estudo sobre mídias, suas reafirmações e representações de 

identidades de Briggs e Burke (2004), bem como outros estudiosos do assunto que 

permeiam o último conceito. Ainda no que tange às questões metodológicas nos 

debruçaremos à discussão de gênero, fundamental para o nosso trabalho. 

 

Palavras-chaves: Mídia, Drag queen, Performance. 

 

Introdução 

 

                                                           
1 Graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), bolsista de Iniciação Extencionista no Laboratório de 
Estudos e Domínios da Imagem (LEDI), pela PROEX. 
2
 Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), bolsista pela PROEX por participar do projeto de 
extensão “Contação de Historias Norte do Paraná: memória e educação patrimonial”. 
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Experimentamos o auge da contemporaneidade demarcado pela quebra de 

valores morais, de regras, de lógicas sociais, padrões estéticos e modelos culturais 

que se iniciou no século passado, e tenta se consolidar nesse início do século XXI de 

modo a provar à sociedade que não existem verdades universais, e normas comuns 

a todos. Estamos inseridos em um universo plural nos mais diversos campos e 

conceitos, incluindo-se questões referentes à temática dos gêneros, das 

sexualidades, e de todo o universo que rodeia esse eixo. 

Vê-se um constante aumento da visibilidade LGBT no nosso cotidiano nos 

mais diversos cenários, seja no meio midiático – pelo aumento do número de 

personagens em novelas, filmes e séries cuja sexualidade se organiza em torno 

desse coletivo social – seja no campo artístico, musical, acadêmico, em contraste ao 

crescente conservadorismo que vem se instaurando no Brasil e que busca impedir 

qualquer avanço na luta por direitos igualitários da comunidade LGBT. 

Apoiados nessa crescente onda reacionária, faz-se necessário o aumento 

da tomada desses espaços a fim de se posicionar politicamente, lutar pela garantia 

de direitos, tentar barrar esse retrocesso. É nesse âmbito que se encontra tanto o 

objeto de análise desse artigo, como o próprio artigo em si, ao nos depararmos com 

a necessidade de se tomar o espaço acadêmico com discussões que permeiam a 

temática proposta. 

Observa-se, principalmente no próprio meio LGBT, um aumento de 

interesse pelo universo drag queen. Parte resulta do sucesso do reality show 

“Rupaul’s drag race3” nesse meio social, ou então pelo próprio aumento da tomada 

da esfera midiática por celebridades drag queens, ou seja, pelo próprio aumento da 

visibilidade que esse grupo específico vem alcançando. 

No Brasil, o movimento drag queen emerge na década de 1970, mas 

manifesta-se de fato apenas na década de 19904, na qual ressalta-se personalidades 

televisivas que até hoje possuem destaque (Como é o caso de figuras como Nany 

                                                           
3 O reality show norte-americano tem como trama central, a disputa entre drag queens, a fim de se encontrar qual a próxima 
Drag queen Superstar. Estreado em 2009, o reality encontra-se na sua nona temporada, e conta com a participação de diversas 
figuras conhecidas do mundo Pop e LGBT, como Cher, Lady Gaga, Michelle Visage, além de ter como apresentadora e 
mentora, uma das drag queens mais famosas do mundo, RuPaul, cujo programa leva seu próprio nome. 
4 CHIDIAC; OLTRAMARI,2004, p.472 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

People, Isabelita dos Patins, Silvetty Montilla). Atualmente, percebe-se um conjunto 

maior de drags que vem se destacando nas mídias, e ganhando cada vez mais 

visibilidade.  

A partir desse contexto, se assume como fonte de pesquisa a imagem com 

que as drags queens Pabllo Vitar e Lorelay Fox são atribuídas. Busca-se, analisar a 

forma com que essas duas drags, cada qual inserida em suas especificidades, vêm 

tomando novos espaços. Devemos ressaltar que ambas não apresentarem algo 

necessariamente novo, uma vez que já houve outras drags no passado que 

buscaram explorar esses campos, mas que devido ao contexto histórico atual em 

que Loreley e Pabllo estão inseridas, há talvez uma maior aceitação para com seus 

trabalhos.   

 

O corpo como espetáculo 

 

Ícones do que começa a ser classificado como Homocultura, drag queens, 

estão deixando de atuar apenas nos espaços em que normalmente são confinadas 

ao adentrarem novos territórios, como é o caso da youtuber Lorelay Fox e da 

cantora Pabblo Vittar. 

Analisar a imagem que uma drag queen transmite, é analisar o seu próprio 

corpo, seus gestos, trejeitos, uso de cores, maquiagens, roupas e acessórios 

extravagantes que caracterizam o ser drag. 

De início, devemos entender que ser drag queen, ou ser transformistas5, 

não diz respeito a questões referentes ao campo das sexualidades nem das 

orientações de gênero. Ser uma drag não é algo vinculado apenas a homens gays, 

nem mesmo apenas ao gênero masculino. Uma drag é uma expressão de arte, um 

personagem construído pelo seu “ator” que não é necessariamente um espelho do 

                                                           
5 No Brasil, o termo drag queen pode ser traduzido como transformista. 
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mesmo, podendo possuir uma personalidade totalmente diferente da pessoa “por 

trás da peruca e da maquiagem”6. 

Essa visão pode ser percebida em diversos trabalhos que buscam analisar 

esse universo. Chidiac e Oltramari defendem que 

 

Ser drag associa-se ao trabalho artístico, pois há a elaboração de uma 

personagem. A elaboração caricata e luxuosa de um corpo feminino é 

expressa através de artes performáticas como a dança, a dublagem e a 

encenação de pequenas peças.7 

 

Por conseguinte, corrobora-se a ideia expressa de que a figura da drag 

queen não se classifica como expressão de sexualidade, mas sim algo ligado ao 

campo artístico. Ainda que comumente nos deparamos com afirmações de que o 

conceito de drag queens e de travesti seriam sinônimos. 

Entretanto, devemos desmitificar essa visão. Como dito, a drag está 

vinculada ao campo artístico e performático, já a travesti está relacionada a um 

contexto social diferente além de implicar que o sujeito sente a necessidade de 

modificar seu corpo, seja através de implantes de próteses, de terapia hormonal, de 

musculação, não com o intuito de viver uma personagem, um alter ego, mas a fim 

de expressar o seu próprio ser. 

Em vista disso, uma travesti vive durante 24 horas do seu dia aquela 

imagem, já uma drag queen monta-se apenas para determinadas ocasiões em 

determinados momentos do dia. Joseylson Fagner dos Santos e Maria Ângela Pavan 

expressam essa noção ao afirmarem que “Essa característica diferencia-as [drag 

                                                           
6 Nesse momento, se faz necessário apontar que essa é a visão pessoal dos autores desse trabalho tomada com base nas 
leituras sobre a temática, e o contato com esse universo. A partir dessas ideias, entendemos que esse campo não está 
relacionado ao campo das sexualidades, sendo algo mais fluido e ligado ao campo das artes. Desse modo, o ser drag queen 
não é fechado apenas a homens que se montam de mulheres, mas que tem uma abrangência maior podendo incluir mulheres 
que se montam de mulheres, de homens, de animais. Sendo assim o diálogo entre os gêneros que classificaria drag queens 
como Transgêneros – como é visto em vários textos – não condiz com a opinião dos autores, haja vista que levantamos a ideia 
de que essa proposta se remete apenas a casos específicos dentro do todo, não sendo dessa forma uma “regra geral” do que 
seria esse ser drag. 
7 CHIDIAC; OLTRAMARI, op.cit., p. 471 
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queens] dos travestis de hoje por apresentarem uma transformação efêmera do 

corpo, enquanto que as últimas fazem isso de forma definitiva8”. 

Isto é, de um lado há as travestis, que se utilizam desses métodos já 

descritos para se expressar rotineiramente, enquanto que do outro lado há as drag 

queens, que não fazem transformações definitivas em seus corpos, que se montam 

ocasionalmente. Logo, em seu cotidiano vivem e se apresentam da forma com que a 

figura por trás da sua personagem se apresenta. Caso um homem homossexual 

cisgênero9 monta-se de drag queen para realizar performances em casas noturnas, 

durante o dia a dia ele se expressando enquanto homem homossexual cisgênero, e 

somente em suas performances ele estaria em diálogo com o gênero feminino.  

É impossível desassociar as discussões referentes ao universo drag de 

questões teóricas referente as proposições da teoria queer10. Os teóricos 

proponentes dessa análise, extravasam a separação entre as sexualidades 

heterossexual e homossexual, e entre o binarismo masculino e feminino, de modo a 

proporem novas discussões e abordagens a respeito dessas temáticas11. 

Estando a par desses conceitos, considera-se que o sujeito ao se montar, 

(caso se trate de homens que se montam de mulheres, como é o caso das duas 

drags fontes desse trabalho ou vice-versa), esses colocam em xeque toda a 

construção social que norteia as questões de gênero, transcendendo o binarismo 

clássico.  

Contudo, devemos lembrar que a Teoria Queer ainda não está totalmente 

consolidada, possuindo adeptos e críticos fervorosos. Faz-se útil adentrar nessas 

discussões pois estamos lidando nesse artigo com duas personagens que possuem 

esse caráter de dialogar entre os gêneros.  

 

                                                           
8 SANTOS; PAVAN, 2009, p. 3 
9 Cisgêneros são pessoas que se identificam com o gênero com o qual nasceram, homens que se identificam com o gênero 
masculino e mulheres que se identificam com o gênero feminino.  
10 O termo Queer pode ser traduzido como excêntrico, estranho; com os anos foi se tornando uma forma de injúria, uma 
espécie de xingamento, mas que foi retomado e ressignificando pelos proponentes da Teoria Queer 
11 CHIDIAC; OLTRAMARI, op.cit., p. 474 
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Intelectuais queer concordam que hoje convive uma “multiplicidade de 

sexualidades disparatadas”. Assumindo que as posições de gênero e 

sexuais se multiplicaram, entendem que é impossível lidar com elas 

apoiadas em esquemas binários12. 

 

Ou seja, a partir dessa premissa lançada por Guacira Lopes Louro, a 

hipótese lançada na introdução de que a contemporaneidade traz novas discussões 

que visam à quebra de antigos paradigmas, valores, códigos, relaciona-se com as 

propostas levantadas pela teoria queer bem como concretiza-se devido a própria 

existência das drag queens. 

Adentramos então nas noções de gênero enquanto relacionado a uma 

construção social. Sem embargo, entendemos que um gênero não é definido 

necessariamente por esses valores, mas que ao longo da história, os sujeitos 

inseridos em determinadas culturas, em determinadas sociedades, em 

determinados tempos históricos, relacionaram o universo feminino e o universo 

masculino a questões puramente sociais. Como o uso de determinadas cores para 

cada um dos gêneros, de vestimentas, determinados gestos, formas de se 

relacionar socialmente, que seriam “exclusivas” ora do universo masculino ora do 

universo feminino.  

Fundamentadas nessas construções sociais é que as drag queen são 

elaboradas. Essas figuras, tratando aqui especificamente dos casos referentes a 

essa pesquisa,  

 

(...) se baseiam nos estereótipos socialmente vinculados ao homem e à 

mulher, a drag, em particular, brinca e satiriza essas diferenças, esses 

estereótipos arraigados às relações de gênero. Por meio de sua 

corporalidade, expressa performaticamente a dinâmica relação entre 

feminino e masculino.13 

 

                                                           
12 LOURO, 2003, p.4 
13 CHIDIAC; OLTRAMARI, op. cit., p. 475 
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Portanto, o homem, seja ele Pabllo, que dá vida à Pabllo Vittar, seja Danilo, 

que dá vida à Lorelay Fox, inserido em seu universo masculino, apropria-se de 

padrões sociais e culturais que estariam relacionados ao universo feminino para a 

composição de suas personagens. O que devemos destacar dessa apropriação é 

que ela tende a ser exagerada e caricata ou seja, que não se busca uma 

representação real do que seria uma mulher, mas sim uma representação 

extravagante.  

 

A drag, ao se montar, reproduz as construções culturais dominantes em 

seu período. Em uma era de exacerbação da estética feminina, elas 

trazem no seu corpo não apenas a identidade gay em si, mas 

principalmente os reflexos dessa sociedade cotidiana, fundamentada em 

valores que insubordinam a essência do ser humano.14 

 

Consequentemente, entendemos que a performance da drag queen visa 

questionar esses padrões sociais e culturais que não passam de construções e que 

não necessariamente servem para definir o que seria uma pessoa de cada um dos 

dois gêneros. Essa visão, é contemplada por Louro ao afirmar que as drags são 

responsáveis por criar uma espécie de parodia de gênero, ao exagerar os traços do 

que se convencionou chamar de femininos, buscando assim não uma representação 

fidedigna a realidade, mas uma sátira da mesma.15  

 

O corpo na mídia 

 

Acentuadas as discussões metodológicas a respeito de questões referentes 

ao campo dos gêneros e das sexualidades, entramos no que se refere as discussões 

da análise do veículo em que nossas fontes estão inseridas. Com o intuito de lidar 

com esse suporte, a mídia, precisamos, em primeiro lugar, definir o que se entende 

por esse conceito neste trabalho. Procuramos seguir a linha de pensamento de 

                                                           
14 SANTOS; PAVAN, op.cit., p.8 
15 LOURO, op.cit., p.5 
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Carvalho e Leal (2012), na qual os mesmos propõe uma explicação de mídia que se 

converge a própria realidade. 

“O próprio Gates falava uma linguagem diferente. Via as máquinas como 

libertadoras (...)16”. Muitos enxergam nas mídias, principalmente nas digitais, um 

escape para suas vidas sociais: falam, fazem e são o que querem. Logo, 

procuramos definir mídia não como uma simples impressão da realidade, mas 

como parte integrante desta que é provocada pelo refúgio, coragem e trocas sociais 

possíveis através desse suporte. 

De acordo com Fausto Neto, “(...) a constituição e o funcionamento da 

sociedade – de suas práticas, lógicas e esquemas de codificação – estão 

atravessados e permeados por pressupostos e lógicas do que se denominaria a 

'cultura da mídia17”. Logo, essa “cultura midiática” torna-se um lugar de visibilidade, 

bem como de fruição de identidades sociais. É nesse plano que disputas políticas, 

sociais, ideológicas, econômicas e culturais ocorrem diariamente. Seguindo essa 

lógica, movimentos que antes eram rechaçados e tidos como periféricos, marginais 

à sociedade, ganham novas estruturações e novos adeptos. 

A identidade, segundo Bauman (2005), pode ser compreendida como 

elementos agregadores de pessoas a partir de um ponto em comum, seja um gosto, 

uma cultura ou uma nacionalidade. É através das mídias, que esses elementos se 

transformam de acordo com as relações estabelecidas na mesma. 

Neste caso, evitando-se reducionismos, não procuramos afirmar que o 

movimento LGBT é homogêneo, mas sim plural, cheio de especificidades. 

Diferenças e bifurcações são, cada vez mais, visíveis nesses movimentos; condições 

sociais e econômicas traçam esse caráter de heterogeneidade. 

Retomando as discussões de Briggs e Burke18, ao se tratar da internet, 

estamos lidando com o que pode ser um portal para educação, propaganda, 

interação e, principalmente, conhecimento. Assim, analisar as imbricações de 

                                                           
16 BRIGGS; BURKE, op cit., p.304 
17
 LEAL; CARVALHO, 2012, apud. NETO, 2007, p.93. 

18 Op. cit., p.310-311 
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conhecimento sobre questões de gênero e sexualidade presentes na exposição 

dessas personagens nas redes sociais, como o YouTube, com a própria luta do 

movimento em foco, é fundamental. 

É diante dessas premissas que tentaremos perceber qual a 

representatividade das duas drag queens escolhidas para a análise desse trabalho. 

Procuramos compreender como as mídias ajudam a construir e transformar essa 

identidade multifacetada que compõe o movimento LGBT e seus temas 

relacionados, através da visibilidade alcançada por Pabllo Vittar e Lorelay Fox, bem 

como a forma com que a mídia se torna um veículo que vise fins políticos em prol de 

movimentos social. 

De acordo com Chartier “A história social, tal como a entendemos, tem por 

principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler19”, assim, podemos 

compreender que toda representatividade do movimento, parte de uma construção.  

Os assuntos a serem abordados em um canal do YouTube, as músicas 

compostas, os programas em que participam, as marcas com as quais fecham 

parceria, o que vestir e como vestir, parte de escolhas historicamente, socialmente e 

culturalmente construídas a fim de agregar ao movimento LGBT esteticamente e 

socialmente.  

Entendendo aqui que, ambas personagens não somente representam, mas 

também dão destaque a sua uma comunidade, através das mídias. Para tanto, o 

conceito de representação de Chartier também se torna necessário para uma 

melhor compreensão desse trabalho.  

O autor (1991) distingue dois modos de representação; o primeiro se dá pela 

ausência do representado e o segundo pela presença do que se quer representar. 

No caso, ambas são símbolos que representam o movimento LGBT internamente e 

externamente. Pode-se dizer que, como afirmou Lorelay Fox em entrevista a Marília 

Gabriela, a mesma aproveitou a visibilidade que estava tendo com seus vídeos de 

                                                           
19
 1988, p. 16-17 
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tutoriais de maquiagem para discutir questões pertinentes que comumente são 

discutidas de forma simplista sem escapar do senso comum. 

Buscamos compreender aqui o que Edgar Morin (1989) chamará de “star 

system”, pois através das mídias, a imagem de “diva” é alcançada pelas duas 

personagens. Para além do “fabricar, manter e promover20”, temos uma 

identificação do público com ambas as artistas, através do meio simbólico21. 

Segundo Adamatti22, a estrela ou a diva, é “mensageira da felicidade e 

ponte entre o universo dos deuses e dos mortais”, ao pensarmos sobre essa 

premissa, compreendendo a especificidade do nosso objeto de estudo, pode-se 

constatar que há um simbolismo veiculado à representação do próprio movimento 

LGBT. Em outras palavras, Pabllo Vittar e Lorelay Fox constroem uma ponte que, 

não só liga os “deuses aos mortais”, mas também uma ponte entre a comunidade 

LGBT e a sociedade tradicional/conservadora, cumprindo assim seus papeis 

ideológicos, simbólicos e sociopolíticos.  

Finalizando a discussão metodológica, propomos que a atuação de Pabllo 

Vittar e de Lorelay Fox no meio midiático representa um aumento das discussões 

referentes a temática LGBT. Mesmo que não integrem a sigla enquanto drag 

queens, ambas integram o movimento ao trazerem discussões referentes a esse, 

bem como pelo fato de os sujeitos que personificam Lorelay e Pabllo se 

identificarem como membros desse coletivo.  

Até então tentamos desassociar o conceito de drag de fatores sexuais ou de 

gêneros, porém não podemos cometer a inocência de separá-los desse meio, o ser 

drag queen ainda é fortemente veiculado e interage com o “mundo gay”, além de 

integrar o movimento quando esse é pensando como um todo social e político e não 

apenas a partir de um viés biológico ou referente as questões de orientação sexual. 

A representação e a imagem transmitida pelas duas drags é responsável, 

cada qual voltada para o seu canal de veiculação bem como para seu público alvo, 

                                                           
20  MORIN, 1989, p. 77 
21 SANTOS; PAVAN, op. cit. apud. FERNANDES, 1997, p.5 
22 ADAMATTI, 2008, p.1 
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para somar as inúmeras faces que compõe o movimento LGBT no Brasil, bem como 

resulta e é fator ao mesmo tempo de uma maior inserção dessas questões no nosso 

cotidiano. 

 

O corpo como discurso – Lorelay Fox 

 

Lorelay Fox é uma das drag queens que mais vem conquistando espaço na 

mídia brasileira. Dona do canal de vídeos no YouTube chamado “Para Tudo”, 

existente desde 2016, Lorelay conquistou pouco mais de 250 mil inscritos fazendo 

vídeos de tutoriais para maquiagem, bate papo sobre relacionamentos, sua vida de 

drag queen além de discutir questões de gênero, corpo e sexualidade. 

Em sem vídeo “É Drag ou é Trans?”, a youtuber busca definir e diferenciar o 

que viria a ser a Travesti, Transexual e Drag Queen, expondo sua interpretação que 

se assemelha com a que foi exposta nesse trabalho, de que a travesti e uma pessoa 

transexual sente a necessidade de realizar transformações corporais a fim de se 

aproximar do gênero com o qual se identifica, enquanto a drag seria uma expressão 

puramente artística. Fundamento nessas informações, os seguidores do canal 

passam a ter uma compreensão maior da multiplicidade de agentes do movimento 

LGBT.  

Entendendo assim que mesmo ganhando visibilidade por sua expressão 

artística, uma vez que o motivo pelo qual a drag queen ter começado a fazer vídeos 

parte da tentativa de inspirar e ajudar no processo da “montagem” de novas drags, 

Lorelay Fox abre espaço para discussões e debates que tratam, por exemplo, dos 

outros agentes que compõe o movimento LGBT, dessa forma, conferindo visibilidade 

a sujeitos que tendem a serem excluídos dentro do próprio movimento. 

Tanto Lorelay Fox, quanto Pabllo Vittar podem ser consideradas, de acordo 

com os conceitos de Santos e Pavan, como top drags por terem superficialidade da 
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beleza”23. Tendo essa crítica evidenciada em seus corpos performáticos temos um 

quadro com quatro situações de exposição da personagem nas mídias, em que a 

maquiagem carregada, o cabelo arrumado, unhas pintadas, roupas chamativas e 

consideradas como pertencentes ao gênero feminino compõe a personagem, isto é, 

“ao representar essa imagem, o modelo perfeito é criticado em atos performáticos, 

seja com gestos ou com a sua própria indumentária”24. 

 

 

Figura 1 – Quadro de Lorelay Fox: Imagem superior à esquerda e inferior à direita, Lorelay Fox em palestra 

sobre gênero no evento TEDx em São Paulo; imagem superior à direita em entrevista em Meio&Mensagem 

sobre marcas que têm medo de se assumir e imagem inferior à esquerda em entrevista com Marília Gabriela 

 

Essas discussões de gênero e sexualidade são fruto da pessoa por trás da 

personagem Lorelay Fox, Danilo, que se identifica como homem cisgênero 

homossexual. Diante dessa imersão pessoal e profissional no movimento, dar 

visibilidade às diversidades contidas dentro da sigla LGBT, sem desrespeitar cada 

um dos diferentes agentes, é importante com o intuito de informar sobre essas 

questões, bem como garantir novos simpatizantes das causas, além de apresentar 

os direitos que são garantidos a comunidade, e que há situações em que os sujeitos 

podem não saber da sua existência.  

                                                           
23 SANTOS; PAVAN, op.cit., p.4 
24 Ibidem, p.4. 
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Vídeos como “Bissexuais Existem”, “Relacionamento Abusivo”,  “Massacre 

em Orlando e no Mundo”, “Preconceito no meio gay” e “Gênero nas escolas”, 

expressam o engajamento da youtuber, o que leva sua personagem a tornar-se um 

ícone de representatividade para o movimento LGBT. 

Em entrevista ao canal Meio&Mensagem, Lorelay Fox diz que muito mais 

forte que o estereótipo que ela carrega, ou que as pessoas acabam rotulando a sua 

imagem, é o que ela representa. Ao analisarmos sua representatividade através das 

suas aparições e trocas sociais nas mídias, podemos perceber que o público não só 

LGBT, mas um público jovem, em geral, acaba seguindo-a e acompanhando suas 

performances em entrevistas, canais de outros youtubers, talk shows, palestras e, 

também, em seu canal. 

Segundo Santos e Pavan a drag queen “é um personagem criado para 

divertir, animar, referenciar e criticar uma sociedade construída em valores 

normatizados por uma moral heterossexual”25 e isso se dá através da performance 

do corpo da drag. Esse corpo carrega “códigos que nele ancoram ganhando assim 

um estatuto de significante flutuante”26, e Fox deixa muito claro isso em seu canal 

com seus tutoriais de maquiagem, explicando características de maquiagem não 

para o gênero feminino, mas maquiagens típicas para drag queens. 

 

                                                           
25 Ibidem, p.5 
26 BÁRTOLO, 2007, p.91 
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Figura 2-Apresentação do canal da youtuber Lorelay Fox, enfoque nos tutoriais de maquiagem para drag 

queens. 

 

O programa “Amor & Sexo” exibido pela Rede Globo, desde 2008, vem se 

tornando palco da abertura da mídia às discussões do movimento LGBT. 

Apresentado por Fernanda Lima desde sua primeira temporada, conta com a 

participação de Pabllo Vittar, e Lorelay Fox como convidada do programa, conhecida 

como “consultora do Bishow”27.  

 Lorelay Fox, no próprio programa, afirma que “gênero é como você se 

identifica, como homem ou como mulher. Existem pessoas que estão entre os 

gêneros também. Não é o que seu corpo diz, mas o que a sua mente e coração 

dizem a respeito de você”, explicando, assim, o que viria a ser uma drag queen e 

como abrir espaço na mídia para esse tipo de informação, entendimento, 

conhecimento e aceitação é de suma importância para o movimento em que ambas, 

tanto a cantora, quanto a youtuber estão inseridas. 

                                                           
27 Bishow é um quadro do programa em que homens heterossexuais enfrentam o desafio de transformarem-se em drag 
queens. 
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Figura 3 -  Lorelay Fox à esquerda e Mc Linn da Quebrada à direita. Programa Amor & Sexo exibido no dia 2 de 

março de 2017 com enfoque na temática LGBT. 

 

O corpo como performance – Pabllo Vittar 

 

Lorelay Fox não é a única drag queen brasileira a ganhar destaque tendo 

como ponto de partida sua inserção nas novas mídias digitais como o YouTube, além 

dela, a cantora Pabllo Vittar teve sua carreira alavancada após postar seu primeiro 

single “Open Bar” em seu canal. A partir do lançamento da música, Pabllo passou a 

ser convidade para mais shows, além de receber a proposta de ser vocalista no 

programa “Amor & Sexo” da Rede Globo. 

“Open Bar” foi postado em 8 de outubro de 2015, e conta atualmente com 

mais de sete milhões de visualizações. O hit se trata de uma versão brasileira da 

música “Lean On” do Dj Major Lazer com participação de diversos outros Djs em que 

a drag mistura traços do Pop com samba, além de possuir um clipe intimista, que 

retrata Pabllo em um momento de diversão com diversos amigos, tanto drags 

quanto pessoas não “montadas”.  
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Figura 4 - Pabllo Vittar ao centro, no making off de uma das cenas do videoclipe, segurando um copo, com uma 

peruca loira, unhas pintadas, e roupa com flamingos 

 

Assim como Lorelay, temos na figura de Pabllo nesse clipe o uso 

extravagante de acessórios e maquiagens, além de itens tidos como femininos, 

como as suas roupas e unhas pintadas, tudo isso estando dentro de uma piscina em 

determinados momentos. Assim sendo, corrobora-se com a premissa lançada 

anteriormente de que a drag queen utiliza-se de itens femininos não para parecer-

se com uma mulher, mas para ir além disso, para ser algo diferente, para ser uma 

própria drag queen. 

Destaca-se em sua figura o diálogo estabelecido entre os gêneros na, no 

qual a artista transcende as questões culturais referentes à imagem (como o uso de 

roupa e acessórios). A cantora assumiu, mesmo na figura da drag seu próprio 

nome, um nome tipicamente masculino, “Pabllo”. Contudo sempre que se busca 

retratar sua figura, utiliza-se a norma gramatical que corresponde ao gênero 

feminino, ou seja, usa-se “a cantora Pabllo Vittar”, conferindo um caráter de 

“feminilidade” ao nome. 
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O sucesso de Pabllo desde o lançamento de seu primeiro hit não parou. De 

fato, se provou quando a cantora lançou o single “Todo dia” em seu canal em 20 de 

janeiro de 2007, que não apenas se tornou um dos hits do carnaval do mesmo ano, o 

que levou-a a ser convidada para cantar no trio elétrico de Daniela Mercury em 

Salvador e no bloco da cantora Anitta no Rio de Janeiro, mas que consagrou-a com 

o vídeo de canção original de um drag queen mais visto no YouTube, atingindo a 

marca de mais de dez milhões de visualizações. Ultrapassando assim o antigo 

primeiro colocado, “Sissy that walk”, da drag queen norte-americana RuPaul, tida 

como uma das drags mais famosas, como citado anteriormente.  

Com um forte apelo gráfico, e contando com a participação do rapper 

homossexual Rico Dalasam, “Todo dia”, transpôs a esfera do público LGBT que 

tende a ser o maior consumidor desses novos artistas, e atingiu outros públicos. 

 Mesmo sendo inteiro em preto e branco, o clipe com efeitos gráficos 

coloridos e chamativos, e mais uma vez, temos a imagem de Pabllo associada ao 

conceito de “top drag” de Santos e Pavan.  

 

 

Figura 5 - Pabllo Vittar em seu clipe "Todo dia" 
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Diferentemente de Lorelay que usa seu canal de comunicação, além do seu 

próprio corpo e ser, para levantar discussões a respeito de visibilidade, 

representatividade, e questões sociais, Pabllo Vittar assume essa característica 

apenas enquanto artista performática e cantora. Suas músicas não possuem letras 

que denunciam a homofobia, ou a invisibilidade que travestis e transexuais estão 

inseridas. Em sua maioria, são músicas ligadas a momentos de diversão e alegria, 

com letras e ritmo animado, típico do gênero que a cantora compõe, o Pop. 

 

 

Figura 6 - Pabllo Vittar no programa Amor & Sexo exibido no dia 02 de março de 2017 

 

Contudo, não devemos deixar de notar que é através do sucesso de seus 

trabalhos, que a cantora, ao se mostrar cada vez mais presente no dia a dia do 

brasileiro comum e não apenas do meio LGBT, seja através da música, seja por sua 

participação em programas como o “Amor & Sexo”, ou então em propagandas como 

é o caso da Avon, Vittar representa ao mesmo tempo o aumento da visibilidade 

LGBT nas mídias, mas, ao mesmo tempo, é também agente desse processo. 
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 O que tentamos mostrar aqui é que, devido a sua atuação, e não apenas a 

de Pabblo, mas também a de Lorelay e de várias outras artistas drag queens, 

transexuais, travestis, gays e lésbicas, há um aumento de interesse pelo público 

geral por essas artistas, que se utilizam desse interesse a fim de lançar suas 

carreiras, alçando mais sucesso, participando de programas de televisão, de 

documentários, ou então estampando matérias de jornais e revistas com grande 

número de leitores, ocupando assim esses novos espaços que por muito tempo lhes 

foram negligenciados.  

 

Considerações finais 

 

A drag queen em seu corpo simbólico, traz consigo a marca da 

contemporaneidade, uma marca de luta sociopolítica, uma marca cultural contra o 

que costuma ser tradicional, uma luta que, historicamente, vem se constituindo há 

um certo tempo, mas que ganhou visibilidade apenas recentemente. 

Nesse corpo que transita entre a arte e a luta, a representação através das 

performances das drags em geral, ganha espaços, rompe as barreiras do 

preconceito e conquista, através das mídias, respeito a comunidade LGBT. 

Os videoclipes musicais; os vídeos com tutoriais de maquiagem e 

discussões acerca de gênero, corpo e sexualidade; as participações em programas 

de televisão e conferências com a temática LGBT são os objetos de análise que 

escolhemos a fim de perceber as impressões e representações passadas através 

das mídias, que atingem um número grandioso de pessoas. 

“Através da ruptura desses valores, a performance da drag provoca essa 

releitura do cotidiano”28, e é essa releitura que podemos perceber como 

consequência dessa exposição nas mídias. Ver, explicar, ensinar e ser a diferença é 

o que essas duas drags estão fazendo, e como disse Lorelay Fox em seu primeiro 

                                                           
28 

SANTOS; PAVAN, op cit., p. 11 
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vídeo, “perceba que não existe só azul e rosa, existe um arco-íris inteiro de gêneros, 

para serem vivenciados, conhecidos e principalmente respeitados”. 

Não obstante, devemos levantar nossas críticas a essa chama “inserção nas 

mídias” que retratamos nesse trabalho. Devemos entender que, apesar de haver 

uma maior visibilidade e consequentemente uma maior participação de figuras 

como Lorelay e Pabllo, esse espaço que lhes é garantido ainda é superficial. 

 A música “Todo dia” não foi o único hit do carnaval de 2017, nem atingiu a 

todos, mas foi um dos diversos hits, e esteve ligada principalmente ao meio LGBT; o 

programa Amor & Sexo possui um público alvo restrito e exclusivo, principalmente 

devido ao horário no qual é exibido, atingindo assim um número inferior de pessoas 

em comparação com outros programas que são transmitidos nos chamados 

“horários nobres”.  

Recentemente levantou-se também a discussão a respeito da nova 

ferramenta do YouTube que vem censurando canais ligados a temática LGBT no 

Brasil e no exterior, incluindo-se o canal “Para Tudo” de Lorelay Fox, e de até 

mesmo, cantores e artistas ligados a esse público como Lady Gaga, enquanto vídeos 

em que se destilam preconceitos, extremismos e homofobias não foram 

censurados. 

Dessa forma, entendemos que há uma maior inserção de figuras LGBT nas 

mídias, mas que isso não representa que a população LGBT tem seus direitos 

garantidos, que há equidade entre heterossexuais e homossexuais, inclusive no 

meio midiático, ou ainda que as lutas por representação e visibilidade atingiram seu 

ápice. Pelo contrário, o que temos são os primeiros frutos dessas lutas e que essas 

devem continuar a fim de se atingir todos os seus objetivos futuramente, e que a 

muito caminho a ser trilhado seja pelo movimento LGBT em si, seja por essas novas 

gamas de artistas, cuja própria existência e participação no meio midiático converte-

se em uma forma de luta, em um posicionamento político. 
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“Foda-se, a casa é minha”: uma análise das representações de gênero 

no blog de decoração Homens da Casa 

 

Lindsay Jemima CRESTO (UTFPR)1 

Marinês Ribeiro dos SANTOS (UTFPR)2 

 

No presente texto, como parte de uma pesquisa de doutorado em 

desenvolvimento, procuramos discutir a relação entre representações de interiores 

domésticos e identidades de gênero no blog de decoração Homens da Casa. Criado 

em 2012 pelo publicitário Eduardo Mendes, o blog compartilha dicas de decoração 

baseadas no conceito do it yourself (DIY). Com uma abordagem que pretende ser 

bem-humorada e informal, o Homens da Casa articula seu conteúdo com discursos 

sobre gênero, promovendo uma forma de decorar apresentada como masculina. 

Assim, propomos uma análise de imagens baseadas em Ana Maria Mauad e 

Martine Joly, utilizando as fotografias dos ambientes decorados pelos/as leitores/as 

e publicadas no blog na seção Leitor Ninja. Buscamos evidenciar o potencial das 

imagens na afirmação de discursos e de tipos de masculinidades promovidos pelo 

blog. As publicações do Homens da Casa oportunizam discutir como as 

representações de gênero naturalizam e por vezes reforçam desigualdades e 

estereótipos na sociedade atual. 

 

Palavras-chaves: decoração, Homens da Casa, representações de gênero. 

 

Introdução 

 

A decoração é um tema popular e assunto tratado nos mais variados tipos 

de mídia: revistas, blogs, canais no Youtube e programas de televisão. Os interiores 

                                                           
1 Mestre em Tecnologia pela UTFPR (2009), cursando doutorado no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade 
(PPGTE) da (UTFPR). Docente do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da UTFPR. lincresto@hotmail.com 
2 Doutora em Ciências Humanas pela UFSC (2010). Docente do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial e do Programa 
de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da UTFPR. Orientadora. ribeiro@utfpr.edu.br 
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domésticos recebem cada vez mais atenção, pois a decoração vem ganhando 

importância como afirmação de um estilo de vida pessoal e da personalidade. 

Os blogs consistem em um tipo de mídia contemporânea muito popular. A 

popularização da Internet nos anos 1990 possibilitou a produção e publicação de 

informações por parte de usuários em espaços de participação como os fóruns e 

redes sociais. Mudanças nos anos 2000, como os conteúdos dinâmicos, atualizações 

constantes e possibilidades de publicação por parte de um grande número de 

usuários, transformaram a ideia de páginas para visitação em plataformas de 

interação (ZAGO, 2008). Inicialmente associados aos diários e relatos pessoais, os 

blogs ganharam espaço e importância como divulgação de ideias, para promoção 

profissional, bem como para a divulgação comercial de produtos e serviços. 

Neste sentido, o Homens da Casa se destaca dos demais blogs sobre o 

tema ao propor a personalização como parte de um tipo específico de decorar, 

entendido como masculino. Criado em 2012 pelo publicitário Eduardo Mendes, o blog 

compartilha dicas de decoração baseadas no conceito do it yourself (DIY). Com uma 

abordagem que pretende ser bem-humorada e informal, termos populares e 

palavrões, buscando um tipo de comunicação específica com seu público. O blog se 

destaca dos demais blogs com o argumento de promover a decoração “real”, “com 

personalidade” e “sem frescura”.  

O Homens da Casa articula seu conteúdo com discursos sobre gênero, 

promovendo uma forma de decorar apresentada como masculina. O termo gênero, 

segundo Joan Scott (1995), é usado para designar as relações sociais entre os sexos 

e foi empregado como forma de rejeitar as explicações biológicas que subjugavam e 

perpetuavam formas de dominação das mulheres, sobretudo em relação à 

reprodução. Gênero abrange as relações sociais entre os sexos, ampliando a 

discussão sobre identificação, representação e construção de significados na 

sociedade, muito além de oposições binárias, como as que encontramos no Homens 

da Casa. Scott chama atenção para a questão relacional quando se trata de 

discussões de gênero:  
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O termo ‘gênero’, além de um substituto para o termo mulheres, é 

também utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as 

mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um 

implica o estudo do outro. Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo 

das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado nesse e 

por esse mundo masculino. Esse uso rejeita a validade interpretativa da 

ideia de esferas separadas e sustenta que estudar as mulheres de 

maneira isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um 

sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com o outro sexo (SCOTT, 1995, p. 

75). 

 

A decoração masculina é construída pelo blog em oposição às noções 

tradicionalmente associadas à decoração: atividade ligada às feminilidades, artes 

decorativas, trabalho manual e artesanato, ornamentos e decoração, etc. Assim, o 

blog privilegia a decoração que emprega estratégias materiais: o DIY, padrões 

cromáticos, de estampas, estilos decorativos, etc, com estratégias discursivas: 

linguagem informal, gírias e palavrões.  

 

A coluna do leitor 

 

A seção Leitor ninja, dentro da coluna do Leitor (figura 1), foi criada em 2013 

para divulgar os projetos realizados pelos/as leitores/as que seguem as dicas 

publicadas no Homens da Casa. Leitor Ninja é o espaço no qual os/as leitores/as, 

podem ter seus projetos publicados (tanto imagens quanto texto/relato do projeto 

e/ou reforma) e elogiados pelo criador/proprietário do blog. É um espaço de grande 

visibilidade no Homens da Casa, presumido como espaço  para os leitores homens, 

pois de acordo com Eduardo Mendes, a seção tem “predominância masculina” 

(HOMENS DA CASA, 2014).  
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Figura 1. Página inicial do blog Homens da Casa e link para a coluna do Leitor. Fonte: Homens da Casa (2016) 

 

Ter o projeto publicado na seção Leitor ninja é o prêmio máximo de 

reconhecimento para os/as leitores/as. Eduardo Mendes define mais recentemente 

a seção da seguinte forma: “Leitor Ninja é uma seção do blog destinada a quem 

botou a mão na massa, transformou algum cômodo da casa e o resultado 

ficou foda” (MENDES, 2016). Nesta fala, ficam explícitos dois aspectos que se 

repetem nas postagens: a preferência pela personalização da decoração com uma 

ênfase no caráter prático (“botou a mão na massa”) e o uso de palavrões (“foda”) 

para marcar tanto o caráter informal quanto masculino do blog, presumindo que se 

comunica com um público masculino. O pôster da figura 2, que inspirou o título 

deste artigo, criado por Eduardo Mendes, foi motivado pelas críticas que ele recebeu 

sobre as escolhas na decoração de sua casa: 

 

Já teve gente formada falando que não sei combinar cores, que minhas 

coisas são poluídas, alegres demais ou frias demais. Enfim, todo mundo 

tem o direito de falar o que quiser certo? Então, dias atrás quis dizer mais 

uma vez pro universo que esse blog é pessoal e fala da MINHA CASA. Pra 

isso, postei uma frase no Instagram que eu tenho certeza que muita gente 

tem vontade de sair gritando por ai. Isso mesmo queridos leitores, A 

CASA É MINHA! FODA-SE! (MENDES, 2014) 
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Figura 2. O pôster disponibilizado gratuitamente na seção Pôsters do blog. (Homens da Casa, 2014)  

 

Os projetos publicados nesta coluna têm como ênfase o DIY seguindo as 

sugestões publicadas pelo criador do blog. Desta forma, as imagens publicadas na 

seção Leitor Ninja apresentam semelhanças, como: 1) os padrões cromáticos 

adotados, que usam a combinação preto, cinza e amarelo, preferência declarada do 

criador do blog, Eduardo Mendes; 2) composição de quadros e pôsteres 

disponibilizados gratuitamente no blog; 3) referências à cultura popular, geek ou 

nerd, baseadas nas publicações do blog. Ao estudar as imagens dos projetos 

enviados pelos/as leitores/as, a ideia de decoração masculina é colocada em 

destaque pelas materialidades dos ambientes. Neste sentido, uma análise crítica 

das imagens possibilita refletir sobre as escolhas desses/as leitores/as e a 

afirmação de identidades de gênero. 

 

Análise de imagem 
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O roteiro de análise foi desenvolvido com base nas fichas e procedimentos 

de análise de imagens fotográficas propostos por Ana Maria Mauad (2005). Mauad 

analisou as imagens fotográficas no acervo do Museu Paulista e defende que 

devemos considerar na análise histórica de imagens técnicas alguns aspectos 

fundamentais: o papel da tecnologia nos processos de produção de sentido; a 

definição de um circuito social de produção de imagens técnicas; o papel dos 

sujeitos sociais como mediadores da produção cultural e a capacidade narrativa das 

imagens técnicas e a dimensão temporal dessas imagens.  

A autora propõe o uso de fichas de análise para decomposição das imagens 

em unidades culturais, de acordo com o conceito de Umberto Eco, para quem 

unidade cultural pode significar “qualquer coisa culturalmente definida  individuada 

como entidade (pessoa, lugar, coisa sentimento, ideia, etc); unidade semântica 

inserida num sistema” (ECO, 1974). Mauad divide a análise em duas partes: análise 

da forma de expressão e da forma de conteúdo. A primeira parte trata do conteúdo 

da imagem, de todos os elementos que podem ser observados na imagem 

fotográfica, como pessoas retratadas, objetos e seus atributos. A segunda parte 

busca identificar e listar os aspectos plásticos ou da linguagem visual, presentes na 

imagem. São observados arranjos e composição, iluminação, cores, ângulos, 

enquadramentos, tamanho, orientação da fotografia, etc.  

Mauad acredita que a compreensão de textos visuais é um ato conceitual e 

pragmático, que  

 

“pressupõe a aplicação de regras culturalmente aceitas como válidas e 

convencionalizadas na dinâmica social” (2005, p. 142). Percepção e 

interpretação são faces de um mesmo processo: o da educação do olhar. 

Existem regras de leitura dos textos visuais que são compartilhadas pela 

comunidade de leitores” (MAUAD, 2005, p.142).  

 

A educação do olhar citada por Mauad permite compreender como as 

fotografias dos ambientes decorados, enviadas ao blog pelos/as leitores/as,   são 

formadas por um circuito de circulação e consumo de imagens de decoração de 
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interiores. As fotografias de interiores publicadas em revistas de decoração seguem 

certas convenções de representação. A fotografia do ambiente decorado, tanto nas 

revistas impressas quanto nos blogs e programas de televisão, é baseada em 

convenções de representação da perspectiva de ambientes, que tem suas origens 

na perspectiva renascentista. O uso de pontos de fuga e noções de amplitude visual 

e profundidade deveriam simular um espaço real. Muitas imagens nas revistas 

simulam um caminho a ser percorrido pelos/as leitores/as das revistas. Os 

programas de televisão utilizam os vídeos para conferir movimento a este caminho, 

tornando a experiência mais realista e participativa para quem assiste. 

Martine Joly (2000, p. 61) discute a importância das noções de expectativa e 

contexto na recepção, e que “ambas condicionam a interpretação da mensagem e 

completam as noções de instruções de leitura.” Neste sentido, quem consome 

imagens de decoração de interiores conhece as convenções de de sua 

representação, as intruções de como ler a imagem do ambiente decorado.  

Para Joly, a imagem é polissêmica e sua significação global depende da 

interação de diferentes tipos de signos: plásticos, icônicos e linguísticos. A 

interpretação desses signos depende do contexto sociocultural e histórico de quem 

os lê e os significados são construídos a partir de uma associação de ideias na qual 

o repertório individual é articulado e dialoga com o contexto no qual se inserem os 

signos.  

Signos plásticos referem-se à composição visual (linguagem visual) e seus 

elementos, como cor, equilíbrio, ritmo, texturas, enquadramento, iluminação, 

proporção, etc. Signos icônicos são aqueles aspectos figurativos que “dão impressão 

de semelhança com a realidade jogando com a analogia perceptiva e com os 

códigos de representação herdados da tradição de representação ocidental” (JOLY, 

2000, p. 75).  

Joly sugere três etapas para realizar uma análise de imagem, resultando 

em um registro global dos significados observados. Primeiro, devem ser 

observados os tipos de significantes (plásticos, icônicos e linguísticos) presentes na 

mensagem visual, para então buscar significados a eles correspondentes por 
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convenção ou hábito e os diferentes tipos de signos e os significados que emergem 

desse cruzamento. Por fim, a autora sugere a elaboração de uma síntese desses 

significantes observados, apresentando uma versão possível da mensagem 

implícita vinculada à imagem.  

 

O modelo de análise adotado 

 

Com base nos dois tipos de análise estudados, procurei desenvolver um 

roteiro de análise para as fotografias dos/as leitores/as publicadas na seção Leitor 

Ninja do blog Homens da Casa. O objetivo desse roteiro é compreender de que 

maneira as imagens e seus elementos contribuem na representação de um tipo de 

decoração entendida como masculina. Elaborei uma ficha de análise visando 

contemplar o tipo de imagem publicada no blog: imagens técnicas.  As imagens 

técnicas, segundo Arlindo Machado (MACHADO, 1997, p. 204), são aquelas que 

recebem intervenção da técnica e produzem uma “diferença no universo das 

imagens, marcando uma distância em relação às imagens do homem”. As imagens 

fotográficas da seção Leitor Ninja  não são possíveis de serem determinada 

possíveis edições e manipulações das fotografias, pois as imagens enviadas 

pelos/as leitores/as são publicadas pelo criador do blog e não existem requisitos 

listados no blog para o envio das imagens, apenas que sejam “de boa 

resolução/qualidade”; nem exigência mínima ou máxima é sugerida.  

Como a estratégia é usar imagens como narrativas das experiências 

ligadas à decoração, a sequencia de fotografias é utilizada para contar, narrar, 

explicar os procedimentos adotados, etapas de elaboração e acabamentos utilizados 

na transformação do ambiente decorado, inclusive com imagens de antes de depois 

da decoração. Deste modo, a imagem do ambiente completo é tratada pelo/as 

leitores/a como o resultado final de várias outras etapas e imagens. Neste artigo, 

optei por analisar a imagem de “capa”, isto é, a imagem do ambiente completo que 

abre a publicação, e outras imagens  relevantes de um mesmo projeto.  
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A ficha de análise foi desenvolvida com base nas fichas de Mauad e na 

análise de Joly. Na ficha, fiz adaptações como os itens objetos e mobiliário, 

importantes para compreender a decoração, assim como o arranjo, conferindo 

destaque aos quadros e pôsters nos projetos. O item signos icônicos é uma 

classificação que busca compreender as referências à cultura de massa, como 

séries, games, música e que contribuem na afirmação de identidades. A análise de 

imagem possibilita compreender como os discursos sobre masculinidade na 

decoração estão sendo representados e materializados pelos/as leitores/as em seus 

interiores domésticos. 

 

O projeto do leitor Neyton 

 

O quarto do leitor Neyton, publicado em 2014 na seção Leitor Ninja, foi 

escolhido para análise devido aos comentários do criador/proprietário do blog na 

publicação e porque segue fielmente as sugestões do blog, como o DIY na criação de 

mobiliário, o uso de padrões cromáticos sugeridos e pôsteres na decoração.  
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Figura 3. O quarto (imagem completa) do leitor Neyton. Fonte: Homens da Casa, 2014. 

 

 

 

Figura 4. O quarto do leitor Neyton, com imagens complementares do ambiente. Fonte: Homens da Casa, 2014. 
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ANÁLISE DO CONTEÚDO E REGISTRO DA IMAGEM – PARTE 1 

Leitor/a: Neyton 

Profissão/localização: diretor de marketing de escola de Inglês em Teresina (PI) 

Ano/mês:  2014/abril 

Projeto desenvolvido para: o/a  leitor/a ( x ) pessoa da família (  )  amigo/a (  ) 

Ambiente: quarto 

Uso: individual (x)  compartilhado (  )  

Pessoas e seus atributos: o leitor aparece em porta retratos com outras pessoas. 

Objetos e seus atributos:  

- controles de TV, DVD, telefone; luminária de mesa e luminária pendente; placas 

decorativas, aparador de livros Love, vasos de plantas, pôsters.  

Mobiliário e seus atributos: cama; arara e roupeiro em metal; criado mudo.  

Móveis confeccionados pelo leitor com pallets: cabeceira, painel da TV, banco. 

Atividades: descanso, entretenimento.  

Signos icônicos: elementos que fazem referência à cultura de massa, incluindo 

personagens de games, música, estilos artísticos, decorativos e do design:  

- Miniatura cadeira Panton preta (mesa de cabeceira): ícone do design da década de 60 

- Placa Abbey Road: referência The Beatles 

- Beachfront ave: banda/artista americano e sistema de sinalização nas estradas americanas 

- Broadway: placa de rua com tipografia arte déco, que identifica o endereço dos musicais e 

espetáculos americanos. . 

- Aparador de livros Love: tipografia e cor vibrante criam um ponto de destaque na 

decoração da cebeceira.   

ANÁLISE DOS SIGNOS PLÁSTICOS – PARTE 2 

Tamanho e orientação da foto: 800 x 532; paisagem 

Enquadramento 1: leitura centralizada do arranjo, seguindo para o canto superior direito, 
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canto inferior direito, seguindo em diagonal em direção ao canto superior esquerdo. 

Enquadramento 2: distribuição de planos 

1º.plano:travesseiros pretos e luminária pendente; 2º.plano: cama e criado branco; 

3º.plano:cabeceira de pallets; 4º.plano: objetos sobre a cabeceira; 5º.plano: placas na 

parede de tijolinho; 6º.plano: pôsters emoldurados; 7º.plano:parede cinza. 

Enquadramento 3:- arranjo: cama e cabeceira decorada com vários elementos que 

receberam grande destaque no quarto. Contraste entre a parede da cabeceira, decorada e 

repleta de elementos decorativos e referências, com  a parede oposta, só com a TV. 

 - objeto central: cabeceira da cama com elementos decorativos sobre ela e na parede.  

- equilíbrio:simetria e regularidade na distribuição dos pôsters, dos criados ao lado da cama 

e das luminárias. As placas seguem o alinhamento dos pôsters, sem romper com o 

alinhamento criado por eles. A distribuição de elementos de cor forte como a luminária 

pendente preta e aparador Love vermelho estabelecem um equilíbrio dinâmico para o 

conjunto da cabeceira, ainda que repleto de elementos decorativos e da iluminação que os 

destaca, assim como a textura da parede de tijolinhos.    

- iluminação: centralizada no ambiente e pontual na cabeceira e pendente ao lado da cama 

- texturas: contrastam pela variedade de tipos e materiais como madeira, tecido com listras 

horizontais, estampa colorida dos criados e da parede (detalhhe) de tijolinhos ao fundo. 

Enquadramento 4: - linhas: predominam linhas retas horizontais, que sugerem amplitude 

visual ao espaço. As linhas horizontais são percebidas como mais dinâmicas e menos 

tradicionais ou convencionais em comparação com as linhas verticais.  

- formas: formas quadradas e retangulares predominam na composição. Essas formas estão 

associadas a regularidade, convenção, seriedade, racionalidade, tradição.  

Enquadramento 5: cores: branco, cinza, amarelo, vermelho, ciano e preto. Predominam: 

branco, amarelo, cinza  e preto. São as cores mais sugeridas no blog e consideradas 

neutras e sóbrias, usadas junto com o amarelo que funciona como destaque.  

Enquadramento 6: arranjo de quadros e pôsters nas paredes 

- é regular, ordenado, com distribuição equilibrada sobre a cama, com distâncias iguais das 

laterais da parede(centralizado). As molduras de cores diferentes quebram a regularidade, 

dialogando com as imagens dos pôsteres também coloridos.  

Quadro 1. Ficha de análise de imagem. Fonte: a autora. 
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A imagem do quarto do Neyton mostra como a fotografia de interiores é 

planejada a partir de “olhar educado” (MAUAD, 2005). A imagem principal com a 

cabeceira da cama possui linhas horizontais inclinadas predominantes, que têm a 

como conotação movimento, modernidade, instabilidade. Essas linhas reforçam a 

direção de leitura dos elementos, sugerindo uma perspectiva com ponto de fuga, 

numa representação que é construída por um leitor que conhece este tipo de 

representação e suas convenções. As linhas horizontais inclinadas também 

influenciam a direção de leitura.  

A horizontalidade também é uma característica presente nos interiores 

modernos do Estilo Internacional, um movimento na arquitetura e no design que 

teve início na década de 1930. O Estilo Internacional permaneceu no período do pós-

guerra, alcançando o apogeu na década de 1950, com forte influência do 

racionalismo e do funcionalismo. Seus elementos estão presentes em diversas 

áreas: arquitetura, design gráfico e de produto.  

O Estilo Internacional pode ser definido como uma versão mais elegante do 

modernismo, com formalismo geométrico e utilização de materiais industriais, 

como aço e vidro e “uma acentuada preferência pelo reboco branco” (FIELL, 2005, 

p.347). A simplicidade e clareza do Estilo Internacional são em grande parte, os 

elementos que conferem sofisticação e elegância aos projetos. Muitos arquitetos e 

designers acreditavam que formas universais reduziriam desigualdades, 

diminuindo as diferenças locais. Esta utopia está ligada aos ideais modernistas, que 

propunham uma abordagem mais democrática para o design e arquitetura, que 

empregava materiais industriais, cores neutras e sóbrias, grandes planos 

horizontais e formas geométricas. 

O quarto do leitor Neyton segue as dicas publicadas no Homens da Casa, 

adotando características do design moderno na decoração. A horizontalidade 

proeminente, a sugestão de expansão que as linhas conferem, mostram que o 

ambiente foi planejado e organizado visualmente com várias referências que 

resultaram na decoração registrada pelo leitor. Outra característica relacionada ao 

design moderno é a preocupação com a simetria, ordem e regularidade. Desta 
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maneira, a decoração resulta equilibrada, racional e visualmente reconhecida como 

planejada e organizada. 

Padrões cromáticos considerados sóbrios e neutros são empregados em 

espaços masculinos (no Homens da Casa e em  outros blogs, revistas, programas 

de TV), para reforçar uma associação tida como natural entre as masculinidades e 

características como racionalidade, seriedade, regularidade, ordem e tradição.  

Eduardo Mendes acredita que 

 

A decoração masculina é prática e funcional. Tem o seu conteúdo estético, 

mas tem muito mais a ver com a função final de cada elemento. Por isso, 

é muito comum se ver bicicletas, geladeiras de cerveja, sinucas e outros 

objetos exercendo a função de adorno, além daquela que já possuem de 

fábrica. Essa praticidade se reflete também em formas que, geralmente 

são mais retas e em pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A 

casa passa a ser um pequeno santuário e ali é possível encontrar 

coleções de carrinhos, quadros de time, vídeo games, pôsters, etc. O legal 

é que hoje é possível, sim, juntar tudo e harmonizar num ambiente 

bacana e funcional (HOMENS DA CASA, 2014). 

 

Outras representações de masculinidade são as preferências pelos 

esportes radicais (televisão) e a relação com aparatos tecnológicos, como os 

aparelhos eletrônicos e a variedade de controles remoto ao lado da cama. Atividades 

associadas às masculinidades são representadas no ambiente: o lazer com jogos ou 

filmes, ou ainda as competições de esportes radicais na TV e a música são itens que 

colocam o leitor em contato com o mundo externo, com a esfera pública e social. 

Este aspecto é reforçado pelas placas de ruas famosas que decoram a parede sobre 

a cama: possuem uma valorização como artefatos que servem à localização no 

espaço urbano e, neste caso, o espaço urbano dos EUA e de Londres, locais em que 

se fala a língua inglesa. As placas que identificam locais no espaço urbano 

convertem-se em objetos decorativos que valorizam justamente sua inserção e 

significados voltados ao espaço público. Esta escolha parece natural, pois o leitor é 

diretor em uma escola de inglês, mas também dialoga com um imaginário do 

aventureiro, viajante e desbravador, de quem busca viajar e “conhecer o mundo”; 
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essas características e comportamentos são frequentemente associadas aos 

espaços definidos como masculinos. 

Já os pôsteres são disponibilizados gratuitamente no blog e o leitor 

escolheu quatro modelos diferentes, entre os disponibilizados na época: 1) “O 

homem vangloria-se de ter imitado o voo das aves com uma complicação técnica 

que elas dispensam”; 2) “Old is cool”; 3) “Doce, doce, doce”; 4) “More life, less filters”. 

Alguns pôsteres foram criados a partir de sugestões de leitores/as do blog, como o 

primeiro, com citação de Carlos Drummond de Andrade, que tem a imagem de um 

homem com os braços abertos simulando o voo, com asas sobrepostas à imagem. 

A referência à liberdade e à expressão individual são os destaques do pôster. O 

segundo pôster apresenta um modelo do carro Fusca antigo com a frase na lateral 

da imagem. O terceiro exibe um dispenser antigo de balas coloridas, com o trecho 

de uma música de Xuxa Meneghel3 “Doce, doce, doce”, como explicou Eduardo 

Mendes na publicação do pôster (HOMENS DA CASA, 2012).  O quarto pôster possui 

várias imagens coloridas de uma câmera com a frase “More life less filters”. Mendes 

comentou que o pôster foi inspirado pelas facilidades de acesso às tecnologias que 

fazem de “qualquer pessoa um fotógrafo anônimo” (HOMENS DA CASA, 2013). Ele 

citou o exemplo do Instagram e as possibilidades de filtros e edições das fotografias, 

defendendo o que é realista e realizável.   

O quarto do leitor Neyton insere-se num grupo, a seção Leitor Ninja, que 

pode ser pensada como um espaço específico das masculinidades, uma “casa dos 

homens”. O Homens da Casa pode ser pensado como uma “casa dos homens”, na 

qual os leitores podem ficar à vontade para discutir decoração, trocar informações e 

experiências, sob um novo enfoque e sem receio de julgamentos quanto às suas 

masculinidades. Daniel Welzer-Lang (2001) utiliza o termo “casa dos homens”, para 

se referir a um conjunto de lugares e espaços nos quais os homens se reúnem e 

aprendem a se diferenciar do mundo das mulheres e das crianças, “onde se 

aprende a masculinidade”: 

                                                           
3 A música que empresta o trecho ao pôster chama-se Doce Mel era tema do Xou da Xuxa, apresentado por Xuxa Meneghel e 
foi ao ar entre 1986 e 2007. A música fala das características da infância, da liberdade e das brincadeiras infantis usando a 
metáfora do doce.  
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Em nossas sociedades, quando as crianças do sexo masculino deixam, de 

certo modo, o mundo das mulheres, quando começam a se reagrupar 

com outros meninos de sua idade, elas atravessam uma fase de 

homossociabilidade na qual emergem fortes tendências e/ou grandes 

pressões para viver momentos de homossexualidade. Competições de 

pintos, maratonas de punhetas (masturbação), brincar de quem mija 

(urina) o mais longe, excitações sexuais coletivas a partir de pornografia 

olhada em grupo [...] Nessa casa dos homens, a cada idade da vida, a cada 

etapa de construção do masculino, em suma está relacionada uma peça, 

um quarto, um café ou um estádio. Ou seja, um lugar onde a 

homossociabilidade pode ser vivida e experimentada em grupos de pares. 

Nesses grupos, os mais velhos, aqueles que já foram iniciados por outros, 

mostram, corrigem e modelizam os que buscam o acesso à virilidade. 

Uma vez que se abandona a primeira peça, cada homem se torna ao 

mesmo tempo iniciado e iniciador (WELZER-LANG, 2001, p. 462). 

 

Na casa dos homens, as atividades desempenhadas em grupo ajudam a 

formar visões de masculinidades, e afirmar certos valores, como a naturalização da 

agressividade e da violência, e valorização da ação, do fazer, da iniciativa e do 

comando.  

Segundo Miriam Pillar Grossi (2004, p. 6) entre as principais definições de 

masculinidade na cultura ocidental, “é que o masculino é ativo. Ser ativo, no senso 

comum a respeito de gênero, significa ser ativo sexualmente, o que para muitos 

significa penetrar o corpo da/o outra/o”. A noção de “ser ativo”, que compreende um 

comportamento sexual, estende-se às várias atividades desempenhadas pelos 

homens e expressa uma visão sobre poder e dominação. A masculinidade 

hegemônica, então, consiste na valorização da atividade, de acordo com Miriam 

Grossi (2004), pois são as ações, comportamentos e atitudes (além da sexualidade) 

que definem o que é ser homem em nossa cultura. 

 

Mas, para a constituição do modelo de masculinidade hegemônica em 

nossa cultura, atividade não diz respeito apenas à sexualidade; ela é 

também percebida positivamente como agressividade. Já na constituição 
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da identidade de gênero na infância, observamos como o masculino se 

constitui pela hiperatividade dos meninos, que se confunde seguidamente 

com agressividade. É muito forte esta ligação de atividade com 

agressividade. (GROSSI, 2004, p.6) 

 

 A valorização da atividade, no Homens da Casa, ocorre por meio de 

algumas estratégias, como o DIY e a valorização do fazer e da ação na decoração do 

espaço individual. Desta maneira, “colocar a mão na massa” é parte fundamental da 

masculinidade promovida pelo blog. O projeto do leitor Neyton foi elogiado pelo 

criador do blog afirmando que 

 

O Neyton reformou o quarto inteiro. E não foi qualquer reforminha não, foi 

um extreme make over do caralho! Nem vou pedir desculpa pelo 

palavrão, tá foda mesmo. O kra deixou o quarto com cara de capa de 

revista gastando pouco e botando a mão na massa. Incrível, sem palavras 

(HOMENS DA CASA, 2014) 

 

A construção da masculinidade é tanto um projeto individual quanto coletivo 

(CONNEL, 1995) que envolve instituições, família, sociedade, no qual cada cultura 

possui uma definição de conduta e sentimentos apropriados aos homens, em favor 

de uma conformidade. O blog ajuda a formar um grupo, uma rede de 

compartilhamento de informações e especificações sobre a decoração masculina e a 

seção Leitor Ninja funciona como a instância de legitimação das práticas e 

comportamentos defendidos.  

 

Considerações 

 

As imagens possuem importante papel na promoção de códigos de 

representação na decoração, como a reprodução de certas regras de composição e 

criação de imagens fotográficas sobre a decoração de interiores domésticos. O 

ambiente analisado permitiu a reflexão sobre o potencial das imagens técnicas que 
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parecem somente explicar ou documentar etapas do processo de decoração, mas 

que oferecem material de discussão para uma reflexão crítica sobre o alcance da 

cultura material e suas implicações na afirmação de normas de gênero.  

O Homens da Casa propõe a construção de modelos de masculinidade por 

meio da decoração, colocando eme vidência as tensões dessas representações, 

como as associações entre certas atividades e as masculinidades, como a 

praticidade, racionalidade e as masculinidades, que motivam o questionamento 

sobre as desigualdades  e ideologias que estão implícitas nessas representações. 

Como por exemplo a ideia de que a decoração masculina é vinculada aos valores da 

modernidade e às atividades ligadas á esfera pública. Deste modo, a domesticidade 

masculina é constituída de fora para dentro, rejeitando as representações da 

decoração que associam domesticidade às feminilidades, inspirando reflexões 

sobre as hierarquias e assimetrias que se desenvolvem a partir da decoração e 

suas materialidades. 
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Corpo Gordo, corpo obsceno: uma análise da corpulência em Fernanda 

Magalhães e Laura Aguilar  
 

Júlia MELLO (UFRJ)1 

  

Resumo. Este artigo oferece uma análise da corpulência nas obras das 

artistas Fernanda Magalhães e Laura Aguilar utilizando como metodologia de 

interpretação os conceitos de nu, pelado e obsceno da autora Lynda Nead. Através 

de autorretratos em fotografias, as artistas trabalham a subjetividade, considerando 

nas imagens a questão do corpo Gordo, do gênero e da política na 

contemporaneidade. O corpo Gordo é frequentemente visto como algo a ser 

combatido e a mulher corpulenta sofre ainda maiores preconceitos. Neste ponto, as 

produções de Magalhães e Aguilar, alinhavadas à teoria queer, confrontam as 

normas vigentes, indo de encontro às hegemonias dos padrões de beleza da cultura 

ocidental atual.  Também serão considerados autores como Gilles Lipovetsky (2016), 

Susan Bordo (2003) e Beatriz Preciado (2010). Os resultados revelam a importância 

das imagens para (re)pensamentos sobre o modo como a esfera pública é percebida 

e a potência das práticas artísticas na produção de reflexões socioculturais. 

Palavras-chaves: Artes visuais, corpo, gênero, queer. 

 

1. Introdução 

 

O corpo Gordo2 tem sido objeto central nas produções artísticas da 

londrinense Fernanda Magalhães (1962-) e da californiana Laura Aguilar (1959-). 

Ambas são corpulentas e possuem um projeto poético autorreferencial que se 

desenvolve em torno das questões da corporeidade, do gênero e dos estudos queer. 

Suas práticas confrontam os padrões de beleza na contemporaneidade que 

estigmatizam a gordura e tratam o corpo considerado “acima do peso” como 

                                                           
1
 Doutoranda, bolsista CNPq, orientadora: Claudia Oliveira (UFRJ/PPGAV, professora colaboradora na linha Imagem e Cultura). 

2 Encarado como nome próprio para ser aproximado das propostas queer. 
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sinônimo de assexualidade, doença, distúrbios alimentares e outras diversas 

características consideradas negativas (COOPER, 2008 e 2016; LIPOVETSKY, 2016; 

SCHWARTZ, 1986; GILMAN, 2010, para citar alguns autores).  

Os questionamentos a respeito da negativação da corpulência ganham força 

a partir da década de 1960, com movimentos como o fat activism (ativismo da 

gordura), que propõe um enfrentamento contra os discursos normativos sobre o 

corpo Gordo e que surgiu a partir de um  protesto ocorrido em 1967, no Central Park 

em Nova Iorque, contra a discriminação das pessoas gordas (COOPER, 2008, 2016). 

O fat activism ganhou forma com o passar das décadas, dando margem inclusive 

para o emergente campo do fat studies, originado nos Estados Unidos no início do 

século XXI, que explora as políticas da gordura. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, o corpo passa a ter um papel 

extremamente relevante na arte
3
 contribuindo fortemente com denúncias sociais e 

políticas (GUASH, 2000; JONES, 2000). Na “História do corpo” (2008), Courbin, 

Courtine e Vigarello reforçam a ideia do corporal como elemento fundamental para a 

arte contemporânea. O corpo que entra em cena a partir do final do século XX, é um 

corpo violado, cru, que corresponde ao campo do obsceno, do abjeto, do traumático 

(FOSTER, 1996). Um corpo que subverte normas, que rejeita o moralismo social. 

Desta forma, diversos artistas começam a dialogar com questões contemporâneas 

“mais urgentes” - tomando de empréstimo a expressão de Guash (2000) - como 

identidade sexual, desigualdade social e preconceitos.  

As novas estratégias corporais que surgem no final do século XX 

confrontam uma sociedade “refém da indústria de imagens” e é justamente  neste 

contexto que vão se construindo as práticas artísticas de Magalhães e Aguilar.  

Nesse sentido, para a análise das imagens, cabe utilizarmos conceitos da autora 

britânica Lynda Nead (1992), que contribuirão para a compreensão da dimensão de 

“embate” dos corpos em questão.  

Nead discute o papel que o nu feminino exerceu ao longo da história da arte 

ocidental, emoldurado numa parede, ícone da cultura ocidental e símbolo da 

                                                           
3 Isso se deve inclusive à consolidação da body art e à disseminação da performance na década de 1970. 
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civilização. Segundo a autora, a nudez feminina na arte pode ser situada em dois 

espaços contrastantes: (1) no cerne da alta cultura, discurso da história da arte, 

ápice estético e (2) na margem cultural, na borda, se arriscando a perder a 

respeitabilidade.  

O corpo como ápice estético (1) foi construído sob as premissas da história 

da arte e da estética, foi “emoldurado” e simboliza a transformação da base da 

matéria ou da natureza em elevadas formas culturais e espirituais. O nu feminino 

envolve a feminilidade e a sexualidade na arte tradicional e, segundo Nead, é uma 

estratégia para conter a “falta de forma”, isto é, para controlar esse corpo 

desobediente, sem regras. Dentro do discurso estético, esse corpo estaria num 

lugar seguro. 

O corpo marginalizado (2), vai justamente fugir do “lugar seguro” das 

normas. É um corpo sem bordas, que não se contêm. É obsceno. Para a autora, o 

corpo que transgride, não somente normas artísticas convencionais, mas discursos  

hegemônicos como os médicos e midiáticos, por exemplo, emana perigo. Nesse 

mote, o corpo de Magalhães e Aguilar pode ser compreendido como um corpo 

pelado, que resiste a classificações. Um corpo que o espectador não está 

acostumado a ver, sobretudo sem roupas. Um corpo cru e excessivo.  

 

O corpo Gordo e obsceno de Magalhães e Aguilar 

 

Conforme indiquei em estudos anteriores (MELLO, 2013, 2014a, 2014b, 

2014c, 2015), o processo criativo de Fernanda Magalhães engloba três momentos 

marcantes: o primeiro, quando viajou ao Rio de Janeiro na década de 1990 e ainda 

iniciava a sua construção poética que resultou em fotografias que dialogavam com a 

opressão de ser gorda numa cidade que exige corpos em “forma”; o segundo, 

quando começa a trabalhar questões concernentes a gênero através da técnica que 

autodenomina fotografias contaminadas e o terceiro quando começa a discutir 

abertamente as exclusões e busca dar voz a silenciados pelas barreiras sociais. 
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Este momento é marcado pelo projeto “A Natureza da Vida”, iniciado em 2000 e 

ainda em desenvolvimento, que consiste em performances no espaço público, 

realizadas frequentemente com o corpo despido, registradas por fotografias e 

vídeos. A fotografia exerce um papel fundamental no projeto, já que documenta a 

ação em poses e localidades escolhidas especificamente para causar certa 

dramaticidade4.  

Os trabalhos de Laura Aguilar também se apresentam como uma tentativa 

de discutir preconceitos de raça, cor, tamanho, origem e sexualidade.  Além de se 

considerar latina (embora tenha nascido na Califórnia, possui descendência 

mexicana), é lésbica e possuidora de um corpo considerado excessivo para os 

padrões contemporâneos. Como no caso de Magalhães, muitas de suas obras 

parecem reluzir uma espécie de fusão entre corpo e paisagem.  

O tema central da poética de Aguilar também é a exclusão, portanto 

diferentes grupos que possuem pouca ou nenhuma visibilidade na sociedade 

ocidental contemporânea são retratados. Noriega (2008) aproxima as fotografias da 

artista com as de Jock Sturge (1947-), que dialoga com a nudez de adolescentes em 

espaços públicos e com as de Sally Mann (1951-), conhecida por retratar pessoas 

em situações inesperadas, embora, para o autor, a produção de Aguilar seja mais 

“coletiva”, já que a artista se coloca do lado dos retratados, muitas vezes convidando 

inclusive amigos e familiares para as cenas.  

De acordo com Noriega, a arte de Aguilar ganhou bastante visibilidade na 

década de 1990, principalmente pela sua inter-relação com as comunidades gays, 

lésbicas e chicanas e pelo papel da sua auto-representação desafiando as normas 

corpóreas. Para Amelia Jones (2016), o enfrentamento da artista das normas pré-

estabelecidas é um desdobramento da sua “vulnerabilidade radical”
5
 que funciona 

como uma estratégia de intervenção nas convenções de retratos tradicionais da 

história da arte. Segundo a autora, Aguilar cria um relacionamento entre espectador 

                                                           
4 C.f uma das mais emblemáticas fotografias do projeto, referente ao protesto contra a retirada de árvores do Bosque Central 
de Londrina em 2011. 
5 Termo que a autora toma de empréstimo de Michelle Jarman (2005). 
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e fotografados (incluindo ela mesma) que nos faz conscientes da nossa própria 

mutabilidade e vulnerabilidade. 

Nas obras que analisaremos a seguir poderemos compreender melhor a 

relação entre as duas artistas, bem como a potência de seus corpos obscenos no 

espaço público.  

Em junho de 2014, Magalhães esteve em Vitória-ES, onde realizou a 

performance “A Natureza da Vida” no Parque Moscoso (Figura 1 e 2) e no Píer da 

Iemanjá como parte do evento “Independêndia: quem troca?”. 

 

 

Figura 1 – Fernanda Magalhães, registro da performance de A Natureza da Vida no Parque Moscoso, 2014. 

Fotografia: Jean Carlos Oliveira. Disponível em: www.facebook.com/ independenciaquemtrocaa/photos. Acesso 

em: 29 mar. 2017. 
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Figura 2 - Fernanda Magalhães, registro da performance de A Natureza da Vida no Parque Moscoso, 2014. 

Fotografia: Jean Carlos Oliveira. Disponível em: www.facebook.com/ independenciaquemtrocaa/photos. Acesso 

em: 29 mar. 2017. 

 

As duas imagens revelam Magalhães posicionada ao centro da Concha 

Acústica, patrimônio cultural projetado pelo arquiteto Francisco Bolonha em 1952. 

Na primeira, a artista encontra-se vestida e na segunda despida, portando apenas o 

calçado. Há um evidente confronto entre o corpo cultural, vestido
6
 e o corpo despido. 

A performance foi registrada em série, como um filme videográfico, com vários 

momentos do processo de despir, mas interessa-nos especificamente o momento 

inicial e o final.  

A transgressão está no descarte da veste e no corpo Gordo à mostra, 

desprovido de qualquer pudor. O vestuário é o meio para que o corpo seja 

considerado “decente”, aceitável e apropriado em determinados contextos 

(ENTWISTLE e WILSON, 2001) e pode ser para o corpo uma espécie de amarra 

social, já que o condena a representar um papel determinado, uma posição ou uma 

hierarquia (CALEFATO, 2004). Em contraponto ao vestuário, a nudez nos remete ao 

                                                           
6 Entwistle e Wilson (2001) e Volpi (2007). 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

“primitivo”, ao não cultural, ao animal. Para Entwistle e Wilson (2001), o corpo 

vestido é fundamental para a ordem microssocial. A exposição da carne nua 

perturba. 

Como indica Nead (1992), a história da arte tradicional sempre buscou 

metaforicamente “selar” o corpo feminino, contendo-o e “despoluindo-o” e o corpo 

de Magalhães e Aguilar, vai justamente subverter essas premissas.   

 

 

Figura 3 – Laura Aguilar, Clothed/Unclothed 1, 1990. Papel de gelatina e prata, 40,64 x 50,80 cm, Reprodução. 

Disponível em: <https://arthistory.artsci.wustl.edu/events/479>. Acesso em: 16 fev. 2017.  

 

Aguilar (Figura 3), assim como Magalhães, realiza um jogo entre corpo 

vestido e despido. Trata-se de uma obra da série produzida entre 1990 e 1994 

intitulada Clothed/Unclothed que se constitui em dípticos com imagens feitas por 

Laura Aguilar, de maneira colaborativa, com seu círculo de amigos e parentes. As 

pessoas vestidas aparecem à esquerda e as despidas à direita, em poses parecidas. 

A imagem final (da direita), correspondente a uma espécie de “conclusão” dos 

retratados, segundo Swartz (2010), foi escolhida por eles, entre duas opções 

fornecida por Aguilar. Amelia Jones (2016) chama a atenção para seus olhares 

diretos e indiferentes e para a disposição dos corpos como se fossem uma 
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“fortaleza” (poses of fortitude). O espectador se depara com fotografias em preto e 

branco feitas em estúdio, com o fundo escuro, que variam em número de 

participantes e que de certa maneira, desafiam o espectador desconstruindo antigos 

valores engessados socialmente. 

No autorretrato de Aguilar a expressão facial, tanto na foto em que está 

vestida quanto na que está despida, é extremamente parecida, bem como a 

corporal. As mãos entrelaçadas mudam de posição (esquerda sobre direita e direita 

sobre esquerda respectivamente). Para Jones, somos incitados a observar minúcias 

nessa imagem e o olhar da artista nos capta. Um olhar de indiferença, sem remorso 

ou vergonha.  Em Magalhães temos uma mudança de expressão. O corpo vestido 

está com um rosto sério e o despido, sorrindo.  

Nas duas artistas observamos peças do vestuário que se relacionam com a 

“política do conforto” abordada por Holliday (2001). Segundo a autora, o conforto traz 

um ar de autenticidade incorporando políticas de lésbicas, gays, bissexuais e 

transgêneros e subculturas e em certo nível, pode ser utilizado como resistência aos 

discursos hegemônicos do comportamento “próprios” femininos ou masculinos. Há 

uma espécie de rejeição da moda, indicando uma certa indiferença a essa.  

 O corpo de Magalhães e Aguilar foge dos padrões médicos, é excessivo, e 

elas  não tentam escondê-lo ou disfarçá-lo com pequenos “truques”, como utilização 

de peças em cor escura, sem estampa ou linhas na vertical, por exemplo. As 

artistas reafirmam o corpo Gordo no “conforto” e, peladas, revelam toda a sua 

corpulência, indicando que o espectador é tão vulnerável quanto elas, porque à 

medida que veem os corpos pelados, esperam ver a si  mesmos (JONES, 2016).   

Em contraste com o corpo Gordo das artistas, citamos a Figura 4 que 

corresponde ao trabalho do fotógrafo Robert Mapplethorpe, “Lisa Lyon” (1980). Sob a 

ótica de Nead (1992) é uma imagem que vai trazer “ordem”, “precisão”, “lógica”, pois 

tanto a modelo, quanto o fotografo colaboram com o ordenamento do corpo 

feminino. Ambos parecem escultores clássicos na busca da estética ideal, 

transformando o material “cru” em arte. 
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Figura 4 – Robert Mapplethorpe, Lysa Lyon, 1980. Fotografia. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/04/1763754-retratos-do-underground-em-la.shtml>. Acesso 

em: 31 mar. 2017. 

 

Evidentemente, Nead (1992) não desconsidera o valor que a obra possui, 

sobretudo na desconstrução de determinados padrões femininos (Lyon é 

bodybuilder), mas reforça que nesse trabalho a modelo foi emoldurada, tendo o seu 

corpo aparentemente atingido o mais alto grau da forma contida.  
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Nesse caminho de discussão da exposição do corpo feminino despido, está 

a série “Motion”, de Aguilar. Na Figura 5, “Motion #56” (1999), Aguilar e outras duas 

mulheres se dispõem sobre o chão, fundindo-se ao espaço natural. De acordo com 

Kuusinen (2006), a série faz parte de um processo de “cicatrização” psicológica da 

artista, após a perda de seu pai. Apesar da questão familiar, Aguilar não deixa de 

traçar uma crítica aos padrões do corpo nu na história da arte, através da inter-

relação com os corpos Gordos e pelados.    

 

 

Figura 5 – Laura Aguilar, Motion #56, 22.9 x 30.5 cm, 1999. Fonte: KUUSINEN, 2006. 

 

O preto e branco da fotografia não deixa escapar a diferença na coloração 

das retratadas. Uma característica marcante do projeto poético de Aguilar é 

justamente o enfoque das questões étnico-raciais pautados, sobretudo, pela teoria 

queer que surgiu no final da década de 1980 nos Estados Unidos como reação às 

políticas de identidade gays e lésbicas. “[…] Um conjunto de microgrupos vão se 

reapropiar desta injúria [queer  em inglês significa ‘viado’, ‘bicha’, ‘maricas’, etc.] 

para se opor justamente às políticas de integração e de assimilação do movimento 
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gay” (PRECIADO, 2010, p. 48-49). Através dessa proposta, Aguilar denuncia as 

minorias e reforça as falhas nas representações.  

Cabe ressaltar que o corpo Gordo tem um importante papel nesta teoria, já 

que é excluído, marginalizado pela sociedade, como podemos confirmar no estudo 

sobre a leveza de Lipovetsky (2016) que enfatiza a busca incessante dos indivíduos 

por um corpo magro, torneado, livre de gorduras. O autor fala de uma cultura 

lipofóbica7: 

 

Em toda a parte, o objetivo é expulsar a gordura, tornar os corpos fluidos, 

aliviá-los do peso da corporeidade. A era hipermoderna vê o triunfo de 

uma cultura transestética da leveza, portadora de prazeres aéreos e de 

sonhos, mas também de pesadelos. Enquanto se afirma a vitória 

simbólica do leve sobre o pesado, aumentam a obsessão pela saúde e a 

tirania da “magreza”, fontes de um novo peso (LIPOVETSKY, 2016, p. 77).  

 

Nesse aspecto, torna-se ainda mais evidente o papel de desconstrução do 

olhar provocado por Magalhães e Aguilar. Trata-se de uma luta constante de 

aceitação e provocação de normas frente ao corpo excluído e desconsiderado na 

sociedade contemporânea.  

Uma obra que confronta diretamente a cultura das dietas, exercícios e a 

disseminação dos discursos médicos é a “Gorda 22” (Figura 6 e 7) que faz parte da 

série “A mulher gorda nua na fotografia” que Magalhães iniciou em 1995.  

 

                                                           
7 Termo cunhado por Claude Fischler (1993).  
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Figura 6 e 7– (À esq.) Fernanda Magalhães, Gorda 22, da série “A Representação da Mulher Gorda Nua na 

Fotografia”, 1995. Fonte: TVARDOVSKAS; RAGO, 2007. (À dir.) Joyce Tenneson , Trabalho da série 

“Transformation”, 1993. Fonte: http://www.tenneson.com/portfolios/transformations. Acesso em: 8 mar. 2014.  

 

Conforme descrevi em estudo anterior (MELLO, 2015), Magalhães dispõe a 

fotografia de seu corpo à esquerda, em preto e branco e em maior escala e à direita 

a fotografia de uma mulher nua, apropriada de um dos trabalhos de Joyce Tenneson 

(1945-, Figura 6), artista reconhecida pelos temas subversivos e pela exploração da 

diversidade. Nela uma mulher de cabelos grisalhos e corpo Gordo se olha no 

espelho em um ambiente atmosférico. Em “Gorda 22”, a coloração e a textura da 

imagem foram alteradas, bem como a direção do corpo. O rosto e o espelho da 

mulher foram retirados e há uma mudança de sentido na montagem. A mulher, 

agora diante de um fundo preto, parece escrever sobre um quadro negro, como se 

ensinasse algo: “‘Fazer suculento e farto’ ‘Os grandes representam fartura’ ‘A lição 

das velhas cozinheiras é que refogar é guisar duas X’ ‘Frigir e refogar 

exclusivamente em gordura, manteiga, banha de porco, azeite doce ou de dendê’” 

(TVARDOVSKAS; RAGO, 2007, p. 62). Com indício de humor, as frases que parecem 

saídas de livros de receitas, são recheadas de gorduras e alimentos comumente 

associados à corpulência.  
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Os diálogos do corpo com a transgressão são constantes nas obras de 

Magalhães e Aguilar e propiciam reflexões sobre a corporeidade na cultura 

contemporânea ocidental. Como bem lembra Susan Bordo (2003), vivemos em uma 

sociedade que é educada a ser insegura com os corpos. Independente do tamanho 

ou largura, todo o indivíduo (sobretudo a mulher) é ensinado a controlar o seu peso, 

a sua alimentação, a se olhar no espelho exigindo uma proporção clássica.  

 

Conclusão 

 

O corpo Gordo e obsceno de Fernanda Magalhães e Laura Aguilar nos 

lembra da vulnerabilidade do corpo feminino ao longo da história da cultura 

ocidental. Corpo que sempre esteve no domínio do olhar masculino, seja na esfera 

familiar, científica, ideológica, filosófica, religiosa. Corpo que sempre foi moldado, 

controlado, construído. 

Através das obras, pudemos perceber que a corpulência tem se mostrado 

como propulsora dos mecanismos de políticas envolvendo disciplinas corpóreas, 

cânones de beleza, hegemonia e dissenso. As artistas apresentadas, embora de 

nacionalidades distintas, possuem um corpo que ainda na contemporaneidade, 

mesmo com os numerosos discursos sobre a diversidade, é alvo de estigmatização. 

Ambas partiram das suas subjetividades para desenvolver um projeto poético que 

favorece a desconstrução do olhar do espectador, acostumado a corpos longilíneos.  

A gordura, neste ponto, revela a crueza do obsceno no seu patamar. Corpos 

engordurados pela rebeldia e em desacordo com as normas vigentes. Corpos que se 

fundem com o ambiente e se despem de pudor e classificações. Corpos pelados, 

nutridos com o peso da subversão. 
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Resumo: O presente artigo objetiva refletir acerca da construção de 

representações de feminilidades atreladas ao espaço doméstico. O recorte de 

estudo tem como foco imagens fotográficas de alunas durante as aulas de Economia 

Doméstica na Escola Técnica de Curitiba nos anos 1950. No decorrer das aulas, as 

meninas aprendiam a preparar refeições e servi-las, bem como determinados 

valores, comportamentos e regras de conduta à mesa e na sociedade. A partir de 

uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa, as imagens serão analisadas 

como fontes de evidência histórica. Embora não exista apenas um significado 

possível, imagens compreendem determinados mecanismos que direcionam sua 

leitura, favorecendo certos significados e restringindo outros. Neste trabalho, 

faremos uso do modelo proposto por Ana Maria Mauad (2005), que identifica as 

mensagens de uma imagem a partir de dois segmentos: expressão e conteúdo. Com 

base nessas questões, percebemos que a análise imagética pode servir como 

evidência da cultura material do passado ao revelar lugares, artefatos e formas de 

ser e agir de uma determinada sociedade em um momento histórico. 
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Introdução 

 

As produções imagéticas, assim como os textos e os testemunhos orais, 

podem revelar-se como uma forma importante de evidência histórica. Logo, as 

imagens podem ser empregadas no processo de compreensão e reconstrução da 

cultura material do passado ao ilustrarem lugares, práticas sociais, atitudes, 

mentalidades e comportamentos de uma determinada sociedade em um dado 

período histórico. 

Tendo em vista tais questões, esse trabalho tem como objetivo refletir sobre 

a construção de representações de feminilidades atreladas ao espaço doméstico a 

partir da leitura e análise de duas imagens fotográficas que retratam as aulas da 

disciplina de Economia Doméstica na Escola Técnica de Curitiba nos anos 1950. 

Durante as aulas, as meninas eram instruídas e capacitadas a realizar 

tarefas domésticas como: organizar e limpar os ambientes e artefatos da casa, 

manusear os alimentos, preparar refeições simples e requintadas, arrumar e servir 

com maestria uma mesa, conhecer regras de etiqueta e saber comportar-se 

adequadamente no lar e na sociedade.  

Este artigo está dividido em três seções. Na primeira parte, buscamos 

contextualizar o período no qual foi criado o curso de Corte e Costura na Escola 

Técnica de Curitiba. Num segundo momento, procuramos explicitar o modelo 

teórico-metodológico proposto por Ana Maria Mauad e empregado para a análise 

das imagens fotográficas. Na terceira seção, exploramos as fotografias buscando 

perceber como acontecia a construção e legitimação de feminilidades por meio das 

práticas domésticas ensinadas na instituição escolar. 

 

A Escola Técnica de Curitiba e a sociedade brasileira nos anos 

1950 
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Denominada, inicialmente, de Escola de Aprendizes e Artífices do Paraná, a 

Escola Técnica de Curitiba foi criada em 1910 pelo então presidente, Nilo Peçanha. 

Nesse período, a instituição era voltada para a educação profissional de meninos 

pobres seguindo a perspectiva das práticas higienizadoras que marcaram o início do 

século XX, quando um dos caminhos para garantir a adequação das classes ditas 

menos favorecidas e alcançar a “ordem e progresso” seria a educação para o 

trabalho com o intuito de afastar tais grupos de risco da marginalidade e da 

transgressão (QUELUZ, 2002). 

Nas primeiras décadas desde a sua concepção, a instituição direcionava 

seus esforços para o ensino e a formação de força de trabalho predominantemente 

masculina. Ao longo dos anos 1940, no entanto, a sociedade brasileira vivenciou 

momentos de amplas transformações. Os processos de industrialização e 

urbanização atingiram um ritmo acelerado e o tema da modernidade estava, na 

maioria das vezes, aliado à ideia de desenvolvimento. O início da década de 1940 

também foi um período marcado pelo caráter centralizador do Governo Vargas, por 

meio da implantação do “Estado Novo” de 1937 até 1945 (MELLO; NOVAIS, 1998). 

Esses acontecimentos influenciaram mudanças em vários âmbitos, 

inclusive no que diz respeito às diretrizes da educação profissional. Dessa forma, na 

década de 1940, a Escola Técnica de Curitiba foi institucionalizada com uma série de 

decretos conhecidos como “leis orgânicas” que redefiniram o sistema educacional 

brasileiro. A “Lei orgânica do ensino industrial”, estabelecida em 1942, oferecia o 

quadro dos cursos do ensino industrial em dois ciclos e organizava todo o seu 

funcionamento em termos de disciplinas, seções a serem organizadas e 

certificações (MACHADO, 2010). 

Uma das principais alterações trazidas pela “Lei Orgânica de 1942” foi a 

exigência da formação primária para poder candidatar-se ao ensino industrial 

básico. Dessa forma, os/as estudantes deveriam ter a idade mínima de dez anos, 

visto que, geralmente, era essa a faixa etária para os/as que concluíam o ensino 

primário, e participar do teste de admissão, submetendo-se a provas de capacidade 

física, aptidão mental, português, matemática e desenho (MACHADO, 2010). 
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Segundo Maria Lúcia Büher Machado (2010), o 1º ciclo englobava os cursos 

industriais ginasiais e abrangia, na Escola Técnica de Curitiba, as seguintes seções e 

respectivos cursos: 1) seção de Indústria Mecânica, que concentrava o curso de 

Mecânica de Máquinas; 2) seção de Artes Industriais, que reunia os cursos de 

Marcenaria, Artes do Couro, Alfaiataria e Corte e Costura; 3) seção de Artes Gráficas, 

que incluía o curso de Tipografia e Encadernação. 

O curso de Corte e Costura foi criado no ano de 1943 e estabelecido 

demarcadamente como ofício feminino. Assim, pela primeira vez, a instituição abria 

espaço para também escolarizar meninas3. No entanto, Machado (2010) explica que, 

embora as alunas tenham sido contempladas na organização do ensino industrial 

com um espaço de formação, este estava restrito a um saber racionalizado sobre o 

espaço reservado às mulheres: o espaço doméstico4. 

Na Escola Técnica de Curitiba, as alunas tinham aula em tempo integral 

sendo o período da manhã dedicado para o ensino de disciplinas de “cultura geral” 

e o período da tarde para as disciplinas denominadas “cultura técnica”5. As 

disciplinas de “cultura geral” englobavam: Português, Inglês ou Francês, 

Matemática, Física, Química, História Natural, História Universal e Geografia Geral. 

Já as disciplinas de “cultura técnica” abarcavam: Desenho Técnico, Tecnologia e 

Prática de Costura, Tecnologia e Prática do Bordado, Artes Industriais ou Artes 

Femininas, além da prática educativa de Economia Doméstica. 

O curso de Corte e Costura vigorou na instituição até o final da década de 

1960. Durante esse período, foram registradas imagens fotográficas que 

                                                           
3 Torna-se pertinente comentar que, se no momento de sua criação a instituição era voltada para a educação profissional de 
crianças pertencentes às classes menos favorecidas, esse panorama começa a mudar em meados dos anos 1950. De acordo 
com Amorim (2004, p. 275), como “o acesso ao ensino industrial torna-se cada vez mais restrito, devido à grande procura, os 
exames de seleção acabarão por admitir os candidatos mais bem preparados, isto é, os originários das classes com poder 
aquisitivo suficiente para proporcionar a seus filhos uma melhor preparação para a obtenção de uma vaga nas escolas 
técnicas federais”. Ver: AMORIM, Mário Lopes. Da Escola Técnica de Curitiba à Escola Técnica Federal do Paraná: projeto de 
formação de uma aristocracia do trabalho (1942-1963). 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo. 
4 Segundo Machado (2010), a procura da Instituição para a realização do curso básico industrial de Corte e Costura tinha como 
finalidade formar para o lar e não para o mercado de trabalho. O discurso por parte dos organizadores do ensino industrial 
apresentou uma modificação em meados da década de 1960, quando os manuais voltados para a área de corte e costura 
destacaram a necessidade de um melhor preparo das profissionais para o setor industrial. Ver: MACHADO, Maria Lúcia Büher. 
Racionalidade, Trabalho e “Harmonia Social”: Configurações do projeto de modernização brasileira e ensino industrial na 
Escola Técnica de Curitiba (1930-1960). 2010. 412 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 
5 Informações obtidas pela autora em pesquisa realizada nos documentos de diários de classe no Arquivo Geral da Instituição. 
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possivelmente revelam questões importantes sobre as práticas sociais e suas 

influências na constituição de subjetividades de gênero, especialmente no que diz 

respeito à construção e legitimação de tipos de feminilidades hegemônicos6 e 

vigentes na sociedade brasileira da época. Sendo assim, a seguir, buscamos 

explicitar o modelo teórico-metodológico adotado para a leitura das imagens. 

 

Imagens e História: visualizando as imagens fotográficas da 

Escola Técnica 

 

Ao longo dos séculos, o ser humano tem buscado diferentes maneiras de 

olhar, conceber, documentar, dialogar e utilizar suas produções imagéticas. De 

acordo com Ana Maria Mauad (2005, p. 134), “a demanda social de imagens foi se 

ampliando ao longo do século XX a ponto de podermos contar a sua história por 

meio das imagens técnicas, notadamente, a fotografia”. 

Torna-se pertinente salientar que as fotografias não envolvem apenas um 

registro mecânico, capaz de garantir veemente o testemunho da realidade. Isso 

porque, conforme John Berger (1999) considera, cada vez que olhamos uma 

fotografia devemos estar cientes que o recorte e a escolha de uma determinada 

cena ou momento foram realizados pelo/a fotógrafo/a entre uma gama de outras 

possibilidades. Além disso, a percepção ou apreciação de uma imagem varia de 

acordo com as vivências e experiências pessoais e/ou coletivas de cada 

observador/a dentro de um determinado contexto.  

Desde o surgimento da fotografia, os acontecimentos podem ter sua 

história documentada e narrada por meio do que Mauad (2005) define como 

“linguagem de imagens”. Sendo assim, para essa autora, é possível registrar uma 

“história múltipla, constituída por grandes e pequenos eventos, por personalidades 

                                                           
6 Nos anos 1950, de acordo com a moral dominante e os padrões dos “bons costumes”, as moças de família deveriam 
apresentar gestos contidos, respeitar os pais e preparar-se adequadamente para o casamento. Esse comportamento, visto 
como adequado para as moças solteiras, garantia o respeito social, a possibilidade do casamento tradicional e de uma vida de 
“rainha do lar”. Ver: PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos rígidos. Mulher em Revista. In: PINSKY, Carla Bassanezi; 
PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, p. 469-512. 
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mundiais e gente anônima, por lugares distantes e exóticos e pela intimidade 

doméstica, pelas sensibilidades coletivas e ideologias oficiais” (MAUAD, 2005, p. 

137). Tendo em vista essas observações, como podemos perceber o que não foi 

imediatamente revelado pelo olhar fotográfico? Como interpretar as imagens 

produzidas no passado? E, mais precisamente, como examinar e analisar as 

imagens fotográficas produzidas na Escola Técnica nos anos 1950? 

Mauad (2005) explica que a percepção e a interpretação de textos visuais 

são faces de um mesmo processo: o da educação do olhar. Logo, é a competência 

de quem observa e analisa que fornece significados à imagem. Essa interpretação, 

segundo Mauad (2005, p. 142): 

 

Se dá a partir de regras culturais, que fornecem a garantia para que a 

leitura da imagem não se limite a um sujeito individual, mas que acima de 

tudo seja coletiva. A ideia de competência do leitor pressupõe que, na 

qualidade de destinatário da mensagem fotográfica, ele detenha uma 

série de saberes que envolvem outros textos sociais. 

 

Embora não exista apenas um significado possível, imagens compreendem 

determinados mecanismos que direcionam sua leitura, favorecendo certos 

significados e restringindo outros. Neste trabalho, utilizamos a proposta teórico-

metodológica de Mauad (2005), que concebe a fotografia como uma mensagem que 

se organiza a partir de dois segmentos: expressão e conteúdo. O segmento 

“expressão” abrange escolhas técnicas e estéticas, como composição visual, 

enquadramento, iluminação, definição da imagem, contraste, cor, entre outras 

questões. Já o “conteúdo” refere-se ao contexto social e cultural que envolve o 

conjunto de pessoas, artefatos, lugares e vivências que compõem a imagem 

fotográfica. Vale salientar que ambos os segmentos se articulam constantemente no 

processo de produção de sentido da fotografia, “sendo possível separá-los para fins 

de análise, mas compreendê-los somente como um todo integrado” (MAUAD, 2005, 

p. 143). 
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A partir das questões acima elucidadas, foram organizadas duas fichas de 

análise7 (TABELA 1 e TABELA 2) com o objetivo de decompor e observar as imagens 

fotográficas das aulas de Economia Doméstica da Escola Técnica de Curitiba. Dessa 

forma, cada um dos campos das duas fichas deverá ser preenchido por itens 

presentes nas fotografias. 

 

TABELA 1 – Ficha de elementos da forma de expressão 

Agência produtora | Ano  

Dimensões da imagem  

Forma da foto e suporte   

Tipo de foto  

Enquadramento I: sentido da foto [horizontal ou vertical]  

Enquadramento II: direção da foto [esquerda, direita, centro]  

Enquadramento III: distribuição de planos  

Enquadramento IV: objeto central, arranjo e equilíbrio  

Nitidez I: foco  

Nitidez II: impressão visual [definição de linhas]  

Nitidez III: iluminação  

Produtor: amador ou profissional  

Nº da foto  

Fonte: Adaptado pela autora (2017). 

 

TABELA 2 – Ficha de elementos da forma do conteúdo 

Agência produtora | Ano  

Local retratado  

Tema retratado  

Pessoas retratadas  

Artefatos retratados  

Atributo das pessoas  

Atributo da paisagem  

Evento retratado – atividades  

Tempo retratado [dia/noite]  

Nº da foto  

Fonte: Adaptado pela autora (2017). 

 

                                                           
7 As fichas foram produzidas a partir da proposta teórico-metodológica de Ana Maria Mauad (2005). No entanto, os assuntos de 
análise das fichas foram adaptados de acordo com o objetivo desta pesquisa. 
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Conforme Mauad (2005) reitera, um mesmo item pode estar presente em 

diferentes campos espaciais, visto que tais campos não são estanques e 

representam reconstruções de realidades sociais. A seguir, buscaremos aplicar a 

proposta teórico-metodológica apresentada em duas imagens fotográficas da 

disciplina de Economia Doméstica do curso de Corte e Costura, com o intuito de 

perceber as representações de feminilidades e suas imbricações com o espaço e as 

práticas domésticas. 

 

Cozinheiras “prendadas”: um prato para fazer e servir 

 

Conforme mencionado anteriormente, o curso técnico ginasial de Corte e 

Costura era direcionado exclusivamente para meninas e apresentava, entre suas 

práticas educativas, o ensino de Economia Doméstica.  

A primeira docente de Economia Doméstica da instituição foi a professora 

Maria Amélia Pinto, que escreveu o programa da disciplina e lecionou na Escola 

Técnica de Curitiba de 1943 a 19688. Entre os ensinamentos transmitidos nas aulas 

de Economia Doméstica estavam: noções de higiene no manuseio dos alimentos e 

dos artefatos domésticos9; nutrição da família; noções de cozinha prática e artística; 

montagem e decoração dos pratos e da mesa; regras de etiqueta e comportamento 

no lar e na sociedade.  

De acordo com Maria Amélia Pinto10, o objetivo da disciplina de Economia 

Doméstica era formar futuras “donas de casa exemplares”. Em uma reportagem 

publicada em novembro de 1947 na revista institucional Labor11, a ex-professora 

enfatiza a importância das identidades sociais de esposa e dona de casa:  

 

                                                           
8 Informações obtidas no setor de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
9
 Por artefatos domésticos compreendemos: 1) os artefatos não elétricos como, por exemplo, a batedeira de bolo manual e o 
espremedor de frutas manual; 2) os eletrodomésticos; 3) os utensílios domésticos como panelas, pratos, talheres e vasilhas. 
10
 Entrevista concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. No período em que a entrevista foi realizada, Maria Amélia Pinto 

estava com 98 anos de idade. 
11 Publicação oficial da Escola Técnica de Curitiba entre os anos de 1940 e 1947. 
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A mulher tem procurado fugir ao papel que lhe foi reservado na vida. Ela 

procurou ingressar em todos os setores, sempre se distanciando do seu 

verdadeiro lugar – O LAR. Na Administração pública, no magistério, nas 

profissões liberais e na própria política ela tem tido papel relevante. 

Entretanto, a maioria, se quisesse confessar, diria que estaria melhor 

dentro do seu próprio lar [...]. E o que é necessário para bem administrar 

um lar? Simplesmente conhecimentos de Economia Doméstica, os quais 

lhe darão qualidades para ser mulher casada e possibilidades para o 

governo da casa (PINTO, 1947, p. 19). 

 

Segundo o discurso da ex-professora, podemos compreender que a “dona 

de casa exemplar” deveria ser uma boa administradora e conhecedora das 

atividades no lar garantindo, com isso, características e “qualidades para ser mulher 

casada”. Buscando criar um espaço onde as alunas pudessem praticar os 

conhecimentos aprendidos, a ex-professora relata que o espaço da sala de aula era 

organizado como seu fosse um ambiente doméstico: 

 

A sala era grande, sabe? Eu dividi a entrada da sala com um balcão de 

lambri, criando uma sala de jantar e uma cozinha, onde as meninas 

trabalhavam. Na cozinha, elas tinham três fogõezinhos para trabalhar e 

geladeira [...]. Na sala de jantar, eu arrumei a mobília
12

. 

 

A disciplina de Economia Doméstica era ofertada durante os quatro anos do 

curso de Corte e Costura. Dessa forma, no primeiro ano, as meninas estudavam 

noções básicas de higiene corporal e boas maneiras que iam desde saber lavar e 

pentear os cabelos adequadamente até regras de etiqueta e comportamento no lar e 

na sociedade. No segundo e terceiro anos, as alunas eram instruídas e capacitadas 

a realizar tarefas como organizar e limpar os ambientes e artefatos domésticos e 

preparar lanches simples como quitutes e salgados. No quarto ano, as meninas 

aprendiam a fazer e servir pratos mais elaborados que eram degustados pelo 

diretor da instituição e por mais alguma/s autoridade/s13 convidada/s por ele. Sendo 

assim, a ex-professora relata que no último ano do curso as meninas deveriam 

                                                           
12 Entrevista concedida à autora em 17 de dezembro de 2015.  
13 As autoridades convidadas para o lanche eram, geralmente, diretores de empresas ou profes-sores/as da instituição. 
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preparar o prato especificado por ela, servir e saber se comportar à mesa. Tudo era 

minuciosamente avaliado por Maria Amélia: 

 

O diretor lanchava conosco uma vez por semana e trazia um ou mais 

convidados. Na sala de aula, elas chegavam cedo, lavavam a mãozinha, já 

sabiam tudo o que tinha que fazer, né? Penteavam o cabelinho, etc. e tal. 

Punham um aventalzinho. Elas tinham um avental para elas trabalharem 

e outro aventalzinho para servirem a mesa. Depois de preparado e 

servido o prato, elas sentavam comigo, com o diretor e com a pessoa 

convidada. Elas participavam de tudo para a gente ver se elas sabiam 

direitinho como eu ensinei corretamente. E o diretor ficava de olho nelas 

também. Você tinha que ver. Eu adorava aquilo lá14. 

 

Na imagem a seguir (FIGURA 1), podemos observar a cena descrita pela ex-

professora. A fotografia é datada de agosto de 1959, sem identificação de autoria15 e 

parece ter sido posada, pois parte das pessoas encontra-se com o olhar direcionado 

para a câmera. 

 

Figura 1 – Alunas da disciplina de Economia Doméstica servindo o diretor e seus convidados. Agosto de 1959. 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI/UTFPR. 

                                                           
14 Entrevista concedida à autora em 17 de dezembro de 2015. 
15 A imagem fotográfica contém apenas um número que a identifica do lado direito inferior (126). Provavelmente, fazia parte de 
uma série de imagens documentadas pelo/a fotógrafo/a. Torna-se pertinente comentar que por ter parte do seu lado esquerdo 
inferior rasgado, a imagem estava junto com outras fotografias rasgadas num plástico intitulado “fotos mutiladas”. 
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A imagem retrata alunas do curso de Corte e Costura com idade 

aproximada de 14 anos e, ao que tudo indica, pertencentes à turma do quarto ano, 

visto que apenas as meninas do último ano serviam os pratos preparados e também 

se sentavam à mesa. 

O ambiente fotografado é a sala de jantar criada pela ex-professora Maria 

Amélia para que as meninas pudessem praticar as aulas como se fosse um 

ambiente doméstico. A sala era composta por uma mesa com dez lugares onde 

eram os servidos os pratos preparados pelas alunas. 

Em primeiro plano, podemos observar sentados à mesa: o diretor Lauro 

Wilhem ao centro da fotografia, a professora Maria Amélia Pinto sentada ao lado 

esquerdo do diretor, três convidados e quatro alunas. O enquadramento se dá em 

torno do diretor, que parece ser o foco da imagem e a pessoa mais importante do 

ambiente. Ao que tudo indica, o diretor e a professora de Economia Doméstica 

foram as primeiras pessoas a experimentar o lanche preparado e servido pelas 

alunas, pois são os únicos com uma colher nas mãos. Isso pode ser explicado 

porque, conforme o testemunho de Maria Amélia, tanto ela quanto o diretor 

analisavam e avaliavam os pratos preparados pelas alunas. 

Vale ressaltar os artefatos que compõem a mesa: um arranjo ao centro, dez 

copos e dez taças com sobremesas. Isso nos sugere que havia uma décima pessoa 

participando do lanche. Segundo o relato da ex-professora, as meninas aprendiam a 

preparar as refeições e a servi-las utilizando os artefatos domésticos mais 

modernos e requintados produzidos na época. 

No segundo plano da imagem aparecem três alunas em pé, atrás do diretor 

Lauro Wilhem. As três moças vestem aventais, provavelmente específicos para 

servir refeições. Enquanto duas delas direcionam o olhar para a câmera fotográfica, 

a terceira parece estar mais interessada em observar o diretor provar a sobremesa 

servida.  
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O terceiro plano serve como pano de fundo da imagem e é composto por 

parte do ambiente da sala onde as refeições eram servidas. É possível observar 

também uma luminária, estilo abajour, do lado esquerdo da imagem e uma porta 

semiaberta ao fundo.  

Segundo o relato da professora Maria Amélia, o diretor Lauro Wilhem 

visitava com frequência os ambientes das aulas de Economia Doméstica. Além de 

acompanhar o bom andamento das meninas em sala de aula, o diretor tinha a 

oportunidade de experimentar e avaliar os quitutes e pratos preparados pelas 

alunas. Na imagem, as meninas sentadas à mesa aparentam timidez e, talvez, 

constrangimento por estarem sendo avaliadas quanto ao seu comportamento e boas 

maneiras tanto pela professora quanto pelo diretor. Inclusive, ao que tudo indica, a 

professora tem seu olhar dirigido para uma de suas alunas. 

Conforme Guacira Lopes Louro (1998) argumenta, os grupos de 

pertencimento dos indivíduos como a escola, a igreja e o Estado, por exemplo, 

fazem investimentos ao reiterar determinadas identidades e práticas hegemônicas, 

disciplinando e condicionando os indivíduos. Dessa forma, ao informar, propor e 

ensinar conhecimentos, saberes e valores, a Escola Técnica assumia também 

caráter normativo divulgando modos “ideais” de ser e viver no âmbito familiar e na 

sociedade.  

A Figura 2 retrata uma aula prática realizada na cozinha experimental da 

escola durante a aula de Economia Doméstica. A imagem é datada do ano de 1959, 

sem identificação de autoria16 e parece ter sido captada de maneira instantânea. 

O ambiente fotografado faz parte da cozinha experimental da disciplina de 

Economia Doméstica. A cozinha era composta por uma mesa onde eram 

preparados os alimentos, três fogões, uma geladeira, um balcão com pia e um 

armário onde eram expostos os eletrodomésticos mais modernos para a época.  

 

                                                           
16 A fotografia contém apenas um número ao centro que a identifica (226). Provavelmente, fazia parte de uma série de imagens 
documentadas pelo/a fotógrafo/a.  
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FIGURA 2 – Professora Maria Amélia analisando aluna durante o preparo de uma refeição. Agosto de 1959. 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI/UTFPR. 

 

O enquadramento da fotografia se dá em torno das práticas realizadas em 

uma mesa durante a aula na cozinha. A ênfase é no preparo do alimento realizado 

pela aluna sob a supervisão da professora. Dessa forma, podemos observar, em 

primeiro plano, a mesa com os ingredientes para o feitio do prato. A mesa é coberta 

por um tecido quadriculado. Sobre ela encontram-se dispostos: uma penca de 

bananas, alguns ovos, um prato com ovos cozidos e cortados, duas latas de 

alimentos em conserva – sendo uma lata de palmito da marca “Arco-íris” –, um 

porta-gelos, alguns talheres, três garrafas, uma travessa redonda e um prato.  

O segundo plano é composto pelas figuras femininas da aluna e da 

professora. Posicionada do lado direito da imagem, a aluna possui cabelos curtos e 

aparece trajando sobre suas vestes um avental branco, rendado e acinturado. Ela 

parece concentrada ao manusear um ralador sobre um prato. Já a professora, 

posicionada do lado esquerdo da imagem, possui cabelos curtos e aparentemente 

escuros, usa óculos com lentes escuras e aparece trajando um suéter sobre uma 
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camisa com gola. Ela mantém seu olhar concentrado e direcionado para a atividade 

realizada pela aluna.  

Atrás da professora e da aluna, em terceiro plano, aparecem da direita para 

a esquerda: parte de uma janela do lado direito superior com uma cortina 

estampada, uma cadeira, parte de um fogão e uma parede azulejada ao fundo.  

Os três planos parecem estar focados, na medida em que as linhas e 

contornos parecem bem definidos por meio de uma iluminação clara e com 

sombras que predominam em toda a imagem. Isso nos sugere que o objetivo era 

mostrar a atividade realizada pela aluna sob a supervisão da professora, mas 

também todo o entorno composto pelos artefatos domésticos sobre a mesa.  

Por meio das imagens analisadas, pudemos observar como aconteciam as 

dinâmicas em sala de aula na disciplina de Economia Doméstica, tendo em vista, 

especialmente, as práticas domésticas realizadas nos ambientes da cozinha e sala 

de jantar. Logo, entre os tipos de feminilidades legitimados pela Escola Técnica, 

podemos ressaltar, neste trabalho, o de “cozinheira prendada”, capaz de preparar e 

servir com maestria refeições, além de comportar-se adequadamente à mesa, de 

acordo com os ditames da época. 

 

Considerações finais 

 

Procuramos refletir, ao longo deste artigo, sobre as práticas domésticas 

ensinadas na disciplina de Economia Doméstica da Escola Técnica de Curitiba e 

como a apropriação de tais práticas pelas alunas contribuía na constituição de 

subjetividades de gênero. 

De acordo com as convenções sociais vigentes no Brasil dos anos 1950, a 

conduta feminina ideal correspondia a gestos contidos, a saber comportar-se 

adequadamente no lar e na sociedade e a ser capaz de realizar perfeitamente o 

trabalho doméstico. Nesse sentido, a disciplina de Economia Doméstica da Escola 
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Técnica de Curitiba visava profissionalizar e conscientizar suas alunas sobre o 

importante papel que viriam a desempenhar na família e no lar: o de exímia dona de 

casa, capaz de preparar refeições e administrar com maestria sua casa. 

Por meio da análise das imagens fotográficas foi possível observar o 

interesse e o investimento da instituição em ensinar suas alunas sobre as 

identidades sociais que viriam a ocupar futuramente oferecendo padrões de 

comportamento e maneiras de viver as feminilidades, percebidas como “normais” 

pela sociedade vigente.  

A investigação das imagens também nos permitiu compreender 

particularidades e aspectos da cultura material como a visualização dos ambientes e 

divisão de espaços, a organização e a utilização de artefatos domésticos, bem como 

aconteciam as dinâmicas durante as aulas de Economia Doméstica.  
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Corpo e imagens biomédicas na arte contemporânea: Claudio Mubarac e 

Monica Mansur 

 

Regilene SARZI-RIBEIRO 

(Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação, Bauru) 1. 

 

Resumo. O objeto de estudo desta pesquisa é a imagem biomédica na arte 

contemporânea e as diferentes visualidades do corpo visto em seu interior. Visa 

tecer novas relações estéticas e culturais entre as imagens biomédicas e os 

registros do corpo a partir de uma abordagem transdisciplinar que articula artes 

visuais, filosofia estética contemporânea, sociologia, medicina e história do corpo e 

das tecno-imagens. A metodologia foi composta de levantamento bibliográfico, 

coleta de dados iconográficos e análise estética de cunho histórico-crítico. Os 

resultados obtidos apontam para artistas como Claudio Mubarac e Monica Mansur 

que se apropriam de imagens do corpo como metáfora da morte, violência, 

controles do corpo, subjetividade e identidade: novos imaginários que deslocam e 

subvertem a função das imagens biomédicas. A arte contemporânea tem operado 

com imagens singulares de corpos e sujeitos vigiados pelas tecnologias médicas 

que caracterizam os jogos de poder entre sujeito e sociedade, de Michel Foucault, 

entendidos aqui como registros do corpo e novos modos de habitar os corpos e seus 

lugares. 

 

Palavras-chaves: imagens biomédicas e arte contemporânea, Claudio 

Mubarac, Monica Mansur, 

 

 

                                                           
1 Professora Assistente Doutora do Departamento de Artes e Representação Gráfica da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Bauru. 
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O tempo, diz o físico teórico romeno Basarab Nicolescu, em O Manifesto da 

Transdisciplinaridade (1999), está no centro da vida terrestre. O tempo presente dos 

filósofos é um tempo vivo. Ele contém em si mesmo tanto o passado como o futuro, 

não sendo nem o passado nem o futuro. Para a filósofa francesa Anne Cauquelin, 

em Frequentar os incorporais, “[...] é o tempo que governa as atividades artísticas 

contemporâneas [...] mesmo com elas se desdobrando no espaço” (CAUQUELIN, 

2008, p.89). 

Entre as décadas de 1970 e 1980, o suporte passa a ser questionado como 

lugar de memória e autoridade para dar espaço à arte como prática do tempo: 

arquivar, diferenciar, serializar, intermediar, transferir e reproduzir se tornam 

operações organizadas por um regime visual fotocinematográfico. A arte no século 

XX se tornou fotográfica (COSTA, 2009). Registrar, arquivar e reproduzir ou serializar 

se tornam ações poéticas (fazer) que operam os novos meios e suportes. O arquivo 

fotocinematográfico atua nos intervalos, nos vazios temporais, nos entremeios, 

entre a obra e a sua extensão temporal.  

Antes de avançarmos neste texto, ressaltamos que ele resulta de uma 

pesquisa docente (Trienal 2015-2017) sobre as novas corporalidades na arte 

contemporânea que operam a partir de apropriações e hibridações de registros do 

corpo por imagens biomédicas. A pesquisa visa descrever as relações estético-

culturais das imagens biomédicas com a História da Arte, a partir de uma 

abordagem Transdisciplinar que articula as Artes Visuais, a Filosofia Estética 

Contemporânea, a Sociologia, a Medicina e a História das Técno-Imagens.  

 

Claudio Mubarac e Monica Mansur 

  

No cenário brasileiro, os artistas Claudio Mubarac e Monica Mansur se 

apropriam das imagens biomédicas promovendo o seu deslocamento para o campo 

expandido da gravura, da fotografia e das instalações. Ambos partem da gravura e 

das técnicas de reprodutibilidade da imagem para discutir questões estéticas e 
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filosóficas dos meios, da imagem e do corpo associados à metáforas sobre a vida, a 

morte, identidade, paisagens e imaginários corporais. Produzem obras marcadas 

pela hibridação entre a gravura e a fotografia, a gravura e as instalações, 

materializam fusões, criam entremeios e novas corporalidades.   

As gravuras do paulista Claudio Mubarac (figura 01) são singulares. 

Mubarac nasceu em Rio Claro (SP) e formou-se em artes plásticas na Escola de 

Comunicação e Artes da USP em 1982. O artista associa a tradição e a história da 

gravura à fotografia e as relações entre a visualidade do corpo e temas filosóficos 

sobre a morte e a fragilidade da vida. As obras de Mubarac, que também por 

circunstâncias da vida se defrontou com as imagens biomédicas e a partir delas 

elaborou sua poética, são marcadas pelo hibridismo estético no campo da gravura 

expandida.  

A artista visual carioca Monica Mansur, começou sua carreira como 

gravadora e frequentou a EAV/Parque Lage no Rio de Janeiro por alguns anos, mas 

se graduou em arquitetura na FAU/UFRJ em 1980.  A obra de Monica Mansur (figura 

02) despertou a atenção pela forma como ela se apropria das imagens biomédicas: 

especializando o corpo, ampliando as imagens espacialmente seja por meio da 

fotografia ou da gravura impressas em superfícies projetadas no espaço das 

instalações, como na obra Tomos (2001), composta de impressões de tomografias 

sobre acetato distribuídos em fileiras com espaços entre, como corredores, pelo 

espaço expositivo.  
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Fig.01. Claudio Mubarac. Suíte Sobre as Câmaras. 

1997/2000. Fotografia e água-forte. 29x28cm.  

 

 

Fig.02. Monica Mansur. Tomos. Instalação. 

Impressões sobre acetato. 2001. Detalhe.  

 

Claudio Mubarac por sua vez participa da geração que conhece o corpo em 

detalhes por dentro e por fora, sobretudo depois da primeira metade do século XIX, 

quando a fotografia passou a revelar coisas que o olhar humano não conseguia 

captar, mas que a partir do registro fotográfico podiam ser vistas detalhadamente a 

partir da fragmentação das imagens. Novas conexões surgem como reflexo das 

visões críticas sobre o impacto da tecnologia na vida do homem, sobre a vida e a 

morte e junto delas questões sobre a arte, a ciência e as novas tecnologias da 

imagem. 

Em diferentes séries de sua obra gráfica como nas suítes Umbra ou Dos 

Ícones Gráficos, Mubarac se apropria da técnica de photoetching (fotogravura) para 

criar estampas que combinam imagens raios-X e exames médicos. Em uma de 

suas estampas nota-se a imagem de uma chapa de raios-X de um pé esquerdo 

feminino (da esposa do artista) de perfil e de frente que por estar sobreposto a uma 

inscrição hospitalar denuncia a natureza documental das imagens.  

Mas foi depois de um acidente automobilístico sofrido por Mubarac em 

1989, em São Paulo, que o corpo humano ganhou a atenção do artista em definitivo. 

Antes Mubarac revisitava a história da gravura explorando a gravura artística em 

seus aspectos comunicativos, a gravura como canal de informação. Após o acidente, 
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o artista passou a traduzir através da gravura a consciência da fragilidade da vida e 

da existência humana e a relacionar a materialidade da gravura à materialidade 

perecível e quebradiça do corpo. Desde então, seu corpo aparece representado de 

forma fragmentária, associada à cabeça, crânios, chapas de raios-x e desenhos 

gravados em ponta seca.  

 

[...] gravado em folhas de papel artesanal presas diretamente na parede. 

A folha, assim, ganha a dimensão de pele que vela/revela a estrutura do 

desenho do corpo [...] a representação do corpo do artista funde-se ao 

corpo das estampas [...] o corpo do artista une-se ao corpo da gravura, 

formando uma só substância. [...] as estampas dessa série não são 

apenas a representação de partes do corpo do artista, sinais de seu ser 

fragmentado. São igualmente corpos ou pedaços de um corpo maior, 

ocupando um espaço real no universo, como o corpo reorganizado do 

artista, após o acidente (CHIARELLI, 2006, p.69). 

  

De igual forma, na suíte Sobre as Câmeras Mubarac se apropriou dos raios-

X de seu corpo e por meio da fotogravura integrou as radiografias às imagens 

gráficas. Segundo o historiador da arte e curador Tadeu Chiarelli na produção 

gráfica do artista é recorrente a manifestação de imagens de esqueleto humano, 

crânios, quadril, braços e pés e ainda, troncos humanos e braços dissecados, 

interpretadas como metáforas da morte, associadas à simbologia e fragilidade do 

corpo e à transitoriedade da vida. Sobre as imagens biomédicas nas estampas de 

Mubarac, Chiarelli afirma:  

 

[...] as imagens de pés ressurgem sozinhas em duas outras estampas 

impressas em folha de prata sobre chumbo; a imagem dupla, formada 

pelo crânio e pela mão, reaparece apenas em uma estampa, impressa em 

folhas de prata sobre chumbo, igualmente; o crânio em buril e água-forte 

aparece de novo, com sutis intervenções, em mais uma impressão sobre 

papel, enquanto o corpo com suas vísceras (com intervenções invertidas 

e/ou modificadas) ressurgem mais duas vezes (CHIARELLI, 2006, p. 02). 
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O artista também manipula as imagens via computador, o que lhe permite 

um repertório vasto de imagens “[...] povoadas por outros crânios, outros 

fragmentos do corpo (captados pelos raios-X ou não), por outros corpos 

despedaçados, por registros da ação do artista sobre a matéria gráfica [...]” 

(CHIARELLI, 2006, p.02). 

Monica Mansur afirma que se casou com um médico e assim sempre 

conviveu com os diagnósticos por imagem, o que em certa medida a influenciou. O 

suporte para impressão – esparadrapo e gaze – das primeiras obras surge em 1995 

e resultam da ressignificação de imagens de raios-X incorporados à gravura. Cerca 

de 20 anos depois de suas primeiras gravuras, desenvolveu uma poética que 

consiste em refotografar vários tipos de exames médicos impressos em acetatos e 

placas acrílicas que misturam a impressão em serigrafia e suportes de grandes 

formatos à linguagem das instalações.  Trata-se de uma operação de 

metalinguagem a partir da qual Monica ao mesmo tempo em que expande a 

gravura, explora o arquivo, a memória, a reprodução e a repetição, bases da 

linguagem gráfica. 

Conforme Monteiro (2008) a obra de Monica se traduz em questões internas 

ao processo da gravura que ela reflete a partir da imagem mediada. No entanto, as 

refotografias de Monica Mansur são entremeios, são imagens entre a fotografia e a 

gravura, entre a fotografia e a instalação, mas, sobretudo resultado da mediação das 

máquinas e dispositivos de registro do corpo: as imagens médicas. Embora suas 

obras possam ser relacionadas com a gravura em campo expandido, Monica 

descaracteriza algumas operações da gravura como a reprodução das imagens, a 

numeração das estampas já que sua intenção não está no meio ou técnica e sim nas 

imagens “imaginadas” ou “inventadas” pelas máquinas de exames médicos e sua 

reprodutibilidade. 

Os arquivos de imagens geradas pelas tecnologias médicas (raios-X, 

colangeografia, a colonoscopia, a endoscopia, a tomografia, a ressonância 

magnética, a densitometria) são lugares de exercício de metalinguagem que 

oferecem ao público uma nova visão do corpo. Monica opera sobre as “paisagens 
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invisíveis” ou os interiores dos corpos que se tornam visíveis através das máquinas 

que traduzem a topografia corpórea em imagens que não identificam gênero, raça, 

idade, enfim, são “não identidades” (MONTEIRO, 2008). Para a pesquisadora Rosana 

Monteiro,  

 

[...] as imagens com as quais Monica trabalha podem ser de seu próprio 

corpo como de outro qualquer; são não identidades. Coletadas 

aleatoriamente podem ser imagens de pacientes que já faleceram, de 

pacientes doentes ou não. A desindividualização do sujeito 

contemporâneo é outro ponto presente no trabalho de Monica. É o rastro 

sem nome no exame médico (MONTEIRO, 2008, p.710-711). 

 

No entanto, estas “não identidades” processadas a partir de imagens do 

interior dos corpos, que tornam todos os seres de certa maneira iguais ou comuns, 

podem ser questionadas. Embora, as imagens não tenham uma identidade 

aparente, a documentação que os exames médicos geram são mapas ou 

cartografias que imprimem detalhes daquele sujeito cujo corpo foi devassado pelo 

exame médico tendo sua topologia física traduzida por formas e cores – as imagens 

médicas. Aparentemente as imagens geradas por raios-x, tomografia ou 

ressonância magnética são iguais, mas os detalhes guardam sutilezas que 

permitem identificar este ou aquele sujeito.  

Neste sentido, a arte contemporânea tem operado com imagens comuns, 

mas ao mesmo tempo singulares de corpos e sujeitos vigiados e controlados pelas 

tecnologias médicas. Tal como afirma Michel Foucault (1987), o exame médico é um 

dispositivo que ao mesmo tempo individualiza e despersonaliza para controlar os 

corpos e submetê-los a esta forma de poder: 

 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 

igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se 

pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 

façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina 
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fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis” 

(FOUCAULT, 1987, p.164). 

 

Ao ritualizar as imagens médicas deslocando-as do seu contexto original a 

artista promove a experiência estética em diferentes níveis: da paisagem ou 

topografia corporal comum a todos até a experiência dos meios da gravura ou 

fotografia e sua expansão espacial que geram os entremeios e uma nova 

corporalidade que questiona as noções de identidade e sujeito na 

contemporaneidade.  

 

Corpo e imagens biomédicas    

 

Partimos do princípio de que uma vez deslocada da área médica para o 

campo da Arte, estas imagens participam do hibridismo estético decorrente das 

diferentes operações poéticas: deslocamento, apropriação, recodificação e 

ressignificação no imenso e volumoso cenário de imagens do corpo produzidas 

pelas máquinas de vigiar e aparelhos de arquivo – raios-x, scanners, tomografias 

computadorizadas, ultrassons, endoscopias, ontem e hoje.   

Ontem, entre os anos de 1960, os artistas conceituais descobriram o corpo e 

as instalações artísticas, mas também a fotografia, o filme e o vídeo. A experiência 

acumulada com as formas de registro de imagens no campo da comunicação fez 

com que a arte efêmera: ações, performances e intervenções urbanas passassem a 

ser registradas por fotografias, filmes e vídeos. Hoje, Luiz Claudio Costa observa o 

domínio do regime fotocinematográfico na arte do século XX e os desdobramentos 

dos registros e arquivos na arte, na espacialidade e temporalidade das obras de arte 

na contemporaneidade.  

Para a curadora Cristina Freire (2006), a Arte Conceitual teceu uma relação 

muito estreita com os registros e arquivos de suas obras efêmeras e imateriais, o 

que lhe conferiu um caráter documental. Freire comenta como o filósofo Michel 
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Foucault tece relações entre o arquivo e o seu conceito de dispositivo que nos 

interessa especialmente: “O arquivo é para o filósofo, um dispositivo que não 

conserva coisas, mas, antes, revela, mesmo que por fragmentos, um sistema de 

funcionamento e arranjo de ideias” (FREIRE, 2006. p.73). Michel Foucault define 

dispositivo como:  

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma: o dito e o não dito são elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 

elementos (FOUCAULT, 2013, p.364).  

 

Para Foucault (2013), o dispositivo é um conjunto ou uma rede de elementos 

que compõe o jogo de poder entre o sujeito e a sociedade. Para o filósofo existe um 

jogo disciplinar de poder que se estende socialmente por meio dos dispositivos 

entendidos como arquivos e registros. Conforme, Foucault os dispositivos são por si 

só instrumentos de mudança e alteração de rota que podem alterar fluxos e 

caminhos até fazer nascer dentro do próprio sistema, a mudança, a ruptura ou a 

guinada da autopoiese2 social. O próprio dispositivo, a partir dos elementos que o 

compõe, se torna um aparelho de liberdade. Este é um dos aspectos positivos do 

dispositivo, que segundo Foucault pouco se compreende.  

A operação de apropriação de imagens do corpo produzidas por dispositivos 

maquínicos, exames médicos e processos de registro do corpo no campo da Ciência 

e da Medicina, resulta de uma cultura de vigilância, documentação, controle e 

normalização do corpo que opera diferentes arquivos e memórias. Neste campo, 

interessa-nos a visão do filósofo francês Michel Foucault sobre o poder implicado na 

disciplina cujo instrumento do exame provoca domesticação e objetificação da 

subjetividade. Os exames médicos surgem como estratégia política para controle e 

domínio de indivíduos e instituições. Foucault afirma:  

                                                           
2
 Do grego auto que significa próprio e poiesis, criação ou produção, o termo autopoiese foi cunhado nos anos 1970 pelos 
chilenos, o biólogo Francisco Varela e o filósofo Humberto Maturana para definir a capacidade do homem de se produzir, 
autogerar.  
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É o poder de individualização que tem o exame como instrumento 

fundamental. O exame é vigilância permanente, classificatória, que 

permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por 

conseguinte, utilizá-los ao máximo. Através do exame, a individualidade 

torna-se um elemento pertinente para o exercício do poder (FOUCAULT, 

2013, p.182). 

   

Neste contexto, Márcio Alves da Fonseca (2011) comenta o mecanismo dos 

exames e as relações com o poder e a disciplina no pensamento de Michel Foucault 

e revela três procedimentos que permitem ao exame desempenhar seu papel 

disciplinar:  

 

Pelo primeiro deles, o exame realiza uma inversão de visibilidade no 

exercício do poder. [...] as relações de poder devem permanecer ocultas 

[...] obrigam a uma visibilidade cada vez maior e mais detalhada aqueles 

que submetem à sua atuação. [...] Em segundo, o exame também produz 

um arquivo, cuja fonte não é outra que não os indivíduos sobre os quais 

atua. Com isso, ele faz a individualidade entrar no campo documentário. 

Toda extração conseguida pelo exame é registrada e documentada. [...] A 

vigilância detalhada e permanente consegue extrair um grande número 

de informações sobre o vigiado: seus hábitos, suas reações. [...] pelo 

exame, o individuo passa a ser uma peça de um dispositivo estratégico [...] 

a individualidade é um objeto de descrição e documentação [...] pode ser 

controlada e dominada a partir de um processo constante de objetivação e 

sujeição (FONSECA, 2011. p. 61-62). 

   

Para Foucault (2013) existe um jogo disciplinar de poder que se estende 

socialmente por meio dos dispositivos, entendidos por nós como as tecnologias de 

visualização do corpo que geram enunciados científicos e discursos biomédicos que 

controlam e normatizam o corpo dos indivíduos. No entanto, defendemos a ideia de 

que a ação de deslocamento das imagens do âmbito médico para o artístico, 

sobretudo a partir da invenção da fotografia, subverte a função das imagens do 

corpo, antes produzidas com objetivos e sentidos bastante distintos no campo da 
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ciência. Assim, no interior do próprio dispositivo ocorre uma virada conceitual que 

promove a expansão dos registros do corpo até o campo poético.   

A arte contemporânea tem alimentado cada vez suas imagens, gravuras e 

fotomontagens, colagens, entre outras e, sobretudo, videoinstalações, videoartes e 

espaços imersivos com apropriações de imagens produzidas por diagnósticos e 

exames médicos. A especificidade de sons e imagens, a experiência audiovisual 

e a vivência cognitiva e sensível que tais imagens promovem transformam-nas em 

agentes de experiências estéticas do corpo na contemporaneidade, resultantes de 

diferentes visualidades. Essas experiências participam estruturalmente da 

constituição do sujeito, sua identidade, e alteram paulatinamente sua percepção, 

fruição e interação com o mundo. 

Com a estética digital, diferentes níveis de interação decorrentes das novas 

tecnologias da imagem levam o sujeito à experiência da virtualização (SARZI-

RIBEIRO, 2014) que reitera a experiência do corpo vigiado e fragmentário, em fluxo, 

em constante devir. Tempo, espaço e materialidade são alterados e novas 

experiências estéticas são mediadas pelas imagens biomédicas. Surgem novos 

nexos entre arte, ciência e tecnologia. As técno-imagens ampliam os dispositivos de 

visualização e imaginação do corpo, e as memórias se fundem à corporalidade 

afetiva. 
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Representação midiática da mulher na política: 

Uma análise discursiva sobre as capas da revista Veja com a ex-

presidenta Dilma Rousseff 

 

Nayara Caroline Afonso e SILVA1  

  Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é entender o discurso imagético presente 

em quatro capas da revista veja, que trouxeram a imagem da ex-presidenta, Dilma 

Rousseff, durante o processo do impeachment, ocorrido no período de dezembro de 

2015, à agosto de 2016 e compreender se tais mensagens, reforçam a natureza de 

dominação masculina, sob uma esfera tanto midiática, quanto social. Estes fatores 

acabam reforçando os impasses no crescimento da inserção da mulher na política, 

de modo que o trabalho delas não é visto, ou respeitado, com a estima esperada, ao 

contrário dos candidatos do gênero oposto, que são referenciados como 

representantes sociais qualificados e capacitados, para exercer o referido cargo. 

Para tal entendimento foi preciso a realização de uma análise discursiva, mediante 

ao uso de autores que compreendem a imagem fotográfica, como um elemento 

analítico discursivo. 

 

Palavras-chaves: Gênero, Mulher, Revista Veja. 

 

Introdução 

 

O histórico social e cultural de inferioridade e da submissão do gênero 

feminino, sob o masculino, ainda resulta na identidade da mulher como um ser 

frágil e sem condições de tomar suas próprias decisões. As mulheres acabam 

                                                           
1
 Bacharel em Comunicação Social (Jornalismo) pela Universidade Norte do Paraná / Trabalho orientado pela Prof. Ma. 
Mariana Ferreira Lopes da Universidade Norte do Paraná. 
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sendo entendidas como pessoas que estão sempre à mercê de uma segunda 

categoria, destinada a viver sob a tutela do homem. (DEL PRIORE, 2005). 

Relacionando o conceito da inserção e da cobertura da mulher na política, este 

trabalho realizará uma análise discursiva de quatro capas da revista Veja2
, que 

trouxeram a ex-presidenta, Dilma Rousseff, como personagem central, durante todo 

o processo do impeachment, ocorrido entre dezembro de 2015, até agosto de 2016, e 

com isso identificar a intencionalidade das publicações, e esclarecer se tais 

exemplares, reforçam o discurso da dominação masculina.  

A razão pela escolha do conteúdo se deu por um interesse pessoal da 

autora, quanto a curiosidade de pesquisa sobre a questão da pouca participação 

feminina na política atual, e a midiatização do tema. O presente trabalho também 

buscou elementos da Análise de Discurso, para poder prosseguir em uma 

identificação mais intensa dos objetos de pesquisa, apresentados por Orlandi (2007), 

bem como, os componentes técnicos que auxiliam no sentido de compreensão “a 

linguagem fotográfica”, e estes podem ser classificados como a “relação espaço-

tempo, a utilização expressiva da profundidade de campo, da travagem do 

movimento e do movimento escorrido”. (SOUZA, 2002, p. 75).  

 

A política como espaço de dominação masculina 

 

Atualmente, o número de mulheres no Brasil ultrapassa a casa dos 104 

milhões, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE)
3
. 

Enquanto números populacionais, apesar de ser a maioria no Brasil, as mulheres 

são minoria quando se trata de sua participação na vida pública. Mesmo com todas 

as evoluções do gênero feminino o campo político ainda é um local pouco abrigado 

pelas mulheres. Segundo dados do Senado Federal, as mulheres são 52% da 

                                                           
2 Ed. 2455/ 2015, ano 48, nª49 – Ed. 2467/ 2016, ano 49, nª09 – Ed. 2474/ 2016, ano 49, nª16 – Ed. 2477 / 2016, ano 49, nª19.  
3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. 
Aceso em: 10 set. 2016. 
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população brasileira e representam 51% do eleitorado. Em contrapartida, a 

participação feminina na política alcança apenas os 9%.  

Desde o início da construção da sociedade, as atividades desempenhadas 

pelos homens eram vistas como superiores, se comparadas as funções femininas. 

Para Alves e Pitanguy (1985), já na Grécia antiga, o trabalho feminino era entendido 

como insignificante e o papel da mulher na sociedade igualava-se ao dos servos e 

escravos. “Quando o trabalho se valoriza como instrumento de transformação pelo 

homem, o trabalho da mulher passa a ser depreciado.” (ALVES e PITANGUY, 1985, 

p.26). Tal desvalorização gera uma forma de dominação e uma extensão simbólica, 

de maneira que o dominador - o homem - consegue obter do dominado - a mulher - 

uma forma de adesão que não se baseia numa determinação conscienciosa, mas 

sim em uma inferioridade dos corpos socializados.  

Pierre Bourdieu (2002), discorre sobre a divisão socialmente construída 

entre os sexos, como naturais, evidentes, esta adquire assim todo um 

reconhecimento de legitimação, a divisão dos sexos está presente em todos os 

lugares da nossa sociedade e por muitas vezes, sem ao menos perceber, passa 

como habitual aos olhos.  

Antes do acesso aos cargos públicos é importante ressaltar que o direito ao 

voto
4
 só foi conquistado pelas mulheres após muita resistência e persistência de 

militantes que lutaram em todo o mundo pela permissão de praticar o ato 

democrático. Um elemento relevante de todo este processo é resultante do 

feminismo. Conforme Céli Pinto (2010) é difícil definir uma data concreta do 

nascimento deste movimento na sociedade, mas sua primeira onda surgiu nas 

últimas décadas do século XIX, no momento em que a Europa, mais precisamente 

quando a Inglaterra conheceu as sufragistas, que inicialmente lutavam pelo direito 

ao voto.  

Depois da Inglaterra, grupos de militantes feministas também começaram 

a aparecer em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, onde o sufrágio também 

aparecia como o motivo principal e a reivindicação mais importante do movimento. 

                                                           
4 No Brasil, o sufrágio feminino foi consolidado na Constituição de 1934. Fonte: Senado Federal 
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No Brasil, a bióloga e cientista Bertha Lutz, foi quem esteve à frente do grupo das 

sufragetes. Ela também foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino. Essa organização foi responsável por um abaixo-assinado que 

foi levado em 1927 ao Senado. Segundo Céli Pinto (2010) o documento pedia a 

aprovação do Projeto de Lei, que garantia o direito de voto às mulheres.  

A primeira onda feminista no Brasil também foi marcada pelo grupo das 

operárias de ideologia anarquista. O começo da segunda onda feminista no Brasil foi 

marcado pelo ano de 1960, em uma época de revoluções musicais. Seguindo para 

1963, o momento era de radicalizações partidárias, mas foi em 1964 que a ditadura 

militar transformou o país em um ambiente de repressão e opressão. Só em 1970, 

começaram a surgir as primeiras e fortes manifestações feministas no Brasil, onde 

as militantes lutavam sob o olhar suspeito do regime militar, que encaravam o 

grupo como uma ameaça política e moral. A primeira Conferência Internacional da 

Mulher, no México, em 1975, abriu alas para “a Organização das Nações Unidas 

(ONU) declarar os próximos dez anos como a década da mulher”. (Pinto, 2010, p.17).   

Entretanto, para Céli Pinto (1994), apesar dos grandes feitos que a militância 

feminista já alcançou em distintos momentos e espaços sociais, ainda existe uma 

grande deficiência, quanto se trata da representação dos direitos das mulheres nas 

leis brasileiras, e consequentemente referente a sua representação na vida política. 

A autora também retrata que existe pouca representação de candidatas 

autodeclaradas feministas, seja no Congresso Nacional, ou em outros âmbitos 

políticos. Tal analise, traz à tona que apesar da história de lutas e conquistas das 

militantes até o presente momento, ainda existem deficiências no movimento, que 

precisam passar por processos de aprimoramento e serem repensadas de modo 

democrático e representativo. (Pinto,1994). 

 

    Dilma Rousseff: A primeira Presidenta da República 

 

              Quando se fala de mulher e política no Brasil, o nome de Dilma Rousseff, 
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surge como pioneira no patamar da mulher que ocupou pela primeira vez o cargo de 

Presidenta da República. Com mais de 56 milhões dos votos válidos e aos 63 anos 

de idade, Dilma Rousseff (PT) venceu o segundo turno das eleições de 2010.Na 

ocasião, ela disputou a presidência com José Serra, candidato pelo principal partido 

de oposição o (PSDB).  

Em 26 de Outubro de 2014, aos 67 anos de idade, Dilma foi reeleita a 

presidência do Brasil com 51,64% dos votos válidos. O adversário desta vez foi Aécio 

Neves (PSDB) que conseguiu 48,36% do total de votos. Apesar da vitória nas urnas, 

Dilma iniciou seu segundo mandato diante de um cenário problemático. Os 

desdobramentos da Lava Jato
5
 também contribuíram para a queda da 

impopularidade da ex-presidenta. No dia 2 de Dezembro de 2015, o presidente da 

Câmara, Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff. 

Em 11 de Abril de 2016 a comissão especial do impeachment da Câmara 

dos Deputados aprovou à abertura do processo de afastamento de Dilma Rousseff, 

por 38 votos a 27. E na sessão de 17 abril, a então presidenta recebeu 367 votos 

favoráveis, autorizando a continuidade ao processo de impeachment. Em 12 de maio 

de 2016, foi a vez do plenário do Senado Federal aprovar a abertura do processo. 

Foram 55 votos favoráveis e 22 contrários, a decisão. Após esta sessão Dilma ficaria 

afastada do mandato por até 180 dias, até o julgamento final pelo Senado.  

No dia 25 de agosto, teve início o julgamento final do impeachment. Após 

seis dias de julgamento, no dia 31 de agosto, por 61 votos a 20, Dilma foi 

definitivamente afastada do cargo e foi condenada por crime de responsabilidade. 

Também durante a votação, 42 senadores se posicionaram favoráveis à inabilitação 

de Dilma às funções públicas e 36 contrariamente. Como era preciso 54 votos 

favoráveis, para a ação ser legitima, a ex-presidenta não foi impedida de exercer 

qualquer função pública. 

 

                                                           
5 Ação iniciada pela Policia Federal e demais órgãos, que teve como objetivo, a prisão dos participantes de um grande 
esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos, ocorrida em março de 
2014. 
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Características e aspectos da revista Veja 

 

Com diversas editorias onde a política é muitas vezes o assunto de capa, a 

Veja aparece como um veículo de informação influente, em especial durante todos 

os episódios do impeachment. O surgimento da revista Veja aconteceu em meio a 

uma grande expansão de outras publicações brasileiras, em 1968. Segundo o portal 

Publi Abril
6
, atualmente a revista possui um público de mais de oito milhões de 

leitores. A capa de uma revista é sempre o primeiro elemento que o receptor 

visualiza.  

Na história da Veja, uma capa em especial chamou muito a atenção quando 

foi publicada no ano de 1992. O ano é referente ao primeiro ato de impeachment 

ocorrido no Brasil. Na edição de número (1236) do dia 27/05/1992 a Veja publicou 

uma entrevista exclusiva com Pedro Collor de Mello, que na ocasião denunciou o 

irmão, Fernando Collor de Mello, que até então ainda era presidente da República.  

Em termos de imagem fotográfica jornalística, o discurso fotográfico da 

Veja sofreu influências dos meios publicitários, e também das estéticas 

documentais, que por fim, fomentou na perda da capacidade de imagens mais 

informativas. A autora Buitoni (2006) destaca que na Veja, “seleciona-se a mulher 

jovem, a idosa, a grávida, a negra, o executivo, a fábrica [...] Interessa apenas fazer 

ilustrações visuais para o texto [..] a imagem continua submetida à lógica verbal: ela 

serve ao texto”. (BUITONI, 2006, p.47). A autora também classifica as fotografias de 

capa da revista como “reconhecíveis”, e este caráter é tão presente nas páginas do 

periódico, que as imagens podem ser confundidas facilmente, umas pelas outras, o 

que faz perder a característica da exclusividade da fotografia jornalística. 

 

 

 

                                                           
6
 Sitio eletrônico da editora Grupo Abril, onde contém todas as informações das revistas do grupo. 
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O discurso fotográfico das capas 

 

Durante o período do processo de impeachment de Dilma Rousseff, a ex-

presidenta do Brasil, esteve presente nos discursos midiáticos, mais do que o fluxo 

habitual. A presente análise vai expor quatro capas da revista Veja, com a fotografia 

de Dilma Rousseff, que foram publicadas durante os desdobramentos do 

impeachment.  

Na fotografia de capa (Figura 1) é possível observar que a imagem foi feita 

em um enquadramento de plano próximo, que se refere a um plano médio mais 

fechado. Segundo os conceitos técnicos implementados por Souza (2002), pode-se 

observar que nesta fotografia, o ângulo de tomada utilizado foi o plano normal, modo 

onde o sujeito fotografado aparece de maneira paralela à superfície. O fundo da 

imagem todo em preto, transmite ao receptor a sensação de profundidade, o que 

realça ainda mais a face de Dilma Rousseff que foi registrada em perfil.  

Além da sensação de profundidade, a imagem de capa também gera o 

efeito de proximidade. O foco de atenção oferecido ao leitor se volta diretamente ao 

semblante da ex-presidenta. A fotografia apresenta uma Dilma de expressão 

preocupada e séria. O olhar distante e a fisionomia fechada propagam uma 

presidenta incomodada diante de algo. 
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Figura 1: “IMPEACHMENT” edição especial com 24 páginas. 

Fonte: Acervo da revista Veja, edição 2455, 12 dez. 2015, ano 48, nª49 

 

O título “impecheament” foi diagramado em letras grandes e chamativas, 

indicando a imensidão do conflito que ela teria que confrontar dali para frente. O 
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termo analítico da legenda e da fotografia de capa, faz a “ligação entre a história 

externa e a historicidade do texto (trama de sentidos nele)” (ORLANDI, 2007, p.68), ou 

seja, os fatos externos ocorrentes no espaço político brasileiro, junto ao ambiente de 

incertezas, se fazem presentes e são refletidos na capa. 

As pequenas chamadas diagramadas ao lado da imagem de perfil de Dilma 

foram aplicadas de maneira frontal à imagem da ex-chefe de governo, isso sugere 

que a então presidenta pudesse vislumbrar vários apontamentos que a levaram até 

ao patamar na época. Tais aspectos se solidificam perante ao conceito de Análise de 

Discurso, quanto ao imaginário e o real, visto que, “é por essa articulação necessária 

e sempre presente entre o real e o imaginário que o discurso funciona”. (ORLANDI, 

2007, p.74). A imagem veiculada aos elementos verbais presentes nesta primeira 

edição pós abertura do impeachment transmite ao receptor a sensação de uma 

presidenta preocupada, tal conceito se integra ao estado do “Dito e o Não Dito”, é o 

discurso que aparece subentendido no ambiente fotográfico da capa e texto, e que 

segundo Orlandi (2007) “há sempre no dizer um não dizer necessário”. (ORLANDI, 

2007, p.82).  

A capa de (Figura 2) se faz presente a categoria de foto-ilustração. Além da 

representação de Dilma, também são expostos o político Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) e João Santana, apresentado na capa, como o marqueteiro do Partido dos 

Trabalhadores. É explicito que toda a composição de capa foi montada por meio de 

manipulação computadorizada, para chegar no resultado final. Na imagem a figura 

de Dilma e Lula, aparecem ligadas como a de bonecos de ventríloquos, que são 

submetidos as ações de João Santana, o marqueteiro do PT, que aparece como o 

condutor e controlador dos movimentos dos “bonecos” representados pelo casal de 

políticos. O termo explicito que se pode extrair da presente capa é que a imagem 

tanto de Dilma, quanto de Lula, são figuras que foram construídas por algo, ou 

alguém. No que se refere à capa, este criador seria o marqueteiro João Santana.  

A respeito da construção da imagem de Dilma, como candidata e 

posteriormente no cargo de Presidenta da República, é importante recordar de todo 

o contexto apresentado no presente trabalho, sobre as dificuldades de inserção do 
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gênero feminino na vida pública. A mulher antes de provar ser hábil para a prática 

das funções políticas, precisou comprovar ter condições de votar. 
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Figura 2: A construção da imagem de Dilma “OPERAÇÃO ACARAJÉ”. 

Fonte: Acervo da revista Veja, edição 2467, 02 março 2016, ano 49, nª09 

 

Após a aquisição de ambas situações, o gênero feminino ainda precisa 

atestar e justificar, ser competente para conduzir um cargo de esfera pública, e que 
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tal virtude, nada se compara as questões de aparência física, beleza, e demais 

aptidões. E é na mídia que essa vinculação de mulher política, e a sua determinada 

aparência, se mostram constantes. Gregolin (2008) apresenta esta relação do que é 

publicado na mídia, com a questão da prática discursiva, a história, e a memória. 

Para o autor é indispensável avaliar a movimentação dos pronunciados, as atitudes 

de sujeito e as “materialidades que dão corpo aos sentidos e as articulações que 

esses enunciados estabelecem com a história e a memória”. (GREGOLIN, 2008, p. 

13). 

Toda esta imposição do cuidado da imagem feminina das mulheres 

inseridas na política, e da ligação do gênero com aspectos supérfluos, foi analisado 

pela pesquisadora Rayza Sarmento (2012), onde o objeto de estudo era uma 

entrevista feita por Dilma Rousseff à Patrícia Poeta, em 2011. Por meio de 

acontecimentos ocorridos durante a entrevista, a pesquisadora pode identificar 

situações que nada se relacionam à competência da candidata e as funções de 

administradora de um país. Segundo Sarmento (2012) a grande diferença nas 

notícias jornalísticas sobre candidatas e candidatos, pode ser constatada neste 

quesito da aparência e do aspectos físicos. “Nas notícias, a vaidade excessiva ou 

falta dela aparece como tão, ou mais, importante do que o trabalho desenvolvido por 

essas mulheres”. (SARMENTO, 2012, p.31).  

As expectativas sobre uma atuação política diferenciada atravessam a 

construção da imagem de Dilma Rousseff desde o período eleitoral. Um jeito mais 

assertivo, e “durão”, comumente não associado às mulheres sempre foi a marca da 

presidenta, que por vezes precisou apaziguá-lo para tornar-se mais feminina aos 

olhos públicos. (SARMENTO, 2012, 34). Todos estes componentes também se voltam 

na relação do contexto do público e privado, uma vez que nas condições históricas e 

culturais da construção da sociedade, cabia à mulher o âmbito privado, o lar, os 

filhos, o cuidado com o esposo, e ao homem, competia as escolhas e ocupação do 
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espaço público. Neste contexto, a mulher cabe o papel de primeira dama, que cuida 

do lar
7
, e não opina sobre os aspectos da esfera pública. (SARMENTO, 2012). 

 

                                                           
7
 Em Abril de 2016 a Veja publicou uma matéria titulada: Marcela Temer: bela, recatada e “do lar”. A reportagem era a respeito 
da esposa do então presidente, Michel Temer (PMDB). Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-
recatada-e-do-lar/ Acesso em: 03 de dez. de 2016 
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Figura 3: Dilma já não é considerada a líder máxima do Brasil. 

Fonte: Acervo da revista Veja, edição 2474, 20 abril 2016, ano 49, nª16 

 

Novamente o recurso de foto ilustração é empregado na capa do periódico 

de (Figura 3). Desta vez a revista utilizou uma fotografia de caráter oficial de Dilma 
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Rousseff e aplicou na mesma recursos de alteração computorizada, para gerar 

estes efeitos finais. Na presente capa, o rosto de Dilma aparece pela metade, devido 

a um aparente rasgo de papel, implantado diante da face da ex-chefe de governo. A 

sensação transferida ao receptor é de que a imagem de Dilma não apenas foi 

danificada com o rasgo, mas também, 

que a fotografia teria sofrido deterioração por conta do tempo, o que 

culminou em machas amareladas, e pequenos cortes e partes amassadas, nas 

laterais da fotografia. É perceptível que na capa do periódico foi aplicado um recorte 

da imagem original, onde apenas aparecem os elementos da face da ex-presidenta, 

bem como uma pequena parte dos ombros.  

Outro componente significativo é referente ao recurso do olhar de Dilma. 

Quando uma imagem apresenta o participante representado olhando para os olhos 

do espectador/leitor é estabelecido um contato direto, uma relação até mesmo 

imaginária que os conecta, que pode ser de afinidade, proximidade, por exemplo. 

Este tipo de imagem é chamado por Kress e Van Leeuwen (1996) de demanda, ou 

seja, os olhos dos participantes demandam alguma coisa do espectador/leitor. No 

entanto, outras imagens são indiretamente endereçadas. Nesse caso, o 

espectador/leitor não é mais o objeto do olhar, mas sim o sujeito deste olhar. Essa 

imagem é denominada de oferta, já que oferece o ator ali representado como um 

objeto de contemplação, gerando efeito de impessoalidade. (GOMES, 2011 apud 

KRESS, LEEUWEN, 1996, p.24). É possível presumir que a intencionalidade da 

revista foi o de deletar a base de confiança expressada no olhar de Dilma.  

 A visão de Dilma como uma governante sem comando e incapaz de seguir 

no cargo de presidenta do Brasil, que se faz perceptível no trecho da legenda - 

“abandonada pelos aliados, não comanda mais o Brasil”, -  reforça novamente a 

questão de incertezas, diante dos acontecimentos e desdobramentos do processo de 

impeachment, e da desvalorização do sujeito, no caso, Dilma Rousseff. Simone de 

Beauvoir (1970) explana a respeito desta perspectiva social referente ao conceito da 

incapacidade de administração ligadas ao gênero feminino, na obra O segundo Sexo, 

a autora apresenta dados ligados a biologia feminina, que partem para outros 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

princípios, e acabam caindo na idealização de que a mulher “tem menos firmeza e 

menos perseverança em projetos que é também menos capaz de executar”. (DE 

BEAUVOUIR, 1970, p.56). O elemento “a presidente” também é objeto de análise. 

Logo quando eleita, Dilma falou à imprensa que gostaria de ser chamada como 

presidenta
8
. Em visita a um programa matutino da Rede Globo

9
  no ano de 2011, 

Dilma justificou tal decisão, “não estou cometendo nenhuma barbaridade querendo 

ser presidenta [...] quero enfatizar o ´a´, o signo do feminino [...] acho que a primeira 

mulher tem a obrigação de ser presidenta”, afirmou a chefe de governo na época. 

Todo este contexto aponta novamente para um contexto de dominação masculina no 

discurso da Veja, que aplica o termo “presidente” em gênero masculino, mesmo 

tendo o parecer e o pedido da própria personagem da matéria, que o correto seria 

se dirigir a ela como a “presidenta”.  

Na imagem de capa (Figura 4) aparece a fotografia da ex-presidenta 

alinhada à do também ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A 

imagem de Cunha surge atrás de Dilma, em perfil, de modo que se pode identificar 

parte do semblante do político. A impressão sugerida da presente edição, é de que a 

imagem da presidenta utilizada na edição 2455 (Figura 1) que foi a público, dias após 

a autorização de abertura de processo, ainda em dezembro de 2015, se refere a 

mesma fotografia de Dilma, desta publicação do mês de maio. Por ser apenas um 

caráter hipotético, não é possível confirmar tal suspeita, entretanto se a hipótese de 

ambas fotografias serem na realidade iguais, fica evidente que na presente edição, a 

imagem de Cunha, foi direcionada por detrás da ex-presidenta, de modo proposital, 

de maneira que a referente cena, dos dois políticos juntos, não confere com a 

realidade, uma vez que foi utilizado ferramentas e técnicas de manipulação 

fotográfica.  

Na data da presente capa da Veja, o político Eduardo Cunha (PMDB-RJ), se 

encontrava afastado do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Por meio de 

                                                           
8
 Segundo os dicionários, o "Houaiss" e o "Aurélio", a palavra “presidenta” está correta e pode ser usada sem qualquer receio. 
Fonte: Academia Brasileira de Letras. 
9
 Programa matinal Mais Você. Na ocasião a presidenta foi entrevistada por Ana Maria Braga. 
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informações do G1
10

, sobre ele decaiam denúncias, de que o mesmo estaria 

atrapalhando os inquéritos da Lava Jato, operação está em que o deputado era réu e 

estava sendo investigado. 

                                                           
10
 G1. Disponível em http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/teori-determina-afastamento-de-cunha-do-mandato.html 

Acesso em: 30 de nov. de 2016. 
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Figura 4: O uso do “TCHAU, QUERIDA” 

Fonte: Acervo da revista Veja, edição 2477, 11 maio 2016, ano 49, nª19 
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A capa também traz a expressão “Tchau, querida, Tchau, querido” 

diagramada em letras vermelhas e chamativas. O termo “Tchau, querida” apareceu 

inicialmente na mídia, após ser dito pelo ex-presidente Lula, durante uma conversa 

telefônica dele, com a ex-presidenta Dilma. Conforme o site de notícias G1
11

, no dia 

16 de março de 2016, o juiz Sérgio Moro quebrou o sigilo de interceptações 

telefônicas de Lula, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato. Entre os diálogos 

gravados pela Polícia Federal, havia uma conversa dele com Dilma, que na ocasião o 

nomeou como ministro chefe da Casa Civil. Na ligação, a fala de Lula, ao dizer, 

“Tchau, querida”, se deu como um modo de despedida, ao finalizar a conversa com a 

então presidenta.  

 

Dilma: "Seguinte, eu tô mandando o 'Bessias' junto com o papel pra 

gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, 

tá?!" 

Lula:  "Uhum. Tá bom, tá bom." 

Dilma: "Só isso, você espera aí que ele tá indo aí." 

Lula: "Tá bom, eu tô aqui, fico aguardando." 

Dilma: "Tá?!" 

Lula: "Tá bom." 

Dilma: "Tchau." 

Lula: "Tchau, querida."  

(G1, Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/03/pf 

libera-documento-que-mostra-ligacao-entre-lula-e-dilma.html Acesso 

em: 30 nov. de 2016). 

 

Contudo, o mesmo termo foi mencionado por diversas vezes, e dito em 

ocasiões e enunciação diferentes, em meio aos episódios e acontecimentos do 

processo de afastamento de Dilma. Um episódio marcante do uso do “Tchau, 

querida” pode ser constatado no dia da votação de abertura do impeachment na 

Câmara dos Deputados
12

, no dia 17 de abril de 2016. Na ocasião, além de votarem 

favoráveis ou contrários ao impeachment, os deputados também tinham o direito de 

                                                           
11
 G1, Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/03/pf-libera-documento-que-mostra-ligacao-entre-lula-e-

dilma.html Acesso em: 30 nov. de 2016. 
12
 FOLHA DE S.PAULO. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1762082-veja-frases-dos-deputados-

durante-a-votacao-do-impeachment.shtml Acesso em: 30 de nov. de 2016 
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discursar por alguns segundos. Em meio as manifestações, alguns candidatos 

favoráveis a saída de Dilma, utilizaram o termo “Tchau, querida”.  

Para Araújo e Manzano (2016) o discurso político atual tem consigo uma 

característica de memória de curta de duração, e ainda podem ser definidos como 

um cenário de espetáculo. Mediante ao enunciado “Tchau, querida” “Tchau, querido” 

aplicado na capa da Veja, em conjunto com a imagem dos políticos, os elementos 

inserem o interlocutor a um campo de domínio ligado à já existência histórica do 

termo, usado primeiramente de maneira íntima, durante a ligação de Lula à Dilma, 

e posteriormente, à princípios negativos e debochados, quanto ao uso do termo, 

pelos deputados na votação da Câmara.  

Ao utilizar tal expressão com tamanha intensidade, e ainda próximo a um 

momento decisivo nos desdobramentos do processo do impeachment, a revista se 

enquadra como um veículo midiático conduzido por interesses deste mesmos 

personagens secundários, que se apropriaram da mensagem de despedida com um 

teor derrotista. A variação masculina do termo que resultou no “Tchau, querido”, 

também gera a sensação de partida e de saída do candidato Eduardo Cunha. Vale 

salientar, que a propagação da expressão em seu modelo feminino, foi muito mais 

disseminada e empregado na mídia e nas redes sócias, culminando então, em uma 

diminuição significativa da imagem da ex-presidenta, e similarmente reforçando o 

uso da dominação masculina, perante a candidata. 

Concluindo a percepção referente à mensagem transmitida pelos 

componentes que formaram as presentes capas, e levando-se em conta, às 

fotografias, os conteúdos verbais e as manipulações computadorizadas, que tem a 

capacidade de propagar sentido e significado, foi possível identificar que a Veja 

adquire uma atitude política/ideológica, contrária a permanência de Dilma Rousseff, 

no cargo de Presidenta da República. Partindo deste conceito, o presente periódico 

por algumas fez o uso de enunciados que fortalecem a disseminação da dominação 

masculina, o que gera uma depreciação não só da imagem da ex-presidenta, mas 

também, das mulheres em geral, que estão inseridas neste setor. 
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Considerações finais 

 

Levando-se em conta, às fotografias, os conteúdos verbais e as 

manipulações computadorizadas, foi possível identificar que a Veja adquire uma 

atitude política/ideológica, contrária a permanência de Dilma Rousseff, no cargo de 

Presidenta da República. Partindo deste conceito, o presente periódico por algumas 

fez o uso de enunciados que fortalecem a disseminação da dominação masculina, o 

que gera uma depreciação não só da imagem da ex-presidenta, mas também, das 

mulheres em geral, que estão inseridas neste setor. O propósito deste trabalho foi 

evidenciar e propor um ambiente de análise referente à imagem transmitida pela 

revista Veja, quanto à temática da mulher inserida na política e quais são os 

discursos transmitidos. 

Durante o processo analítico das capas foi possível identificar que, durante 

as etapas do processo de impedimento ao cargo de presidenta sobre Dilma 

Rousseff, a postura editorial da revista, era bem evidente. Ficou claro a posição 

favorável da Veja, em relação à saída de Dilma Rousseff, diante das composições 

analíticas das imagens, das manchetes, e das chamadas, que formaram as 

presentes capas. Enquanto a questão da praticas misóginas da revista, em relação à 

imagem de Dilma, as mesmas podem ser perceptivas, ainda que em alguns 

momentos, sutis, porém elas se fazem reais, e reforçam um discurso de 

desqualificação da ex-presidenta, enquanto candidata, e também, quanto a condição 

de ser mulher. 
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Polarizar para simplificar: 

homens e mulheres em Grande Sertão 
 

Ana Cristina Teodoro da SILVA (UEM)
 1 

 

Resumo: A proposta é expor questões de gênero, especificamente os papéis 

atribuídos a homens e mulheres, refletindo sobre o masculino e o feminino e suas 

relações, a partir do filme Grande Sertão (1965), dirigido por Geraldo Santos Pereira 

e Renato Santos Pereira, e do livro Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães 

Rosa. O conteúdo narrado no livro foi fundamentalmente alterado na adaptação 

fílmica, no que diz respeito à relação entre as personagens centrais, Riobaldo e 

Diadorim. O grande segredo do livro é revelado antecipadamente, de forma que o 

que inquieta e faz pensar no impresso, é logo tranquilizado na versão audiovisual.  A 

obra literária e a ressignificação feita, nove anos depois, pelos diretores do filme, 

apontam-nos características dos papéis de homens e mulheres no Brasil dos anos 

1950 e 1960, sem deixar de serem ainda atuais, e possibilitam problematização e 

reflexão com o suporte das discussões contemporâneas de gênero.  

 

Palavras-chave: dicotomias, gênero, cinema e literatura 

 

Assim exato é que foi, juro ao senhor.  

Outros é que contam de outra maneira.  

(Grande Sertão: Veredas, p. 358) 

 

O filme Grande Sertão (1965), é adaptado do clássico de nossa literatura 

Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa (publicado pela primeira vez em 

1956). No entanto, as duas narrativas tratam de forma bastante diferente a relação 

                                                           
1
 Professora do curso de Comunicação e Multimeios, Departamento de Fundamentos da Educação, Universidade Estadual de 
Maringá. Eixo temático: Gênero, corpo e sexualidades. 
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entre os personagens principais, por consequência, as relações de gênero 

implicadas. O texto procurará inspirar a reflexão sobre essa diferença.  

O filme é parte do chamado Ciclo do Cangaço no cinema brasileiro, que teve 

início já nos anos 1920. Porém, não aparece como exemplo ou expoente na 

bibliografia especializada, como foram Lampião, O Rei do Cangaço (Benjamin 

Abrahão, 1936) e  Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964). Foi dirigido, 

produzido, adaptado e roteirizado por Geraldo Santos Pereira e Renato Santos 

Pereira. Atuaram nos papéis principais os atores Maurício do Valle, Sônia Clara e 

Joffre Soares. É interessante constar que a música e regência é assinada por 

Radamés Gnatalli, com desenhos de Ziraldo. 

Os diretores eram irmãos gêmeos, filhos de um juiz, tinham contatos com 

autoridades do governo brasileiro. Fizeram cursos de cinema na França, em torno 

de 1949. Voltando ao Brasil, trabalharam nos Estúdios Vera Cruz. A Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz durara de 1949 a 1954, porém, junto com a Vila Rica 

Cinematográfica Ltda, apresenta o filme.  

Foi filmado em preto e branco, com voz de narração ao fundo, e locação nos 

sertões em torno do Rio São Francisco. No enredo do filme, é clara e estabelecida a 

oposição entre, de um lado, os poderosos, coronéis, governos e políticos e, de outro 

lado, o sertão, o povo, a terra, estes, representados pelos bandos de jagunços.  

A narrativa linear mostrará, especialmente, a relação entre dois jagunços, 

Riobaldo e Reinaldo/Diadorim. Ainda no primeiro terço do filme, Reinaldo é baleado. 

Aparentando fragilidade, Reinaldo cavalga até a beira de um rio. Riobaldo encontra-

o inconsciente, ao verificar o ferimento, exclama: “Diadorim, você é mulher!” (38’). O 

roteiro do filme opta por deixar claro quem é homem e quem é mulher, com isso, 

não ocorrem os tensos questionamentos que ocorrem no livro. Os papéis são bem 

definidos e com isso não ocorrem as névoas de fronteiras. Então, são dois jagunços, 

Riobaldo e Reinaldo. Reinaldo, porém, é mulher e pedira a Riobaldo, em segredo, 

que o chamasse de Diadorim. 
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Tanto Riobaldo quanto Diadorim estão sempre barbeados, enquanto que no 

livro fica claro que Reinaldo quer se manter asseado e barbeado. Riobaldo o segue 

nessa característica, e opta por deixar a barba crescer quando se torna chefe do 

bando, procurando afastar-se de Diadorim – o que jamais acontece internamente. 

No audiovisual o narrador está oculto, a história não é, portanto, uma reelaboração. 

Ocorre uma simplificação da trama do livro em favor de uma narrativa convencional 

e sem tensões, para isso, as dicotomias precisam ser claras, entre poderosos e 

subordinados, Deus e o Diabo, homem e mulher. No texto de Guimarães Rosa, 

Riobaldo vive diversas tensões, por exemplo de não saber ao certo se fez ou não 

pacto com o Diabo, quem responde a ele, Diabo, Deus ou ninguém? Já no filme, o 

pacto foi feito, estabelecendo o lugar do mal, que não pode ter bom destino. 

Reinaldo não aparece como jagunço valente, e sim é ressaltado o Diadorim 

frágil, convalescente da bala levada. Sua postura seria vista hoje como andrógina, 

novo, delicado, sobrancelha grossa, sem barba, mais baixo, magro. O que significa 

dar imagens à leitura de um livro? Ao lermos, imaginamos, criamos as imagens, 

constituindo a narrativa. No filme, rostos, gestos e cenários são dados, não 

deixamos de imaginar, mas a partir de uma síntese prévia.  

Ao final, com sua sede de vingança, Diadorim desafia o vilão Hermógenes 

para duelo de faca, e morre. 

Os papéis de homens e mulheres podem ser descritos. Os homens 

desbravam o sertão, o mundo exterior. Tem roupas próprias e características, 

guerreiam, lidam com armas. Prezam a coragem, a amizade e os cavalos. Os 

crimes piores para um homem são não cumprir a palavra e roubar gado. O livro 

também retrata um universo masculino, porém há espaço para dúvida e 

questionamento nas angústias e na filosofia de Riobaldo. 

No filme, as mulheres aparecem dentro de casa, servindo café, portanto, no 

espaço doméstico. Em vilarejos, durante a narrativa, aparecem uma velha, duas 

mulheres cuidam de crianças, outra aparece fiando, outra socando um pilão. A 

mulher de Hermógenes, o vilão, fuma; e aparece rezando ao lado do corpo morto de 
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Diadorim. Comparece ainda a prostituta Donhanha, em uma rede, em casa, “essa 

boniteza de mulher”.  

A relação de pai e filha de Joca Ramiro com Diadorim aparece claramente 

no filme, talvez para justificar o enredo, ele diz ter remorso de deixa-la nessa vida, 

em sequência logo após Riobaldo ter encontrado Diadorim no rio. Acamado, 

Diadorim escuta do pai: “Minha filha, tenho remorso de deixar você nessa vida de 

perigos, ameaças, com essas roupas de homem, duras, de couro. Bonito seria ver 

você vestida como essas mocinhas sertanejas.” (39’) Ao que Diadorim responde: 

“Quando tudo isso acabar, aí então vai me ver assim.” 

Tal diálogo não existe no livro. Também não existe, no livro, o didatismo em 

separar as coisas de homem e mulher. Não há, ainda, explícito, por parte de 

Diadorim, como espera viver depois, fica claro apenas que espera continuar a 

relacionar-se com Riobaldo. No filme as relações, e as relações de gênero, são bem 

demarcadas.  

Hermógenes, no filme, sorrateiramente vê a cena entre Diadorim e 

Riobaldo à beira do rio. À noite, entra na casa onde está Diadorim e tapa sua boca, 

porém o pai, Joca Ramiro, percebe e o leva para fora, e é morto pelo vilão, o que 

gerará a revolta do bando. O papel de vilão de Hermógenes é muito explícito, bem 

como o porquê, nesta narrativa. Significativo que procurará Diadorim para, 

supostamente, alguma violência, e “ela” é defendida pelo pai. Nada disso acontece 

no livro, a cronologia e os motivos dos ódios e vinganças, bem como a posição do 

bem e do mal, são difíceis de distinguir, e isso faz parte da reflexão que Guimarães 

Rosa propõe dentro da riqueza da cultura sertaneja.  

A partir daí, no filme, fica clara a postura de vingança do bando, e contra 

quem. Riobaldo visita o amigo e diz: “Você é valente, Diadorim, mas essa não é vida 

para você, uma moça, tantos perigos...” (46’) Tal fala inexiste no livro, fica claro que 

os roteiristas-diretores simplificaram a trama em sua tradução. Uma moça não 

deve viver perigosamente. 
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Mais adiante, em um acampamento, Riobaldo insiste com Diadorim para 

irem embora. Mas ela clama por vingança, e responde que se Riobaldo pegar firme 

neste propósito, seus objetivos serão atingidos. Ela incita Riobaldo de modo incisivo 

e claro. Ele diz: “você é mulher, mulher tem amor...” Mas é interrompido pelos gritos 

de Diadorim: “Nunca mais fale isso!” (1:01’) 

Já se encaminhando ao final, Riobaldo aproxima-se de Diadorim e diz 

imagina-la “de cabelos compridos” (1:19’), é noite, a cena de um buriti e a trilha 

sonora parecem sugerir drama e passagem de tempo, talvez uma noite juntos, 

corte, então é dia e eles estão se beijando. Escutam tiros, é Hermógenes, Riobaldo 

grita: “não quero te perder”, e ela responde: “me deixa”, e corre para a guerra que 

trará sua morte. Essa sequência também não é literal, em relação ao livro.  

O filme termina com sabor de vingança e castigo, castigo pela insistência na 

vingança, por não ter seguido o coração, o amor anunciado. As dicotomias são 

delineadas e ressaltadas como contrapostas, enquanto no livro as dicotomias são 

questionadas e justapostas nos personagens, o que faz ganhar em complexidade, 

dificultando o enquadramento de gênero, dificultando saber qual o limite ou a 

diferença da mulher em relação ao homem. 

Partir do princípio que as questões de gênero atualmente são discutidas 

como nunca, e que houve, na história, um paulatino avanço em seus entendimentos, 

merece ponderação. Interessa saber como eram tratadas as questões de gênero 

avant le lettre, ou seja, antes que a palavra gênero configurasse um conceito, 

mesmo que abrangente e não precisamente definido. Interessa saber que 

contraposições e reações a constituição de tal campo linguístico e de lutas fez 

surgir. 

Ler ou reler “Grande Sertão: Veredas”, clássico da literatura brasileira, em 

contexto de discussões de gênero inspira reflexões sobre como eram no Brasil da 

década de 1940/50, sobre como seriam lidas naquele período e, sem dúvida, sobre a 

sensibilidade e maestria de seu autor, João Guimarães Rosa, ao trata-las. Antonio 

de Pádua Dias da Silva demarca que o autor trabalhou em um contexto histórico, e 

com ele dialogou. 
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E se essa fabulação direciona o olhar do/s leitor/es para questões de 

gênero é porque, segundo defendemos, o projeto de autoria rosiano, na 

obra em pauta, problematizou a questão, uma vez que, à luz do 

pensamento em que a obra foi publicada (1956), percebe-se que 

estereótipos em torno do ser-homem, ser-mulher e ser-gay estavam 

muito bem demarcados, do ponto de vista da cultura, de forma que se 

reafirmavam, na literatura, os padrões heterossexuais da sociedade 

misógina e machista como se comportou, ao longo de sua história, o 

homem brasileiro. (SILVA, p. 4) 

 

Não pretendemos aqui tratar destes estereótipos na década de 1950, mas 

sim comparar a diferença de base entre o livro e o filme, que nos faz pensar sobre 

os espaços entre questionar as construções de gênero e reiterar estereótipos 

conformados a uma sociedade patriarcal e (hetero)sexista. 

O principal personagem, Riobaldo, é uma espécie de herói e filósofo 

sertanejo, brasileiro. O livro apresenta uma narrativa que Riobaldo, mais velho, faz a 

um interlocutor que pouco aparece, sabemos que é de fora, é estudado, bom ouvinte 

e merecedor da confiança do então fazendeiro Riobaldo. Ele vai rememorar seu 

passado, procurando entende-lo e entender-se. “Mesmo o que estou contando, 

depois é que eu pude reunir relembrado e verdadeiramente entendido – porque, 

enquanto coisa assim se ata, a gente sente mais é o que o corpo a próprio é: coração 

bem batendo.” (p. 122) 

Esse exercício bem pode ser lido como reelaboração de um Brasil do 

sertão, de um processo da primeira metade do século XX em que a política 

republicana procura substituir as culturas regionais. A passagem não é tranquila e 

implica ganhos e perdas, o sertão de Guimarães Rosa é cultura e natureza, poético, 

complexo, fia-se na palavra místico, e muito mais. O cangaço representa brasis que 

o modernismo desenvolvimentista teve -  e tem - orgulho em extirpar, mostrando-o 

como mera violência e brutalidade. Fica claro o quanto o jogo político é também 

violento e de armas, desnecessário dizer como essa violência é atual. Alguns diriam 

que tal violência, pelo contrário, é fruto de um Brasil arcaico, pondero que 
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convivemos com violências, não fomos capazes ainda de digerir os diferentes 

brasis, sem dúvida mantemos características violentas de nosso passado sertanejo, 

porém violência maior advém, atualmente, do desenvolvimento sem críticas da 

modernidade e da inserção no capitalismo. 

O sertão, em Rosa, é uma imagem múltipla. Pode ser lido como espaço de 

disputa política, mas, de modo complexo, “ é o sozinho... é o dentro da gente...” 

(ROSA, p. 256). O cangaço e o sertão de Rosa, sendo rústicos, por vezes violentos e 

agressivos, tem música e delicadeza. Riobaldo conta sua história, especialmente 

sua história de jagunço, pois quando acaba a trajetória do jagunço acaba a narrativa. 

Tinha mãe, que morreu ainda em sua meninice, foi acolhido pelo padrinho, que 

depois sabemos ser seu pai. Moço de alguma letra, resolve ir atrás de seu destino, 

sai a cavalo pelo sertão, é empregado como professor de um fazendeiro, Zé Bebelo, 

que é também um coronel, chefe de bandos e aspira a ser político (após acabar com 

a jagunçada em uma guerra... de jagunços!). Riobaldo ensina mas também aprende, 

e não consegue ser avesso aos jagunços como seu respeitável empregador. Ganha 

o mundo do sertão e acaba por se juntar ao bando de Joca Ramiro, inimigo de Zé 

Bebelo. Consegue se bandear com Ramiro com o aval de seu amigo Reinaldo, que o 

reconhece – já  se conheciam de um episódio da infância, de amizade e atração. 

Reencontrar Reinaldo, que fazia parte do bando de Joca Ramiro, foi força 

para que Riobaldo quisesse ali ficar. A permanência no bando, no correr da 

narrativa, foi sempre associada ao prazer do companheirismo de Reinaldo, que o 

atraía e essa atração não deixava espaço para dúvidas. Reinaldo era valente, 

absolutamente fiel a Joca Ramiro, e levado por um desejo de vingança maior que 

tudo, vingança pela morte de seu pai, mas também uma raiva, um ódio selvagem e 

violento que procura ser despejado nos inimigos, característico da jagunçada.  

Nas jornadas a cavalo e guerras que são narradas no livro, nas rodas em 

torno da fogueira, sempre a proximidade e fidelidade entre Riobaldo e Reinaldo. Já 

no começo se comprometem amigos e são leais a toda prova. “ Diadorim não ia 

mentir. O amor só mente para dizer maior verdade.” (ROSA, p. 397) Uma relação 

assim não é comum entre os jagunços, que precisam e se fiam em muita lealdade, 
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mas lealdade de bando, não entre dois. Riobaldo quer sempre a companhia de 

Reinaldo, que corresponde. Sentem ciúmes um do outro, Riobaldo estranha a 

fidelidade de Reinaldo com Joca Ramiro e não gosta de saber que ele já tivera um 

outro grande amigo. “Joca Ramiro tinha sido a admiração grave da vida dele: Deus 

no Céu e Joca Ramiro na outra bando do Rio. Tudo o justo. Mas ciúme é mais 

custoso de se sopitar do que o amor. Coração da gente – o escuro, escuros.” 

Reinaldo fica irado quando Riobaldo visita mulheres, propõe um pacto para 

não fazerem sexo, pois que tiraria a energia na guerra. Um pouco depois do pacto 

de amizade entre os dois, Reinaldo faz uma confidência: quer ser chamado de 

Diadorim por Riobaldo, quando estiverem a sós. Uma identidade exclusiva ao amigo, 

aceita prontamente por ele. Ambos se procuram, se protegem. Em diversos 

momentos Riobaldo se perde em pensamentos sobre os olhos ou a pele de 

Diadorim, sobre aquela presença atraente, sedutora. “Diadorim é a minha neblina...” 

(ROSA, p. 32). Sabe ser macho, gosta de sexo com mulheres: “...  Mas ponho minha 

fiança: homem muito homem que fui, e homem por mulheres! ... Mas eu gostava 

dele, dia mais dia, mais gostava. Diga o senhor: como um feitiço? Isso. Feito coisa-

feita.” (p. 129) Riobaldo vive a angústia daquele sentimento.  “Diadorim era um 

impossível” (ROSA, p. 399). Porém, a fantasia às vezes se soltava. “Sofismei: se 

Diadorim segurasse em mim com os olhos, me declarasse as todas as palavras?” 

(ROSA, p. 62) 

Há um momento em que Diadorim está deitado em um couro, levanta-se e 

vai a outro lugar. Riobaldo deita no couro ainda quente do corpo do amigo, para 

sentir seu calor, seu cheiro. Fica claro que onde Diadorim for, Riobaldo irá. Quando a 

guerra parece sem sentido, por mais de uma vez, Riobaldo chama Diadorim para 

irem embora dali, fazer a vida em outro lugar. Mas Diadorim não quer, deixa para 

depois da vingança, depois de concluída a demanda que tem ali, o que muito magoa 

Riobaldo. “...viver é muito perigoso... Diadorim, o rosto dele era fresco, a boca de 

amor; mas o orgulho dele condescendia uma tristeza.” (ROSA, p. 409) 

Já no início do livro, Riobaldo admite em sua rememoração: “De um acêso, 

de mim eu sabia: o que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de 
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Diadorim, e também, recesso dum modo, a raiva incerta, por ponto de não ser 

possível dele gostar como queria, no honrado e no final.” (ROSA, p. 43) Afinal, como 

poderia envolver-se com um homem? Não tinha cabimento em sua cabeça. 

Guimarães Rosa nos faz atravessar essa angústia, viver com ela, aborda-la. Freava 

seu impulso: “Diadorim permanecia lá, jogado de dormir. De perto, senti a 

respiração dele, remissa e delicada. Eu aí gostava dele. Não fosse um, como eu, 

disse a Deus que esse ente eu abraçava e beijava.” (ROSA, p. 168) 

E outras tonalidades do amor compareciam, complicavam, tornavam 

complexa aquela relação que por muitas vezes foi chamada de amizade.  

 

...Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto, com 

uma beleza ainda maior, fora de todo comum. Os olhos – vislumbre meu – 

que cresciam sem beira, dum verde dos outros verdes, como o de 

nenhum pasto.  E tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura. Sobre 

o que juro ao senhor: Diadorim, nas asas do instante, na pessoa dele vi foi 

a imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia! A santa... 

Reforço o dizer: que era belezas e amor, com inteiro respeito, e mais o 

realce de alguma coisa que o entender da gente por si não alcança. 

Mas repeli aquilo. Visão arvoada. Como eu estava separado dele por um 

fogueirão, por alta cerca de achas, por profundo valo, por larguez enorme 

dum rio em enchente. De que jeito eu podia amar um homem, meu de 

natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado em suas 

ações?! Me franzi. Ele tinha culpa? Eu tinha a culpa?... (ROSA, p. 403) 

 

Já ao final da narrativa, chegam a sós em um vilarejo destroçado e usam de 

sua coragem para darem-se as mãos. “Homem com homem, de mãos dadas, só se 

a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a 

lado, par a par, a vai-a-vida inteira. Que: coragem – é o que o coração bate; se não, 

bate falso. Travessia – do sertão –  a   toda travessia.” (ROSA, p. 408) 

Também ao final, reconhece que mesmo o guerreiro era para carinho, mas 

só tomaria atitude se fosse uma mulher. 
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Ao que, alforriado me achei. Deixei meu corpo querer Diadorim; minha 

alma? Eu tinha recordação do cheiro dele. Mesmo no escuro, assim eu 

tinha aquele fino das feições, que eu não podia divulgar, mas lembrava, 

referido, na fantasia da ideia. Diadorim – mesmo o bravo guerreiro – ele 

era para tanto carinho: minha repentina vontade era beijar aquele 

perfume no pescoço; a lá, aonde se acabava e remansava a dureza do 

queixo, do rosto... E eu tinha de gostar tramadamente assim, de Diadorim, 

e calar qualquer palavra. Ele fosse uma mulher, e à-alta e desprezadora 

que sendo, eu me encorajava: no dizer paixão e no fazer – pegava, 

diminuía: ela no meio dos meus braços! Mas, dois guerreiros, como é, 

como iam poder se gostar, mesmo em singela conversação – por detrás 

de tantos brios e armas? (ROSA, p. 467) 

 

Um momento de entrega ao corpo – e à alma? Reconhece a possibilidade 

de gostar mesmo do homem, mas ainda reprimindo a palavra, ainda duro com duro, 

ainda a moral que lança um muro. O livro é moralista ou subversivo? Leio como 

subversivo, dentro da moral. Dentro das normas, enuncia o sonho, o desejo, dando-

lhe realidade. “Viver é muito perigoso”. O filme é grande sertão, o livro traz veredas, 

que na acepção de Paulo Ronái, são “tênues canais de penetração e comunicação” 

(RÓNAI, p. 14) 

Todos sabem que, ao final do livro, Diadorim morre e só então é visto nu, 

seu corpo o diz mulher. Na narrativa do Riobaldo mais velho, escusa deixar esse 

fato ao final, porém tinha-o em mente ao contar a história, que é elaborada olhando 

o passado com um saber do futuro, é reelaborada, o narrador tem maior 

autorização para expressar e mesmo sentir de novo as emoções e turvamentos que 

certamente eram diferentes no presente das ações. 

Diadorim fora menina. Cedo, desde a infância, passou a se vestir de 

menino, depois seguiu um bando de jagunços como homem, com os ódios, 

agressões e hábitos associados a homens. Tinha mesmo um estojo de se barbear, o 

que fazia todos os dias, estava sempre sem barba. Tomava banho apenas de manhã, 

longe de todos. É necessário compreender uma conjuntura em que o respeito ao 

corpo do outro resguardava espaços; hoje, tal situação pareceria inverossímil. Como 

nunca flagraram Diadorim? Não parece haver desconfiança quanto à macheza de 
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Reinaldo, ou mesmo quanto à relação dos dois amigos. Não havia cabimento para 

essas desconfianças. A leitura hoje, do livro, no entanto, tendo em mente as 

questões de gênero, faz talvez ampliar a dramaticidade da relação. 

Aos olhos de hoje, Diadorim era um transgênero. Riobaldo, homem 

heterossexual, estranhava-se naquele enlevo. Mas e Diadorim/Reinaldo? Não 

podemos saber ao certo, pois temos apenas a narrativa de Riobaldo, o que faz parte 

da genialidade de Guimarães Rosa. Diadorim vivia Reinaldo, vestia-se de homem, 

comportava-se como homem, fazia a performance de gênero associada a um 

homem. A vingança era suficiente para explicar? O livro deixa em aberto. Vemos 

uma “nascida menina” fazendo tudo o que um homem faz no sertão, com força, 

coragem e bravura. Se aquela era vida de homem, uma mulher também poderia 

cumpri-la, mas, nessa história, essa mulher era homem, tinha performance de 

homem, aqui, o conceito de Judith Butler cai muito bem (BUTLER, 2016). “O senhor... 

Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não forma terminadas – mas que elas vão sempre mudando. 

Afinam ou desafinam.” (ROSA, p. 31) 

Fica claro que Diadorim quer falar a verdade para Riobaldo, porém depois 

da guerra. Diz-lhe que revelará um segredo. Temos algumas falas de Diadorim, por 

meio da memória de Riobaldo: “E uma vez ele mesmo tinha falado: - ‘Nós dois, 

Riobaldo, a gente, você e eu... Por que é que separação é dever tão forte?...’ Aquilo 

de chumbo era. Mas Diadorim pensava em amor, mas Diadorim sentia ódio.” (ROSA, 

p. 350) 

O amor que nutre não é suficiente para abandonar sua função e sua 

performance, essa falta de capacidade de abandono de si não costuma ser 

característico de uma mulher. Percebo que proponho aqui uma leitura atual. É 

possível, em Grande Sertão: Veredas, interpretar lá ou aqui, em diversos momentos. 

Por exemplo, entender que Reinaldo abandonou a si mesmo. Para isso, é 

necessário interpretar que seu ser real seria Diadorim. Porém qual seria seu ser 

real? Não fica demarcado claramente no livro, muito diferentemente do filme. 
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Diadorim gosta de ser jagunço? Parece ver sentido ali, fez o necessário 

para atender a um chamado interior, não se importando com barreiras sociais, 

passou a barreira, precisa ser homem, tornou-se homem. Ou tornou-se por prazer? 

Fica em aberto. Por que se vestia de menino desde cedo? O desejo de 

Diadorim/Reinaldo por Riobaldo era de uma mulher por um homem (Diadorim por 

Riobaldo) ou de homem por outro (Reinaldo por Riobaldo)? Esta questão é 

relevante? Seria anacrônica? De onde vem o desejo? “...onde é bobice a qualquer 

resposta, é aí que a pergunta se pergunta.” (ROSA, p.100) 

Riobaldo, por sua vez, era um jagunço sensível. Aprendeu com Diadorim a 

observar os pássaros, era letrado, podia ser violento mas não gostava de crueldade, 

respeitava as mulheres – fazia amizade com as prostitutas e não cometeu violência 

com a esposa de seu inimigo, além de tê-la raptado. É fácil ler que Riobaldo 

apaixonou-se por Diadorim porque intuiu que era uma mulher. Mas o livro não 

autoriza necessariamente essa leitura, como ocorre no filme. O livro faz com que 

nos projetemos, projetamos as teorias que temos, as possibilidades que temos para 

explicar o romance entre os dois. Não é errado ler que Riobaldo amou um homem 

valente, corajoso, de feições e pele delicada. “Digo: o real não está na saída nem na 

chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.” (ROSA, p. 63) 

É impossível não mencionar a linguagem do livro, sertaneja, poética, em 

narrativa filosófica, se entendemos que filosofar é amar a sabedoria, portanto, 

procurar saber. Meticulosamente pesquisada por Guimarães Rosa, as palavras, os 

arranjos frasais, as metáforas, por si só fazem valer a leitura que nos atravessa e 

golpeia. Registros de possibilidades de nosso país tão diverso. A poesia na prosa de 

Rosa parece antecipar Manoel de Barros. 

Também necessário mencionar que, entre muitas entradas possíveis, o 

livro trata da relação entre ser humano e mundo, ou entre cultura e natureza. Mais 

uma vez, não são dicotomias, são relações interdependentes. Muitas leituras são 

possíveis, da perspectiva geográfica, econômica, política; da perspectiva da história 

que rememora; da perspectiva psicológica, todas entrelaçadas.  
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Fora da relação principal, Riobaldo-Diadorim/Reinaldo, as mulheres 

aparecem no livro como mãe, prostitutas, virgem Maria, filhas, esposas e noivas. 

Papéis sociais convencionais. O mundo do sertão é de homens? A pergunta é 

pertinente, e o mundo masculino, sedutor, é mostrado como não apenas de homens, 

já que há Diadorim. Porém, ainda na primeira página, o narrador afirma: “O sertão 

está em toda parte” (ROSA, p.19) 

O filme usa as dicotomias para explicar claramente a narrativa, há passado 

e presente, amor e ódio, guerra e paz, homem e mulher. No livro, todo o tempo 

essas dicotomias são questionadas, justapostas: o presente da narrativa altera o 

passado; amor e ódio habitam os personagens; guerra e paz são estados externos e 

internos, assim como o sertão está dentro de nós. No livro, Riobaldo não sabe se é 

de Deus ou do Diabo, toda essa força faz questionar a amizade/amor entre Riobaldo 

e Reinaldo/Diadorim.  

A performance de Reinaldo/Diadorim, situa de forma precisa o masculino e 

feminino: questão de atuação, o lugar do masculino não é necessariamente de 

homens; o lugar do feminino não é necessariamente de mulheres. Já nas últimas 

páginas (489), sabemos que o nome de registro é Maria Deodorina da Fé Bettancourt 

Marins. Um triângulo de pessoas em um ser: Reinaldo, Diadorim e Maria. Assim 

como Riobaldo triangulou com Reinaldo e Diadorim, perdeu-se em seu sertão e 

procura-se. Travessia. ∞ 
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Representações dos rituais religiosos antigos na Roma antga: a 

invisibilidade das mulheres 
 

Calebe Laridondu VIANA (UEL)
1
 

 

Estudar a Antiguidade há algumas décadas era uma tarefa restrita a 

documentos escritos e oficiais, no entanto a “escola” dos Annales abriu caminho 

para novas abordagens, para além da política e novas fontes, como a que vou 

utilizar neste trabalho, a imagética. Todavia, por mais que a história tenha avançado 

em alguns pontos, determinados sujeitos continuam marginalizados e pouco 

estudados; tendo isso em vista, minha investigação propõe abarcar as mulheres no 

contexto do Império Romano, mais especificamente na conjuntura das práticas 

religiosas, nos séculos I e II d.C. Para realização dessa pesquisa, respaldo-me no 

conceito de representação de Roger Chartier para análise da fonte. Existem textos 

escritos que abordam as mulheres e as cerimônias sagradas do período, entretanto 

a imagem permite mais do que um suporte aos textos escritos, ela proporciona 

outras perguntas e corrobora para o entendimento mais vasto dos aspectos 

culturais e sociais aqui abordados. 

 

Palavras-chaves: Império romano, práticas religiosas, mulheres, gênero. 

 

Introdução 

 

Em uma pesquisa que fiz recentemente, na qual estudava a aparição de 

mulheres no cânon cristão, percebi um patriarcalismo muito restritivo sobre a 

participação da mulher na esfera religiosa. Isso me fez indagar qual seria a “origem” 

ou influência de tal restrição, já que tais recomendações não se encontram nas 

mensagens atribuídas a Jesus (nos evangelhos canônicos) nem em alguns escritos 

                                                           
1
 Aluno de graduação da Universidade Estadual de Londrina, ingressante no ano de 2014.   
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que são atribuídos à Paulo
2
. Um texto de Dominic Crossan (2009) comenta que essa 

submissão estava mais próxima do contexto romano, no qual a mulher era menor 

na escala social do que o homem. Algumas passagens bíblicas, então, estavam 

alinhadas com o contexto romano pagão. Nesse ponto, vi a necessidade de 

pesquisar as práticas religiosas romanas para perceber se havia a restrição ou a 

participação das mulheres e a predominância masculina. No percurso de estudo 

deparei-me com imagens muito interessantes sobre as cerimônias religiosas, as 

quais uso como fonte para minha pesquisa.      

As mulheres não aparecem nas imagens que vou analisar a respeito dos 

rituais religiosos romanos, muito menos na posição de sacerdotisas, mesmo que 

em alguns cultos elas ocupem tal posição. O que essas imagens podem nos 

comunicar? Elas configuram (representam) uma dominação do homem sobre a 

figura feminina? As figuras pictóricas representam a esfera cultural e social da 

época?  

Essas são algumas das indagações iniciais que tive e que proponho 

analisar. Meus objetivos são: 1) aprofundar-me na pesquisa da Antiguidade e de 

gênero por meio do recurso icônico; 2) reconhecer as mulheres como sujeitos 

históricos relevantes; 3) conhecer as práticas religiosas romanas dos primeiros 

séculos de nossa era; 4) procurar entender a dimensão sociocultural que provocou a 

marginalização feminina.    

 

Metodologia 

 

Vou tentar superar as dificuldades apontadas acima quanto ao estudo da 

mulher no mundo antigo. Para isso, respaldo-me no conceito de representação de 

                                                           
2
 Existe um debate entre os estudiosos das cartas paulinas quanto a autoria delas, sendo algumas creditadas a ele e outras de 
autoria duvidosa. O texto que utilizo de Crossan (2009) mostra, segundo a visão desse autor, quais cartas seriam de Paulo e 
quais não. Um dos aspectos por ele analisado para chagar a essa distinção seria o conteúdo referente às mulheres, fora isso 
teria o conteúdo que diz respeito aos escravos e ao estilo de escrita das epístolas. No entanto, ele dá atenção exclusiva ao tema 
de gênero.  
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Roger Chartier para análise da fonte. A pesquisa desse historiador sobre as 

representações beneficiou os estudos da História Antiga, como pontua Junio Lima:  

 

“O mundo como representação” de Roger Chartier apresenta fundamentos 

teóricos importantes para aqueles que se dedicam a História Antiga. Em 

primeiro lugar, porque uma das grandes dificuldades de se desenvolver 

pesquisas em Antiguidade, além da distância espaço-tempo-cultural 

entre o pesquisador e seu objeto, certamente, se trata da pouca 

quantidade ou da má qualidade material da documentação escrita que 

chegou até os dias atuais. (LIMA, 2011, p. 188). 

  

A representação, definida por um dicionário não tão recente, permite 

vermos uma ausência, pois, o que está sendo representado não é o que representa, 

não é o objeto/coisa ou pessoa propriamente. Por outro lado, na representação 

encontramos uma presença, já que alguma coisa está ali representada (CHARTIER, 

1991, p. 184).  

Numa definição sobre representações coletivas e identidades sociais, do 

próprio Chartier, temos:  

 

Este retorno a Marcel Mauss e Emile Durkheim e à noção de 

"representação coletiva" autoriza a articular, sem dúvida melhor que o 

conceito de mentalidade, três modalidades de relação com o mundo 

social: de início, o trabalho de classificação e de recorte que produz 

configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é 

contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem uma 

sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer reconhecer uma 

identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a 

significar simbolicamente um estatuto e uma posição; enfim, as formas 

institucionalizadas e objetivadas em virtude das quais "representantes" 

(instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam de modo visível e 

perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da classe (CHARTIER, 

1991, p.183). 
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A representação permite, portanto, reconhecer uma identidade social e 

desvela uma maneira de ver o mundo, ou melhor, expõe um passado e como ele foi 

compreendido pelos produtores das representações. Essa questão nos interessa à 

medida que, através das imagens, procurarei conhecer a cultura e a forma como 

certos indivíduos eram percebidos.  

Sobre o componente imagético do meu artigo, faço algumas considerações. 

A primeira delas é uma crítica à banalização das imagens no nosso dia-dia. Ela se 

tornou tão presente que perdemos a criticidade sobre a mesma e muitos 

espectadores são prejudicados a medida que não sabem (não são ensinados) 

analisar uma figura visual ou não consideram necessário tal avaliação. A outra 

consideração sobre as imagens do meu trabalho, é a defesa da necessidade de um 

texto escrito que acompanhe as imagens, não para desconsiderar a receptividade do 

espectador nem diminui-lo. Todavia, entendo, com base numa produção escrita de 

Benjamim Picado (2008), que o textual vem para direcionar percursos visuais a fim 

de que a imagem alcance seu objetivo de comunicar. Soma-se a isso um trecho que 

Chartier também menciona sobre a receptividade das representações:  

 

Por outro lado, ao identificar as duas condições necessárias para que uma 

tal relação seja inteligível (ou seja, o conhecimento do signo como signo, 

no seu desvio em relação à coisa significada, e a existência de convenções 

regulando a relação do signo com a coisa), a Lógica de Port-Royal propõe 

os termos de uma questão fundamental: a das possíveis incompreensões 

da representação, seja por falta de " preparação" do leitor (o que remete 

às formas e aos modos de inculcação das convenções), seja pelo fato da 

"extravagância" de uma relação arbitrária entre o signo e o significado (o 

que levanta a questão das próprias condições de produção das 

equivalências admitidas e partilhadas. (CHARTIER, 1991, P.185). 

 

Coloquei-me deliberadamente na posição de receptor das imagens e 

propus analises imagéticas com base em estudos do contexto e da imagem, mas no 

final não posso negar o lado especulativo de algumas questões. Em concordância 

como as ideias que Burke defende, “A melhor coisa a fazer é, provavelmente, é ir 
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adiante e especular, mas sempre lembrando que é isto que estamos fazendo – 

especulando.” (BURKE, 2004, p. 216).    

Meu artigo possui a seguinte estrutura: primeiro, um apontamento dos 

rituais sagrados nos quais as mulheres tinham participação; segundo, faço uma 

exposição da imagem seguida de uma análise, e, por último, chego às minhas 

considerações finais.  

A opção de trabalhar as imagens posteriormente ao estudo dos rituais 

religiosos, parte de uma ideia que Peter Burke (2004) coloca da seguinte forma: 

“para interpretar a mensagem, é necessário familiarizar-se com os códigos 

culturais”
3
. Esse autor não propõe necessariamente essa sequência. É pertinente 

definir que as imagens não são um apêndice na minha pesquisa, pois elas levantam 

problemáticas próprias e caminhos de estudo distintos do que de uma fonte escrita. 

(BURKE, 2004, p.12).    

 

Desenvolvimento  

 

Nessa primeira parte buscarei compreender a história das mulheres, em 

Roma. Seria interessante perceber sua história nas mais distintas esferas, todavia o 

tempo e o espaço dessa produção não permitem. Por hora vou focalizar na sua 

esfera religiosa, a fim de avaliar a aparição social e cultural que a mulher romana 

teve.  

Existiam, deuses e deusas, e toda a sociedade romana, pagã, aparece 

imersa no culto as divindades. A religião perpassa a esfera do público e do privado, 

e apresentam uma majoritária presença masculina. As mulheres eram impedidas, 

por lei, de tomarem parte de alguns momentos da preparação da oferenda 

doméstica como, por exemplo, a libação do vinho, o corte, o ato de moer e preparar 

a carne do animal sacrificado que eram tarefas unicamente dos pais de família. Nos 

atos fúnebres era a figura paterna que realizava os discursos e celebravam os 

                                                           
3
 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru: EDUSC, 2004. P. 46.  
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sacrifícios. Numa esfera pública, existiam, em alguns casos, restrições como a 

proibição de assistirem ao sacrifício (SCHEID, 1990, p. 466-469). 

No plano geral, eram continuamente excluídas dos momentos principais do 

sacrifício, como aponta a 85ª Questão romana de Plutarco. O próprio autor não 

menciona desde quando essa exclusão feminina vigorava, mas identifica sua 

presença ainda no século II d.C. (SCHEID, 1990, p. 468). 

Aparentemente elas não tinham nenhuma atuação religiosa, além de 

espectadoras – quando não eram proibidas. Mas é possível encontrar figuras 

femininas que fugiram a essa normativa de exclusão. A determinação que proibia a 

mulher preparar a carne só era na conjuntura familiar, logo, isso não implicava uma 

proibição no contexto cívico público. Essa situação é muito importante, pois 

configura um momento de resistência, foge do normativo. Apresentarei, a seguir, 

alguns papeis desempenhados pelas mulheres no âmbito do sagrado. 

As Vestais, eram escolhidas ainda crianças por um sumo pontífice e 

ficavam nesse cargo por 30 anos, eram impedidas de casarem e deviam manter-se 

castas durante todo tempo de serviço, além de estarem sujeitas à repreensão do 

sumo pontífice. Sua vestimenta durante o sacrifício era uma touca vermelha e o 

penteado da noiva. Entre as atividades que estavam encarregadas, destaco: 

torrefação, pisa e moagem das espigas que iriam compor a farinha ritual (mola) dos 

sacrifícios públicos; participavam do sacrifício depois que o animal havia sido 

imolado, levando o vitelo para queimar; tinham a responsabilidade de manter o fogo 

de Vesta aceso. Além de participarem dos rituais, elas possuíam “certos poderes 

religiosos tradicionalmente reservados aos homens” como pôde ser observado. No 

entanto, percebe-se que tinham pré-requisitos a seguirem, como a virgindade. 

(SCHEID, 1990, p.470-474).  

Outro cargo ocupado por mulheres, mais precisamente pelas esposas dos 

sacerdotes eram: a flamínica e a regina sacrorum. A primeira oferecia um carneiro 

a Júpiter nos dias específicos, enquanto que a segunda oferecia uma bacorinha ou 

ovelhinha ao deus Juno todos os primeiros dias do mês. Elas não desempenham 

uma atividade que pudesse ser considerada exceção. Elas são necessárias, pois os 
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seus maridos só podiam ocupar os cargos de flâmines se fossem casados. O 

trabalho deles só era possível em conjunto (casal) e, consequentemente, elas 

estavam sob a autoridade dos maridos (SCHEID, 1990, p.474-475).  

Ao lado dos sálios, as mulheres (sálias) eram incumbidas de ajudar nas 

celebrações de comitivas guerreiras na abertura e desfecho da estação de guerra. 

Sua vestimenta era composta de uma touca pontiaguda e um manto militar (SCHEID, 

1990, p.475).  

Numa atuação, ao meu ver, muito marcante estão as matronas – mulheres 

de elevado status social, que chegaram a realizar sacrifícios “sem a presença 

masculina” ou, também, de forma autônoma. Exemplo desses sacrifícios são: Nonas 

Caprotinas e Matronais, na qual elas cobrem os custos da liturgia; Matrais; Fortuna 

Mulíebre, na qual aparecem praticando o sacrifício, elas eram as sacerdotisas; 

Pudicícia, na qual as matronas podiam tomar decisões, conceder direitos e retira-

los segundo a sua vontade, aqui o sacrifício era feito à porta fechada e anualmente – 

era uma celebração rara – sem presença masculina. As súplicas, era outro ritual 

realizado pelas matronas, nela as matronas e raparigas núbeis participavam de 

celebrações de origem estrangeira. (SCHEID, 1990, p. 476-488). 

O espaço da religião é um santuário vedado às mulheres. Não falo isso para 

assegurar a ausência delas nos cultos, rituais e outras dimensões do sagrado, pois, 

como mostrei, elas estavam presentes. Essa afirmação inicial pretende mostrar o 

papel secundário e ínfimo que ocupavam em relação ao homem. Mesmo quando 

desempenham funções importantes, estavam elas, servido e atuando ao culto 

liderado e controlado pelos homens – os estatutos definidos por eles regulamentam 

o papel da mulher no culto as divindades (como mostra Plutarco). Na história dos 

sacrifícios romanos as mulheres eram subordinadas aos interesses masculinos, 

mesmo quando apareciam participando ativamente do processo de louvor aos 

deuses. A esfera religiosa (não tão rigorosa) é parecida com do quadro político – no 

qual a mulher não era considerada cidadã, com direitos políticos. É incorreto negar 

sua participação no santuário religioso, por outro lado, ela aparece servindo aos 

desígnios da sociedade patriarcal, como foi exposto anteriormente.  
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Num quadro geral os cultos que as mulheres atuavam eram exceções à 

regra, normalmente era afastado do centro das atenções, contudo elas encontraram 

meios de participarem do sagrado, de realizarem atividades de exclusividade 

masculina, ou seja, encontraram formas de resistirem ao patriarcado. Uma 

observação que será importante ao analisar as imagens: os rituais nos quais as 

mulheres (matronas) participam são na sua maioria para deusas.  

As imagens que vou me utilizar nessa segunda parte do texto foram 

extraídas do capítulo “Estrangeiras indesejáveis: os papeis religiosos das mulheres 

em Roma”, de John Scheid, que faz parte da coleção “História das Mulheres: a 

antiguidade” (1990) organizada por Pauline Pantel. 

A imagem a seguir, “Relevo de sumo sacerdote no culto a Cíbele”, foi 

produzida no final do século I d.C. por um artista desconhecido. Relevo feito em 

mármore encontrado no cemitério de Isola Sacra, em Óstia. A figura maior 

corresponde a um sumo sacerdote e a figura menor no canto superior direito à 

divindade Cíbele, com um chapéu em formato de torre característico de sua 

vestimenta. Na frente da deusa encontra-se o pequeno Hermes que segura, na mão 

esquerda, um caduceu ou um bastão e na direita uma bolsa. A oferenda feita a 

deusa é de frutos (SCHEID, 1990, p. 467).  
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Figura 1 – Relevo de sumo sacerdote no culto a Cíbele (século I d.C.) 

 

Essa imagem apresenta um culto religioso a uma entidade sagrada 

feminina (Cíbele), contudo não encontramos uma figura feminina compondo o ritual. 

Pode-se dizer que ela foi excluída da prática e do culto ao sagrado, enquanto o 

homem é retratado de forma principal e robusta, cheio de ornamentos e detalhes. O 

homem da imagem assume o centro das atenções. A deusa acompanha uma 

criança e estão ambos em uma escala menor se comparada ao homem, talvez por 

ser tratar de uma representação de uma estátua ou pela alusão da menor 

importância atribuída a esses dois elementos pictóricos. Uma outra indagação que 

me ocorreu: a proximidade entre a deusa Cíbele (“mãe dos deuses”) e a criança 

Hermes seria para representar a maternidade da mulher? Ela, além de “mãe dos 

deuses”, é também símbolo de poder militar e protetora (alusão a coroa de 

muralhas/torres) e fertilidade. No entanto a figura de mãe parece ser enfatizada.  

A próxima imagem, “Sacrifício dedicado a Ceres ou Deméter divindade 

associada a fecundidade da terra”, também é produto de um artista desconhecido do 

século II d.C. A figura feminina representada num tamanho maior que os demais 
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indivíduos é a deusa a quem dedicam sacrifício, seu tamanho seria para se 

diferenciar dos mortais. Entre os dedicastes da oferenda estão dois homens que se 

sobressaem, talvez são os responsáveis pelo sacrifício (paterfamilias, anciãos, 

nobres). Outro individuo representado em tamanho distinto (menor) é o menino com 

cesto de frutas e pães. A oferenda está composta por esses elementos carregados 

pelo menino e um cordeiro (SCHEID, 1990, p. 469).    

 

 

Figura 2 – Sacrifício dedicado a Ceres ou Deméter divindade associada a fecundidade da terra (século II d.C.) 

 

A mesma situação da imagem anterior parece se repetir, pois dentro das 

pessoas representadas a mulher não aparece, ela foi excluída. Outro aspecto se 

repete, o culto realizado a uma divindade feminina, que como vimos na primeira 

parte desse trabalho era comum ter a participação de mulheres. Mesmo em meios 

aos espectadores do ritual não foi representado nenhuma figura feminina. O 

tamanho dos indivíduos assume um papel de distinguir a importância atribuída a 

cada um, primeiro a deusa, segundo os responsáveis pelo ritual (anciãos), depois 

teriam os outros integrantes do culto – talvez espectadores – e, por último, a 

criança. A deusa recebe reconhecimento, mas esse valor dado e expresso no seu 
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tamanho parece ser todo pelo fato de ser uma divindade, pois em aspecto nenhum 

se valoriza a representação da mulher numa cerimônia religiosa. Cabe observar que 

os traços do feminino estão presentes na divindade, como por exemplo as vestes, 

rosto e disposição do corpo.  

 

Considerações finais  

 

A participação e presença feminina nos cultos acontece, por mais que 

algumas imagens as excluam. Todavia, a partir das duas divisões dessa obra – 

exposição de rituais religiosos com a “presença” feminina e as imagens – pudemos 

observar a exclusão das mulheres, a sua submissão ao homem e que a presença 

delas não é significativa aos olhos de alguns artistas. As imagens não representam, 

necessariamente, o “espirito da época”, entretanto nesse caso conformam o reflexo 

de um padrão social e cultural da Roma antiga, no quadro religioso. As imagens 

configuram um meio de conhecimento, nas palavras de Burke (2004), são “objetos 

‘através dos quais é possível ler estruturas de pensamento e representações de 

uma determinada época.’”   

Em minha análise tive como foco os rituais religiosos e a figura da mulher. 

Ao longo do trabalho percebi as disputas e conflitos de gênero e foi justamente essa 

disputa que motivou e levou-me a reconhecer o papel feminino. Meu objetivo nunca 

foi mostrar que elas são inferiores, mas foram postas em tal posição.  

As mulheres são desconsideradas, marginalizadas e submetidas ao 

domínio e predominância dos homens, mas resistem a dominação e a passividade, 

dentro do contexto e recorte desse artigo. A resistência delas não assume 

características de violência, basta para isso atuarem e praticarem atividades 

exclusivas aos homens, mesmo que afastadas; ou ainda, assumirem a liderança em 

alguns cultos, como no caso das matronas; ou na obrigatoriedade de sua presença. 

Elas são invisíveis, mas indispensáveis.  
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MISOGINIA NO TRAÇO: VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES COMO 

RECURSO VISUAL EM CHARGES 
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo abordar o uso da violência 

contra mulheres como um recurso visual em charges. Entendemos que as charges 

consistem em uma modalidade da linguagem iconográfica, feita pelo traço humano, 

com caráter opinativo e histórico (MIANI, 2005). A charge, imbuída de crítica social e 

política, é construída retratando um determinado ponto de vista sobre um fato 

histórico por meio recursos visuais. Tipicamente dominada por homens na sua 

produção nas grandes mídias, essas imagens costumam reproduzir as relações de 

dominação e exploração (SAFFIOTI, 2004) a que as mulheres são submetidas. Por 

meio da metodologia de análise do discurso chárgico, analisamos a presença de 

mulheres em charges que discutem temas como política, economia e sociedade. 

Enfatizamos o uso da violência contra a mulher, sobretudo a sexual, como um 

recurso visual utilizado para construir a crítica na charge, contribuindo para a 

manutenção de estereótipos e da condição opressiva das mulheres, atuando na 

direção de mantê-las sob o controle masculino. 

 

Palavras-chaves: violência contra a mulher; charge; patriarcado. 
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Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo abordar a utilização da violência contra 

mulheres como um recurso visual em charges e cartuns que tratam de temas 

diversos, como sociedade, política ou economia. A necessidade de investigar essa 

abordagem na elaboração de charges se dá por duas motivações principais. A 

primeira delas é a constatação de que a produção de charges para grandes mídias é 

majoritariamente realizada por homens. Basta buscar nos principais jornais e 

revistas do país, independentemente da linha editorial, para perceber a ausência de 

mulheres como autoras de charges e cartuns publicados. 

A segunda motivação diz respeito à própria natureza da charge e do cartum 

que, de acordo com Miani (2002), são modalidades da linguagem iconográfica, 

constituída por imagens produzidas pelo traço humano, assim como o retrato 

caricato e as histórias em quadrinhos. As diferentes modalidades são 

caracterizadas de acordo com sua função: histórias em quadrinhos são 

predominantemente narrativas, retratos caricatos são predominantemente 

descritivos, enquanto charges e cartuns possuem um caráter dissertativo. Daí 

podemos aferir que charges e cartuns vão além da apresentação de um fato, 

expressam sempre uma opinião sobre o episódio retratado, com a finalidade de 

realizar uma crítica. 

Os cartuns apresentam uma crítica atemporal, constituindo uma imagem 

que pode fazer sentido para leitores fora do seu contexto temporal ou espacial de 

publicação. Por isso, cartuns não utilizam em sua composição gráfica retratos 

caricatos de pessoas específicas, mas sim personagens fictícios que permitem criar 

uma crítica de hábitos e costumes. 

Por sua vez, as charges representam uma opinião sobre pessoas e fatos 

específicos, exigindo do leitor um conhecimento anterior sobre a situação exposta 

para que a mensagem faça sentido. O contexto de produção da charge constitui um 

elemento fundamental para sua compreensão. Uma vez que a situação retratada na 
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charge perde espaço na memória social de um determinado grupo, as inferências 

visuais deixam de ter sentido e o potencial comunicativo da charge se esgota. No 

entanto, reside aí o potencial histórico, por apontar fatos e interpretações presentes 

na memória social. 

Essa é a razão pela qual voltamos nosso olhar para essas imagens, tendo 

como hipótese que, por seu caráter histórico, de crítica cultural e sua relação com a 

memória coletiva, os elementos visuais em charges e cartuns nos dão indícios da 

composição do imaginário social e de como relações de dominação e exploração de 

mulheres são reproduzidas na comunicação. 

Por meio da metodologia de análise chárgica, levando em consideração os 

elementos visuais e o contexto de produção das imagens, analisamos a violência 

contra a mulher em charges que não abordam temas correlatos, como aborto, 

violência doméstica, estupro, direitos da mulher. Pelo contrário, a violência é 

utilizada apenas como um recurso visual para construção da crítica e para 

compreensão da mensagem. Para isso, explicamos brevemente o contexto da 

sociedade patriarcal, trazemos algumas charges e discutimos sua relação com 

poder simbólico e violência cultural.  

 

O PATRIARCADO E A DOMINAÇÃO EXPLORAÇÃO DAS 

MULHERES 

 

Não podemos pensar na condição feminina sem levar em consideração o 

sistema pelo qual mulheres são dominadas e exploradas: o patriarcado. Segundo 

Saffioti, o patriarcado “ancora-se em uma maneira de os homens assegurarem, 

para si mesmos e para seus dependentes, os meios necessários à produção diária e 

à reprodução da vida” (SAFFIOTI, 2004, p. 105). A base desse sistema se dá no 

controle, pelos homens, da sexualidade e da capacidade reprodutiva das mulheres, 

bem como de seu trabalho. 
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A autora deixa explícito que o patriarcado não é apenas uma forma de 

discriminação econômica, mas também age no controle sobre os corpos femininos 

por meio do controle da sexualidade e reprodução: 

 

A base econômica do patriarcado não consiste apenas na intensa 

discriminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional 

e em sua marginalização de importantes papéis econômicos e políticos-

deliberativos, mas também no controle de sua sexualidade e, por 

conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. Seja para induzir as 

mulheres a ter grande número de filhos, seja para convencê-las a 

controlar a quantidade de nascimentos e o espaço de tempo entre os 

filhos, o controle sempre está em mãos masculinas, embora elementos 

femininos possam intermediar e mesmo implementar estes projetos. 

(SAFFIOTI, 2004, p. 106). 

 

Assim, de acordo com a autora, o patriarcado consiste em um sistema de 

dominação – observado nos campos político e ideológico – e exploração – observado 

no campo econômico (SAFFIOTI, 1987). Esse sistema de desigualdade, moldado 

histórica e socialmente a partir da diferença entre os sexos, atua no sentido de 

determinar os papéis e comportamentos que se espera de homens e mulheres: 

 

A identidade da mulher, assim como a do homem, é construída através da 

atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos 

pelas diferentes categorias de sexo. A sociedade delimita, com bastante 

precisão, os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma 

como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem. (SAFFIOTI, 1987, 

p. 8). 

 

Aos homens são conferidos papéis de alto valor social, ligados à produção 

da vida social. Já às mulheres, são designados papéis desvalorizados e invisíveis, 

ligados à reprodução da vida. Conforme nos aponta Izquierdo (1992), as mulheres 

são destinadas aos papéis de sobrevivência enquanto os homens são destinados 

aos papéis de transcendência. Isso significa que às mulheres são designados os 

papéis ligados ao ambiente doméstico e familiar – à esfera da sobrevivência. Ao 
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mesmo tempo, são mantidas longe da esfera pública/de transcendência, na qual as 

decisões são tomadas. Já aos homens, são destinados papéis que transcendem a 

sobrevivência: são permitidos pensar o mundo e as relações, a decidir, elaborar leis 

e padrões, etc.  

Esse padrão também é observado na inserção das mulheres no mundo do 

trabalho remunerado: conforme nos apontam as teóricas da divisão sexual do 

trabalho, as mulheres desempenham funções ligadas ao que socialmente é 

construído como feminino também no ambiente de trabalho, e, mesmo que essas se 

insiram em atividades ditas masculinas, serão submetidas ao jugo e autoridade dos 

homens.  

Portanto, a desigualdade entre homens e mulheres não é derivada das 

nossas diferenças biológicas, mas da construção social que conferiu, 

historicamente, significado às diferenças entre os sexos. A diferença entre os sexos 

foi transformada na inferioridade socialmente construída das mulheres – o segundo 

sexo, conforme nos aponta Simone de Beauvoir (2009) – originando o sistema de 

dominação-exploração dos homens sobre estas.  

O patriarcado conferiu significado à diferença entre os sexos de modo a 

construir historica e socialmente a desigualdade entre eles, utilizando da biologia 

feminina para justificar sua sujeição ao masculino. O corpo feminino é utilizado não 

apenas como justificativa para esse sistema como também é explorado para mantê-

lo: a sexualidade e reprodução da mulher são pontos chave para o patriarcado. De 

acordo com Saffioti, 

 

Neste regime [patriarcado], as mulheres são objetos da satisfação sexual 

dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e novas 

reprodutoras. Diferentemente dos homens como categoria social, a 

sujeição das mulheres, também como grupo, envolve prestação de 

serviços sexuais a seus dominadores. Esta soma/mescla de exploração e 

dominação é aqui entendida como opressão. (SAFFIOTI, 2004, p. 105). 
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Nesse sentido, podemos observar no patriarcado a origem do controle 

masculino sobre a sexualidade e reprodução. Conforme demonstra Bourdieu (1998), 

o sexo é estabelecido pelo masculino, que, a partir do momento em que descobre 

sua função na concepção, se coloca como centro da sexualidade e reprodução: o falo 

que cresce e faz crescer o ventre (BOURDIEU, 1998, p. 20. Grifos nossos). Portanto, o 

sexo é dado por relações de dominação entre homens e mulheres, relações de 

poder nas quais as mulheres são submetidas ao jugo dos homens. 

A partir daí, já podemos fazer uma aproximação à violência sexual como 

forma de controle masculino sobre as mulheres. Se o sexo, que é estabelecido pelo 

masculino e está a serviço do prazer dos homens, e, ao mesmo tempo, é baseado 

no poder que um sexo tem sobre o outro – no caso, o masculino sobre o feminino – 

então, as relações de poder são reforçadas e demonstradas pelo domínio sexual, 

que tem como seu maior expoente o estupro de homens contra mulheres. 

Conforme nos traz Saffioti (1987, p. 29), “a construção social da supremacia 

masculina exige a construção social da subordinação feminina”. Assim, a 

manutenção do poder masculino passa pela construção e reforço da subordinação 

feminina – o que é latente quando observada a violência sexual contra mulheres 

institucionalizada na nossa sociedade. 

Ao mesmo tempo, quando observados o papel conferido às mulheres, 

percebemos que a resignação é esperada das mulheres até mesmo quando estas 

são abusadas ou traídas: “na qualidade de vítima, de sofredora, de quem aceita, sem 

reclamar, seu destino de mulher, merece aplausos por parte da sociedade” 

(SAFFIOTI, 1987, p. 35). 

A leitura de Carole Pateman (1993) nos ilumina acerca da questão quando a 

autora analisa a propriedade sexual dos homens sobre as mulheres subentendida 

nas relações entre os sexos. Em seu livro O Contrato Sexual, Pateman mostra como 

o controle masculino sobre a sexualidade das mulheres foi historicamente 

legitimado pela “ciência” e pelos grandes pensadores, como Rousseau, Kant, Hegel, 

etc. que contribuíram na construção dos estereótipos femininos ligados à 

irracionalidade, imoralidade, incapacidade intelectual. 
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Jean Jacques Rousseau, por exemplo, considerado um dos grandes 

filósofos do iluminismo, contribuiu (e ainda contribui) para a permanência das 

mulheres na condição oprimida ao defender que a educação dos homens deve ser 

diferente da educação das mulheres, e que estas devem apenas ser educadas para 

que agradem aos homens, conforme nos traz os apontamentos de Nogueira (2016). 

Partindo do essencialismo biológico e defendendo a irracionalidade inatas das 

mulheres, Rousseau define um modelo ideal de mulher que permanece até hoje, 

baseado nos mesmos princípios e argumentos, no imaginário da sociedade. 

É notável que as relações de dominação permeiam todas as instancias da 

vida social: elas se encontram entranhadas nas instituições sociais, que naturalizam 

os papéis socialmente construídos dos dois sexos e reproduzem a hierarquia 

proveniente dessa dominação em todos os âmbitos da ordem social. De acordo com 

Bourdieu, as estruturas de dominação: 

 

[...] são produto de um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de 

reprodução, para o qual contribuem agentes específicos (entre os quais os 

homens, com suas armas como a violência física e a violência simbólica) e 

instituições, famílias, Igreja, Escola, Estado. (1998, p. 46). 

 

Portanto, a hierarquia sexual está presente também de forma simbólica – o 

que, para nós, não é menor ou maior que as outras formas. Como nos aponta Nancy 

Fraser (2015), o simbólico, o cultural, é tão material quanto as determinações 

econômicas ou políticas.  

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM CHARGES E CARTUNS 

 

Tendo compreendido brevemente alguns dos pontos centrais que 

determinam a opressão da mulher na sociedade e, sobretudo, o papel do controle 

sexual nesse contexto, partimos para a análise de seis charges que apresentam 
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violência contra as mulheres para, então, discutir o potencial simbólico da 

reprodução da exploração e dominação feminina em imagens.  

 

 

Figura 1 – Sequestrada, torturada e estuprada 

Fonte: Folha de São Paulo, 20101. Charge de Angeli. 

 

A charge nos traz a figura de uma estátua da deusa Têmis, símbolo da 

justiça, machucada e ensanguentada, com a roupa rasgada, seus pertences jogados 

ao chão e a feição revoltada, com os dentes à mostra e a boca aberta como se 

gritasse. Como se a imagem por si só não fosse suficiente para entendermos que a 

figura feminina havia sido violentada, no alto da charge lemos os dizeres 

“sequestrada, torturada, estuprada”.  

É recorrente encontrarmos charges que retratam a justiça em sua forma 

feminina da Deusa Têmis, denunciando e/ou criticando injustiças por meio da 

representação da violência contra a mulher. A justiça, sempre representada em 

figuras femininas nas charges, é colocada nas situações mais perversas para as 

mulheres: violência moral, física e estupro. A recorrência desse tipo de 

representação demonstra a naturalização da violência contra a mulher, 

principalmente a sexual, ao utilizá-la como recurso para qualquer tipo de crítica: não 

                                                           
1
 Edição do dia 03 de maio de 2010. Disponível em: http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2010/05/03/2  
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importa qual o assunto, se a justiça é representada por uma deusa mulher, a crítica 

será demonstrada colocando a sua figura em uma situação de violência. Sendo o 

estupro uma das mais humilhantes violências e a demonstração maior da 

submissão das mulheres aos homens, este é intensamente utilizando para 

representar críticas quando as figuras são femininas. 

A recorrência desse tipo de imagem que coloca a Deusa Têmis violentada 

como crítica à injustiça é tamanha que reforça a argumentação sobre a 

naturalização da violência e dos papeis submissos das mulheres, além de nos 

demonstrar a obviedade desse tipo de representação e, portanto, a dificuldade que 

os chargistas encontram em fugir de imagens misóginas em críticas políticas, 

sobretudo, se tratando de uma instituição representada por uma figura feminina. 

Na charge a seguir, a Deusa Têmis é novamente utilizada para representar 

a justiça.  

 

Figura 2 - Gilmar Mendes e a justiça 

Fonte: publicada no facebook do autor. Charge de Carlos Latuff 
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Dessa vez, retratada em forma de mulher, Têmis usa roupas curtas e está 

localizada em uma esquina – segundo o cartunista, “Esquina Brasil” – insinuando 

uma situação de prostituição. Ela é segurada pelo braço pelo então Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, cercado por dois “jagunços”, afirmando 

para a figura feminina “Destruir como?? Se eu cuido tão bem de você?!”. Acima, 

localizamos os dizeres “O ministro Joaquim Barbosa afirmou que Gilmar Mendes 

está destruindo a Justiça no Brasil...”. A charge foi publicada em 2009, no contexto 

de uma discussão entre Barbosa e Mendes, na qual o primeiro critica as 

declarações na mídia feitas pelo segundo. 

Mais uma vez, a violência masculina contra as mulheres é utilizada para 

fazer críticas políticas. Dessa vez, utilizando-se também da mercantilização e 

exploração dos corpos femininos para criticar como a justiça é levada no país. 

Parte-se da ideia que os corpos das mulheres estão disponíveis para o bel prazer 

dos homens. É notável também a ideia da dupla moralidade imposta às mulheres, 

as dividindo entra santas e putas, confiáveis e não confiáveis, imorais e incapazes da 

racionalidade. A ideia de Gilmar Mendes segurando violentamente a justiça 

prostituída em uma esquina, dizendo que “cuida bem dela”, nos remete aos cafetões 

que exploram o corpo das mulheres e demonstram, com latência, a dominação dos 

homens sobre as mulheres: a vida das prostitutas está na mão dos cafetões, a vida 

da justiça está na mão de Mendes, a vida das mulheres está na mão dos homens. 

Demarcando bem quais são os papeis dos sexos: aos homens, o poder, as decisões, 

a política. Às mulheres, a servidão: política, doméstica, sexual. 
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Figura 3 - Programa 

Fonte: Nani Humor, 20102. Charge de Nani. 

 

Publicada no contexto das eleições, inicialmente no site do chargista e 

depois reproduzida no blog da Folha do colunista Josias de Souza, a charge nos traz 

a então candidata a presidência Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. 

Retratada como prostituta em uma esquina, Dilma aparece dizendo “O programa 

quem faz são os fregueses: PMDB: barba, cabelo e bigode; PDT: papai e mamãe. E 

por aí vai...”.  

Essa imagem nos traz reflexões sobre os papeis sociais impostos às 

mulheres: quando, pela primeira vez no país, uma mulher é a favorita para o cargo 

de presidenta, utilizam-se de imagens depreciativas para retratá-la. Além disso, a 

charge demonstra que não é Dilma quem escolhe seu programa: esta é utilizada 

pelos outros partidos – representados por homens. Esse tipo de crítica se utiliza dos 

estereótipos da dupla moralidade imposta às mulheres, nesse caso para criticar o 

programa político da candidata Dilma.   

                                                           
2
 Site do autor: http://www.nanihumor.com/2010/07/programa-de-dilma-depende-dos-partidos.html 
Reproduzida no blog da Folha, disponível em: http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2010-07-01_2010-07-
31.html#2010_07-08_02_26_31-10045644-0   
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É interessante notar que, quando a crítica é direcionada às mulheres, estas 

são colocadas em papeis que conotam a submissão aos homens, bem como os 

estereótipos de incapacidade racional, imoralidade, desonestidade – o que podemos 

notar na referida charge, ao retratar Dilma como o que a sociedade considera a 

escória: uma prostituta. A mercantilização do corpo das mulheres a serviço do 

prazer dos homens, por si só, já é uma violência: é naturalizado que os corpos das 

mulheres estão disponíveis aos homens. E essa violência é utilizada de maneira 

simbólica para deslegitimar as mulheres e afirmar a nossa histórica submissão aos 

homens: Dilma não é capaz de governar, é apenas uma “prostituta” que “se vende” 

para outros políticos, e estes a tem a seu dispor. 

Não obstante, a charge a seguir demonstra que, mesmo quando a crítica 

não é direcionada a uma mulher, mulheres são utilizadas nas imagens em 

situações de subserviência. Produzida por Vitor Teixeira, a Figura 4 remete a 

entrevista publicada pela Revista Veja com Marcela Temer, esposa do então Vice-

Presidente Michel Temer, no mês de abril de 2016, cerca de três meses antes do 

golpe. O título da matéria definia Marcela como bela, recatada e “do lar”. 
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Figura 4: bela, recatada e do lar 

Fonte: Brasil de Fato, 20163. Charge de Vitor Teixeira 

 

Os elementos visuais nos permitem afirmar que o chargista tem uma 

posição crítica com relação a entrevista, que sugere papéis de submissão a mulher 

e o fortalecimento de um ideal feminino voltado ao ambiente doméstico, à 

delicadeza, também instrumentos de controle das mulheres na sociedade. No 

entanto, ao construir sua crítica voltada ao contexto político e à publicação da 

entrevista, Vitor Teixeira utiliza um retrato caricato da Presidenta Dilma Roussef, 

com as características de uma boneca inflável.  

O desenho sugere que, na visão da Revista Veja, a “mulher ideal” seria útil 

para o sexo. No entanto, por mais que desenvolva uma crítica a uma postura 

machista, os elementos visuais evidenciam a escolha por colocar a figura de uma 
                                                           
3
 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2016/05/05/vitor-teixeira-meu-trabalho-nao-e-resposta-de-nada-e-
pergunta/ 
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líder política em uma situação humilhante. Ao fazer a crítica, lança mão de 

referências misóginas, demonstrando como o repertório do imaginário social é 

povoado por imagens de violência contra a mulher. Nesse sentido, é preciso 

questionar até que ponto imagens como essa, que constituem críticas ao sistema 

patriarcal, contribuem para a legitimação e confirmação do mesmo sistema, ao 

invés de propor novas imagens que colaborem para sua superação. 

Até então, vimos exemplos de charges que utilizam a violência contra a 

mulher para fazer críticas a uma instituição representada por uma mulher – a deusa 

Têmis, e charges que envolviam a Presidenta Dilma Roussef. Essa observação é 

importante porque haviam, de alguma forma, mulheres envolvidas no contexto de 

produção das críticas anteriores. A charge a seguir, de forma mais evidente que as 

anteriores, oferecia ao chargista uma série de possibilidades e caminhos a seguir 

para expressar seu ponto de vista sobre o fato retratado. 

 

 

Figura 5 – Paneleiros 

Fonte: Folha de S. Paulo, edição de 20 de maio de 2016. 
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Publicada na Folha de S. Paulo em maio de 2016, a charge produzida por 

Guabiras acompanha o texto de Vladimir Safatle. O contexto de veiculação da charge 

é de alguns dias após o afastamento da Presidenta Dilma Roussef no processo de 

“Impeachment”. Durante esse período, uma das manifestações mais populares dos 

apoiadores do processo foram os panelaços, em que panelas eram utilizadas para 

fazer barulho de dentro das casas. O texto indaga sobre o fim das manifestações, 

que se intitulavam contra a corrupção, após o afastamento de Dilma.  

Na charge, vemos uma mulher, com proporções exageradas, vestindo 

roupas amarelas com detalhes verdes e acessórios como pulseiras e anéis, 

segurando uma taça de champanhe, o que pode indicar uma determinada classe 

social. Uma panela com o cabo colocado no ânus da mulher faz a relação com o 

contexto, já que, de acordo com o texto, as panelas deixaram de ser batidas, uma 

alusão ao fim repentino das manifestações. 

A partir do contexto de produção da charge, bem como do texto que 

acompanha a imagem no jornal, podemos perceber que o único elemento visual 

necessário para a identificação do momento político é a panela. A presença da 

mulher e a forma como os recursos visuais interagem é arbitrária e demonstra uma 

opção por representar o fim dos panelaços na forma de uma violação do corpo da 

mulher. 

Da mesma forma, a charge a seguir utiliza a violência contra a mulher para 

expor um posicionamento sobre a situação da Petrobrás.  
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Figura 6 – Não mereço ser estuprada 

 

A charge associa a campanha “Não mereço ser estuprada”, lançada nas 

redes sociais pela jornalista Nana Queiroz após a divulgação de uma pesquisa do 

Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que apontava que 65% das pessoas 

entrevistadas acreditava que mulheres com roupas curtas mereciam ser estupradas 

(UOL, 2014). 

A campanha que mobilizou milhares de mulheres por meio da hashtag 

#EuNaoMerecoSerEstuprada consistia na publicação de uma foto com a frase nas 

redes sociais e conquistou o apoio da então Presidenta Dilma Roussef. As charges 

apropriam o contexto da reinvindicação em defesa das mulheres para fazer a crítica 

à situação econômica crítica da Petrobrás. Essa apropriação tem efeito de ironizar e 

deslegitimar a campanha criada pelas mulheres contra o estupro – violência que 

acomete 125 vítimas por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 

2016. O uso da palavra estupro, que determina abuso e violência sexual, para 

diversas situações é inapropriado e contribui para a banalização do termo.  

 

IMAGENS, COMUNICAÇÃO E PODER SIMBÓLICO 
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As imagens trazidas para este estudo certamente demonstram que a 

violência contra a mulher faz parte do imaginário social e, por isso, é utilizada como 

um recurso visual na construção da mensagem chárgica. No entanto, é preciso 

refletir sobre as consequências desse uso e pensar como a reprodução dessas 

imagens pode interferir nas estruturas sociais já que, segundo Bourdieu (1998), “a 

força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente, 

e como que por magia, sem qualquer coação física” (1998, p. 50). 

Traremos aqui a contribuição de Johan Galtung, precursor dos estudos para 

a paz, que diferencia três tipos de violência. A primeira delas, em que se pode ver 

mais nitidamente a relação sujeito-ação-objeto, é a violência direta. Nela, é possível 

perceber com clareza quem é o ator e quem é a vítima da violência, em situações 

concretas e observáveis. O segundo tipo é a violência estrutural, um fenômeno 

invisível, em que se percebem as vítimas, mas não os atores da violência, que 

acontece através da estrutura social, como machismo, racismo ou violência política. 

Certamente mulheres vivem situações muito variadas de violência direta, 

como o estupro, a violência doméstica e até mesmo psicológica, assim como a 

violência estrutural, como a privação dos espaços públicos, subrepresentatividade 

política, diferença salarial, entre tantos outros. No entanto, nos interessa aqui falar 

sobre a violência cultural (Galtung, 1989) que, para o autor, é aquela que legitima e 

valida as outras formas de violência.  

Educação, ciência, meios de comunicação, arte, religião contribuem para a 

formação de valores e ideias na sociedade, ou seja, participam ativamente da 

construção da realidade social. Uma relação possível entre os tipos de violência é a 

cultura ensinar e preparar para a aceitação da exploração como natural, podendo a 

violência direta ser utilizada para viabilizar essa exploração. 

Podemos associar essa relação já que nos deparamos com o controle 

masculino por meio da violência sexual, não apenas quando a violência é física, mas 

quando observamos qualquer coação – mesmo que simbólica – que reproduza os 

papéis de resignação, aceitação, medo e ameaça às mulheres e, ao mesmo tempo, 

poder, virilidade e força aos homens. Como exemplo, temos xingamentos e ditados 
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populares, bem como representações na mídia das mulheres como objeto, 

disponíveis ao prazer masculino. Assim, podemos concluir que as formas 

simbólicas também reforçam a violência sexual como forma de controle dos 

homens sobre as mulheres. 

Os homens, segundo Bourdieu (1998), são os “detentores do monopólio dos 

instrumentos de produção e reprodução do capital simbólico” e, portanto, “visam 

assegurar a conservação ou o aumento deste capital”. Para isso, se utilizam de 

estratégias que, dentre elas, está presente o domínio sexual, “todas elas orientadas 

no sentido de transmissão dos poderes e dos privilégios herdados” (BOURDIEU, 

1998, p. 62). Sendo assim, o controle sexual masculino é mais uma das estratégias 

do patriarcado para se manter enquanto sistema de dominação-exploração.  

Por esse motivo é tão difícil que as mulheres saiam da condição de 

subalternidade, já que, além desta condição estar naturalizada em todas as 

instâncias sociais, estas são construídas por aqueles que estão no domínio. Assim, 

por estarem no domínio, utilizam de mecanismos políticos, sociais, econômicos e 

culturais para manter afastadas das esferas de decisão as mulheres – perpetuando 

essa condição entre as categorias subalternas.  

Nesse sentido, propomos o questionamento à massiva presença do uso da 

violência sexual como recurso visual para as críticas políticas contidas em charges. 

Por qual motivo o estupro e a violência contra mulheres (ou instituições 

representadas pelo feminino), são tão recorrentes quando se quer apontar 

“criticamente” um fato político? Mais do que isso, não obstante a posição ideológica, 

origem de classe ou raça/etnia: por que a violência sexual contra mulheres é 

sempre utilizada como recurso para qualquer crítica que seja? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência contra a mulher é utilizada como um recurso visual em charges 

porque compõe o imaginário social. Dependem da compreensão do leitor sobre 
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fatos históricos ou aspectos culturais para que a mensagem faça sentido e, 

mergulhados nessa mesma realidade, os chargistas reproduzem imagens de 

mulheres vítimas de violência, apropriando-as para outros contextos. 

Sabemos que essas imagens são alimentadas por estruturas, relações, 

instituições. Podemos dizer que as imagens produzidas pelos chargistas são 

produto de uma realidade e de um imaginário coletivamente construído. No entanto, 

enfatizamos que esse imaginário, que nossa cultura, que as relações de poder são 

cotidianamente reconstruídas, ressignificadas ou reafirmadas.  

Enquanto o imaginário interfere na criação de imagens, as imagens criadas 

contribuem para a formação do imaginário. É preciso optar por continuar esse ciclo, 

reproduzindo imagens que já estão estabelecidas, como as de violência contra a 

mulher, ou criar uma ruptura, propondo novos sentidos, pautados em mulheres 

livres de opressão de classe, gênero e raça/etnia 

Destacamos também o papel central das mulheres enquanto coletivo na 

denúncia das violências cotidianas, seja de qual tipo forem, bem como na 

reivindicação da nossa liberdade, autonomia e dignidade enquanto mulheres. Afinal, 

como afirmou Saffioti, os homens (não obstante a classe social e grupo racial/étnico 

que pertencem) não abrirão mão espontaneamente dos privilégios que tem, uma 

vez que “O poder está concentrado em mãos masculinas há milênios. E os homens 

temem perder privilégios que asseguram sua supremacia sobre as mulheres.” 

(SAFFIOTI, 1987, p. 16). Por isso, a resistência das mulheres também está na recusa 

das representações misóginas do “segundo sexo” (BEAUVOIR, 2009) nas charges e 

cartuns.  
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A materialização de identidades de gênero associadas à prática de 
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Neste artigo, discutimos algumas estratégias de materialização de 

identidades de gênero associadas à prática de esportes em ambientes apresentados 

na Casa Cor Paraná, mostra de design de interiores que ocorre em Curitiba desde 

1994. Utilizamos como fontes de pesquisa o website da mostra e edições especiais 

da revista Casa Claudia. A partir dessas fontes, selecionamos imagens de três 

dormitórios, exibidos entre 1998 e 2010, nos quais é possível identificar referências a 

diferentes modalidades esportivas articuladas com prescrições de gênero. Para a 

análise desse material, adotamos a abordagem dos Estudos Culturais, recorrendo 

também aos estudos e pesquisas sobre a imagem. Notamos que as identidades 

materializadas nos espaços analisados tendem a reforçar estereótipos de gênero, 

ainda que alguns deslocamentos possam ser identificados. Entendemos que o 

estudo das materialidades que constituem esses ambientes, que são também 

atravessadas por questões de classe social, sexualidade e raça/etnia, permite 

discutir as relações de poder implicadas nas dinâmicas de reprodução, legitimação 

e transformação das normas de gênero.   

 

Palavras-chave: relações de gênero, cultura material, design de interiores, 

esporte. 
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Introdução 

 

A Casa Cor Paraná é uma mostra de arquitetura, design e paisagismo que 

ocorre anualmente na cidade de Curitiba desde 1994. A mostra já exibiu, em suas 23 

edições, 1.093 ambientes, desenvolvidos por 713 expositores/as, com público 

visitante de cerca de 30 mil pessoas por ano (CASA COR PARANÁ, 2016). O potencial 

de difusão da marca e dos ambientes expostos é também decorrente da presença 

de muitos/as jornalistas, ligados/as a diferentes veículos de comunicação, para 

quem são feitas apresentações especiais antes da abertura dos eventos para o 

público em geral.  

A cada edição, profissionais locais expõem no evento diversas propostas de 

design de interiores para ambientes domésticos e comerciais. Por meio destes 

ambientes, têm sido construídos e divulgados padrões de configuração doméstica e 

de relações de gênero. Observamos que esses padrões têm sido, em geral, 

idealizados com base em um modelo de família nuclear, branca e de classe média 

alta, formada a partir de um casal heterossexual. 

A discussão aqui apresentada é parte de uma pesquisa mais ampla, ainda 

em andamento, acerca das estratégias de materialização de feminilidades e 

masculinidades por meio do design de interiores em exposição na mostra 

paranaense.  

Neste artigo, visamos discorrer sobre representações de gênero associadas 

à prática de esportes, mediante a análise de fotografias de três espaços exibidos na 

Casa Cor Paraná entre os anos de 1998 e 2010.   Procuramos argumentar que o 

estudo das materialidades que constituem esses ambientes permite problematizar 

as relações de poder implicadas nos processos de produção e reprodução dos 

padrões normativos de gênero, no intuito de desnaturalizá-los.    
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Referencial teórico 

 

Neste trabalho assumimos que nos espaços expostos na Casa Cor Paraná 

são materializadas posições de sujeito e noções sobre o corpo que são passíveis de 

serem assumidas (ainda que parcialmente e provisoriamente), negadas ou 

negociadas pelo público visitante e pelas pessoas que consomem as imagens dos 

ambientes, veiculadas em diferentes mídias. 

Para construir nossa argumentação, recorremos à teoria da Cultura 

Material desenvolvida pelo antropólogo britânico Daniel Miller (1987). O autor 

descreve e analisa a mútua constituição entre sujeito e objeto como um processo de 

externalização – a criação de uma forma cultural específica - e incorporação da 

forma externalizada, por meio da qual o sujeito se constitui e se desenvolve. 

Procuramos articular essa perspectiva com os Estudos de Gênero, 

considerando que as materialidades são fundamentais para os processos de 

produção e transformação de feminilidades e masculinidades. De acordo com a 

filósofa Judith Butler (2014), entendemos que gênero diz respeito a um conjunto de 

normas socialmente estabelecidas que, ao serem constantemente citadas e 

reiteradas nas mais diversas instâncias - tais como os discursos científico e 

religioso, a escola, a família e também, conforme estamos argumentando, as 

materialidades - são inscritas no corpo, constituindo sujeitos marcados pelo gênero.  

Esse processo de incorporação das normas por meio de sua constante 

repetição é o que Butler designa de caráter performativo do gênero. Para Butler 

(2004), algumas realizações performativas reivindicam o lugar de natureza, 

ocultando as formas pelas quais são estabelecidas. Essas construções 

naturalizadas, baseadas em estruturas binárias, definem padrões normativos de 

feminilidades e masculinidades.  

Os padrões normativos são reiterados e/ou tensionados por meio de 

práticas sociais, tais como a arquitetura e o design de interiores. Como argumenta a 

filósofa Beatriz Preciado (2010), essas atividades (re)produzem performativamente 
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as normas de gênero ao configurar materialidades que possibilitam ou impedem 

diferentes tipos de ação e comportamento – “criando marcos de visibilidade, 

permitindo ou negando acesso, distribuindo espaços, criando segmentações entre 

público e privado...” (PRECIADO, 2010, p. 128).  

Assim sendo, nos propomos a analisar como referências aos esportes têm 

sido apropriadas em projetos de ambientes expostos na Casa Cor Paraná como 

parte do processo de materialização de prescrições de gênero. Antes, porém, 

apresentamos a abordagem metodológica usada para analisar as imagens dos 

ambientes selecionados. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Neste trabalho utilizamos como principais fontes de pesquisa o website da 

Casa Cor e edições especiais da revista Casa Claudia. Para conduzir as análises das 

imagens obtidas a partir dessas fontes adotamos a abordagem dos Estudos 

Culturais, procurando salientar as relações entre os discursos textuais e imagéticos 

divulgados pela mostra e o contexto histórico no qual foram produzidos. Buscamos 

ainda considerar as relações de poder que perpassam os processos de construção e 

circulação de significados associados a esses discursos, entendendo que a cultura é 

“espaço de contestação e conflito e, também, de consenso e reprodução social” 

(ESCOSTEGUY, 2006, p. 5).  

Para orientar a análise das imagens utilizamos um roteiro, organizado a 

partir do confronto com o material empírico e com base em estudos sobre a 

imagem. Foram utilizados como referência para a construção do roteiro os 

trabalhos da pesquisadora britânica Gillian Rose (2007), da historiadora Ana Maria 

Mauad (2005) e de Laurent Gervereau (2004), autor ligado à História Visual. Serviram 

ainda como referência as categorias utilizadas por Vânia Carneiro de Carvalho (2008) 

e por Marinês Ribeiro dos Santos (2015), autoras que articulam a categoria gênero à 

cultura material em seus estudos sobre a configuração de interiores domésticos. 
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O roteiro foi organizado em duas partes, denominadas “Descrever” e 

“Relacionar”. A primeira delas é voltada para a descrição detalhada dos elementos 

presentes na imagem, abrangendo as características do espaço e dos artefatos 

representados (cores, formas e volumes). Inclui também um campo para a 

descrição das ações sugeridas, possibilitadas e/ou inibidas pelas materialidades 

representadas – considerando suas relações com o corpo, as funções práticas dos 

artefatos, o espaço disponível e o arranjo de artefatos no espaço. A segunda parte do 

roteiro destina-se facilitar a construção de significados possíveis para a imagem, a 

partir do estabelecimento de relações de intertextualidade com as outras imagens 

do recorte definido, com os textos que as acompanham e com o seu contexto de 

produção e circulação.  

Com base na abordagem descrita, apresentamos na próxima seção o 

resultado de nossas análises. 

 

Identidades de gênero associadas à prática de esportes em 

ambientes da Casa Cor Paraná 

 

Na Casa Cor Paraná, os esportes têm sido tema recorrente para diversos 

ambientes, especialmente aqueles relacionados às masculinidades jovens. Neste 

texto, optamos por analisar imagens de três espaços, selecionados por permitirem 

discutir tanto a adesão de suas projetistas a estereótipos de gênero, quanto sua 

abertura para perspectivas mais plurais.    

A “Suíte do rapaz” (Figura 1), projetada pela arquiteta Rosa Dalledone para a 

Casa Cor Paraná de 2004, teve como usuário imaginado um campeão de vale-tudo. 

Esse tipo de luta consiste em um embate extremamente agressivo entre atletas de 

diferentes modalidades, sendo livre de regras3. No Brasil, a popularidade do vale-

                                                           
3 Com o tempo, a difusão e a profissionalização do esporte fez com que fossem criadas regras, e os atletas começaram a 
incorporar diferentes técnicas e movimentos em seus treinamentos. Com isso, substituiu-se o nome “Vale-Tudo” por MMA 
(Mixed Martial Arts) (MAIA; LINS, 2013). 
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tudo cresceu ao longo dos anos 2000, quando grandes emissoras de televisão locais 

passaram a transmitir lutas ao vivo (TOREZANI, 2012). 

Os esportes de combate têm sido historicamente considerados práticas 

masculinas, associadas à violência e à força física. Neste âmbito, um ideal de 

masculinidade viril é estabelecido em oposição às feminilidades e à 

homossexualidade. Assim, esses esportes se constituem como espaços de 

reprodução da homofobia e da misoginia (ALMEIDA, 2016). 

Nas lutas, o adestramento e fortalecimento do corpo - que exigem tempo, 

disciplina, esforço e sofrimento - são elementos fundamentais, que marcam a 

adesão dos atletas a padrões normativos de masculinidade (ALMEIDA, 2016).  

 

 

 

Figura 1: Suíte do rapaz (2004), de Rosa Dalledone 

Fonte: CASA CLAUDIA, 2004 

 

Como forma de motivar o rapaz que serviu de inspiração para a suíte a se 

submeter aos duros treinos inerentes ao exercício do vale-tudo, a arquiteta optou 

por aplicar palavras de ordem nas roupas de cama e nos tapetes. Essas palavras 
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foram grafadas em tipos da cor vermelha e em caixa alta, configuração que atribui a 

elas maior impacto visual. O uso da cor vermelha remete ao sangue, à violência e à 

ação.  

Os termos escolhidos dizem respeito a atributos considerados desejáveis 

em um lutador (“força”, “coragem”, “persistência” e “determinação”) e ao seu 

objetivo (“vitória”). Esses atributos relacionam-se com os códigos de conduta do 

esporte, ligados à construção e preservação da honra masculina (ALMEIDA, 2016). A 

vitória, por sua vez, alinha-se ao ideal de sucesso masculino, associado a ideia de 

ser “muito bom em algo” que, segundo Guacira Lopes Louro (2013) encontra nos 

esportes um espaço de legitimação.  

Nota-se que no ambiente analisado o caráter vitorioso do rapaz é 

amplamente enaltecido. Na fotografia ficam visíveis vários troféus e cinturões, 

dispostos sobre um balcão, que aparece recortado à direita na imagem, presos na 

parede contígua ao balcão e sobre o criado-mudo, que é mostrado ao fundo e à 

esquerda. Além disso, o texto de apresentação do espaço nos explica que na parede 

pintada de vermelho, localizada na extrema esquerda da imagem, foram fixados 

quadros contendo “fotos e capas de revistas em que o lutador aparece em ação” 

(CASA CLAUDIA, 2004). Constrói-se assim uma galeria que homenageia o rapaz e 

relembra-o de suas glórias.  

Outro elemento de destaque é a bandeira do Brasil, que pende do forro de 

gesso junto à persiana, ao fundo. O uso de tal símbolo alinha-se com a recorrente 

prática de utilizar o esporte como espaço de produção e reforço de um senso de 

coletividade, de nação (SOUZA, 1996).  

A configuração da “Suíte do rapaz” também faz uso de características 

convencionadas como masculinas no âmbito do design de interiores4. As linhas 

retas predominam nos móveis, luminárias, quadros e tapetes. Nota-se ainda que os 

adornos utilizados são quase que exclusivamente ligados ao vale-tudo e às 

conquistas do lutador. Esses artefatos, apesar de poderem ser considerados como 

                                                           
4 Ver, por exemplo, as obras de Clarice Mancuso (2002) e Miriam Gurgel (2013), manuais que versam sobre a prática do design 
de interiores. 
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objetos de decoração, protegem-se da suposta frivolidade comumente atribuída ao 

uso de ornamentos, prática entendida como feminina, ao explicitarem a relação do 

rapaz com um esporte altamente agressivo. 

Se na “Suíte do rapaz” as escolhas projetuais privilegiaram elementos que 

reforçam padrões convencionais de masculinidade, no “Quarto da moça” (Figura 2), 

criado em 1998 por Nayla Coelho, encontramos uma série de características tidas 

como femininas. No espaço foram aplicadas cores suaves e linhas sinuosas, e 

ganharam destaque adornos delicados, tais como o móbile preso ao teto e os bichos 

de pelúcia localizados sobre a cama. O recorte em meia lua no forro de gesso, 

iluminado em azul, foi projetado para criar “um visual agradável quando visto da 

cama” (CASA CLAUDIA, 1998). Esse detalhe permite associar a moça à uma atitude 

mais passiva e sonhadora.  

O dormitório foi projetado para a filha da decoradora, que tinha então 17 

anos e era campeã brasileira de patinação artística sobre rodas. Essa modalidade é 

percebida, em geral, como sendo mais feminina, uma vez que privilegia aspectos 

como a beleza e a graciosidade dos movimentos (TSUKAMOTO; KNIJNIK, 2008; 

MELO, 2015).  

Cabe notar ainda a marcação de classe na seleção dessa atividade que, por 

exigir equipamento e treinamento especializado, tende a ser de difícil acesso a 

pessoas de baixo poder aquisitivo. Esse direcionamento é coerente com o público 

almejado pela mostra, classificado como majoritariamente pertencente às classes 

econômicas A e B (GRUPO ABRIL, 2017). 
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Figura 2: Quarto da moça (1998), de Nayla Coelho 

Fonte: CASA CLAUDIA, 1998 

 

Em contraste com a “Suíte do rapaz”, no “Quarto da moça” o único artefato 

que remete ao esporte são os próprios patins, que na imagem aparecem no canto 

inferior direito. Sua localização parcialmente fora do quadro da fotografia reduz a 

importância do artefato na configuração do ambiente. O fato de ser campeã 

brasileira também não é explicitado na decoração – não vemos nenhuma medalha 

ou troféu em exposição.  

Apesar de minimizar o valor dado às conquistas da moça, essa ausência 

também pode ser interpretada como indício de uma vida mais rica de interesses e 

atividades, não limitados ao esporte. Há, por exemplo, uma área destinada aos 

estudos, que consiste em uma superfície de trabalho e uma cadeira. Em que pese o 

fato de parecer ergonomicamente inadequada – há pouco espaço para as pernas e a 

cadeira dificulta o acesso à porta, além de parecer desconfortável para o sentar – 

essa área sugere que a moça exercita seu intelecto, e não apenas o corpo.  
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O terceiro ambiente que selecionamos para analisar neste artigo apresenta 

um contraponto interessante à lógica dicotômica. O “Quarto kids” (Figura 3), exposto 

por Lisiê Tavares e Jeslayne Valente em 2010, foi pensado para o público infantil, 

sem diferenciação entre meninas e meninos.  

 

 

Figura 3: Quarto kids (2010), de Lisiê Tavares e Jeslayne Valente 

Fonte: KOMESU, 2010 

 

O dormitório foi projetado visando enaltecer “a entrada das mulheres e sua 

profissionalização no universo do futebol” (KOMESU, 2010). Esse esporte foi vetado 

oficialmente às mulheres entre os anos de 1941 e 1979 no Brasil, por ser 

considerado excessivamente violento para a sua compleição. Apesar de haverem 

registros de partidas de futebol feminino desde as primeiras décadas do século XX, 

a visibilidade e aceitação da prática só foi crescer ao longo das décadas de 1980 e 

1990. Porém, ainda que o número de atletas tenha aumentado, ainda são 

relativamente poucos os campeonatos e patrocínios. Além disso, as jogadoras 

seguem vítimas de preconceitos e estereótipos, tais como “a associação de sua 
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imagem à homossexualidade ou os perigos do choque da bola para sua saúde 

reprodutiva” (GOELLNER, 2005, p. 95). 

São múltiplas as referências ao futebol utilizadas no ambiente. O formato 

circular do perfil da bola é replicado nas luminárias presas ao teto, no espelho 

fixado na porta do armário e nos vazados presentes em sua lateral. O artefato é 

evidenciado também em duas das almofadas localizadas sobre a cama. Diferentes 

tons de verde, cor dos gramados dos campos de futebol, foram aplicados em 

diversos elementos. Na TV nota-se a imagem de uma partida, e as almofadas 

dispostas no mezanino lembram uma arquibancada, voltada ao centro do quarto.  

Tem destaque na fotografia do “Quarto kids” o painel pintado na parede ao 

fundo, que retrata duas figuras femininas e duas masculinas, que jogam bola. A 

diferenciação entre as personagens se dá por meio do estilo do cabelo e pela 

presença de seios, já que em termos de vestimenta e postura corporal não há 

diferenças significativas.  

O painel chama também a atenção para questões de raça. Conforme expõe 

Marcos Alves de Souza (1996), a forma de jogar mais valorizada no país - o “futebol-

arte”, caracterizado pela malícia e pela improvisação, é associada historicamente 

aos negros. Apesar dessa associação, todas as figuras representadas são brancas. 

Trata-se de uma situação recorrente na Casa Cor Paraná, que raramente tem 

retratado pessoas negras nos ambientes expostos.  

Por fim, um último aspecto que gostaríamos de destacar em relação ao 

“Quarto kids” diz respeito à liberdade de movimentos e à ação. Além de estarem 

expressas na maneira como foram representadas as personagens que ilustram o 

painel, a configuração geral do dormitório também parece ter sido concebida para 

dar suporte à movimentação do corpo. Majoritariamente suspensos, os móveis 

deixam bastante espaço livre para brincar e jogar.  
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Considerações finais 

 

Neste artigo, procuramos enfatizar a importância das materialidades no 

processo de constituição de representações de gênero relacionadas ao universo dos 

esportes. Com nossas análises, identificamos que em alguns ambientes a Casa Cor 

Paraná reproduz estereótipos, apresentando prescrições de gênero calcadas no 

binarismo. Ainda assim, pudemos pontuar alguns tensionamentos aos padrões 

normativos, tanto no “Quarto da moça” quanto no “Quarto kids”.  

No primeiro caso, apesar de apresentar em sua configuração elementos 

convencionados como femininos, o espaço sugere uma vida mais rica de atividades 

– intelectuais e físicas. No segundo, as projetistas optaram por mostrar a presença 

feminina em um esporte ainda tido como reduto masculino, criando um ambiente 

infantil que convida meninas e meninos a participar do jogo.  

Em relação à “Suíte do rapaz”, fica mais evidente a adesão a padrões 

normativos, pela construção de uma masculinidade marcada pela agressividade e 

pela necessidade de vitória. Num ambiente em que imperam palavras de ordem, 

pouco sobra além das referências às lutas de vale-tudo. Essa rigidez pode ser lida 

como uma maneira de tentar salvaguardar a posição privilegiada do homem 

heterossexual em um contexto calcado na heteronormatividade e no binarismo de 

gênero.  

Acreditamos que o estudo da cultura material, que é também atravessada 

por questões de classe social, sexualidade e raça/etnia, permite problematizar os 

processos culturais de produção e naturalização de assimetrias nas relações de 

gênero, bem como para vislumbrar fissuras e tensionamentos nos discursos 

normativos sobre feminilidades e masculinidades.  
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