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“Ou vai ou Racha” e “Surto & Deslumbramento”: Subjetivação política entre carnavais e outras 
f(r)icções 
Fernanda Isabelly Souza Ximenes 

 

RESUMO 

 

Objetivos: Este trabalho visa acompanhar jogos, tensões e produções políticas, no fluxo da 
experiência com o bloco de carnaval “Ou vai ou racha” e o coletivo de cinema “Surto & 
Deslumbramento”. Metodologia: Foram realizadas observações e entrevistas no campo-
tema da pesquisa. Partimos de uma perspectiva etnográfica e inspirações cartográficas para 
a sua realização, em interface com leituras feministas de gênero. Estes marcos teórico-
metodológicos contribuíram para a produção de um saber localizado e parcial sobre 
pessoas, estética e politicamente organizadas, que não estão inseridas na lógica 
convencional do ativismo social, revelando uma forma singular de dar visibilidade à defesa 
dos direitos sexuais e se posicionar favorável a livre vivência da sexualidade. Conceitos 
centrais: Partiremos de uma noção de política “ampliada” segundo a perspectiva de 
Rancière (1996 a; 1996 b; 2005 a; 2005 b) para analisarmos as potências estéticas da arte no 
campo da sexualidade. Além disso, compartilhamos da crítica aos modelos identitários 
rígidos e heteronormativos. Resultados: A aproximação com os coletivos nos apresenta uma 
ambiguidade de lugares e identidades na política. Especialmente no que diz respeito às 
construções identitárias, apesar de prescindir o uso das identidades sexuais e de gênero para 
a construção dos deslocamentos críticos nas intervenções dos coletivos, as vivências 
pessoais dessas posições identitárias parecem resistir a uma normativa óbvia. Aspectos 
como unidade de pensamento e (des)conexões com o movimento feminista surgem como 
pontos de tensão para o “Ou vai ou racha”. Por outro lado, o “Surto & Deslumbramento” 
questiona a própria lógica interna dos movimentos sociais organizados a partir da invenção 
de ficções políticas.    
 

 
Palavras-chave: Política; Estética; Sexualidade; Subjetivação 

 

 



 

“Ou vai ou Racha” e “Surto & Deslumbramento”: Between carnivais and other fictions.  

Fernanda Souza Ximenes 

 
Objectives: This study aims to follow political games, tensions and productions, in the flow of 
experience with the carnival group "Ou vai Ou racha" and the collective film "Surto & 
Deslumbramento". Methodology: observations and interviews in the field-research theme 
were performed. We start from an ethnographic perspective and cartographic inspirations 
for its implementation, interface with feminist readings of gender. These theoretical and 
methodological frameworks have contributed to the production of partial and located 
knowledge, about people who is politically organized, which are not incorporated in the 
conventional logic of social activism, revealing a unique way to give visibility to sexual rights 
and position favorable free experience of sexuality. Central concepts: will start from a 
concept of political from the perspective of Rancière (1996, 1996 b; 2005; 2005 b) to analyze 
the aesthetic power of art in the field of sexuality. We also share the criticism of rigid and 
heteronormative identity models. Results: The approach to the collective presents an 
ambiguity of places and identities in politics. Especially with regard to the identity 
constructions, although do without the use of sexual and gender identities to build the 
critical shifts in collective interventions, the personal experiences of those identity positions 
seem to resist an obvious rules. Aspects such as unity of thought and (dis) connections with 
the women's movement emerge as stress points for "Ou vai ou racha”. On the other hand, 
the "Surto & Deslumbramento" questions the very internal logic of social movements 
organized from the invention of fictions policies. 
 
KEYWORDS: Politics; Sexuality; Aesthetics; Subjectivity 
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Introdução 

Carnaval, cinema e “putaria”1: tem como ser mais divertido? E quando política é o 

tema que buscamos discutir num cenário que aparentemente não está ligado aos seus 

atributos? Esse trabalho tem como desafio inicial a configuração de um objeto de pesquisa 

que nasce do prazer, da festa e da “fechação” e desemboca nas tensões e dissidências da 

política. 

Logo eu2, que tive uma educação cristã primitiva e passei boa parte da minha 

juventude na comunhão da igreja evangélica na qual, sob o discurso ameno do “somos um”, 

foi-me vedada toda espécie de conflitos (idealmente). Me foi sempre desejável um conjunto 

de crenças e comportamentos que não destoassem dessa unidade do corpo de Cristo, o qual 

se mantém “pela sua força e pela coesão interna dos membros”. Um amém homogêneo e 

sonoro. Digo isso, não porque minhas escolhas pessoais e espirituais sejam de interesse aos 

estudos acadêmicos, mas me dou conta do quanto essa matriz cristã orienta os caminhos do 

meu pensamento e do quanto a ideia de consenso paira em um horizonte confortável. 

Pois então, por que escolher o campo da política como arena privilegiada para pensar 

os conflitos? Para além da alusão às guerras que a palavra política carrega, qual o dissenso 

originário da política? Em segundo plano, sobre os participantes da pesquisa: por que “ou vai 

ou racha” e “surto e deslumbramento”? Para desenvolver estas questões, devo inicialmente 

situar o lugar de onde falo e que caminhos me trouxeram até aqui.  

  Durante o período em que fiz o curso de graduação em Psicologia na UFPE, diversas 

experiências me aproximaram da temática escolhida, especialmente minha inserção no 

                                                           
1 As/os leitores/as, pedimos perdão pelo palavreado que poderia ser considerado chulo, mas temos ouvido 
bastante essa expressão ultimamente. Perto da defesa desta dissertação uma antiga colega de turma me 
pergunta: “Tu ainda estuda putaria, essas coisas?” Seja para desmerecer, ironicamente, os trabalhos realizados 
no campo das sexualidades (LGBT), haja vistas a derivação de “puta” como algo ligado a um tipo de sexo 
proibido, sujo ou inadequado, seja para desautorizar um trabalho científico exatamente por transitar pelo 
campo do prazer, “putaria” é uma expressão ambígua e frequente para designar sexualidades que habitam o 
campo desautorizado do prazer e que subsistem à inadequação. 
2 Em alguns momentos do texto, optamos pela primeira pessoa do plural (nós) como estratégia discursiva para 
demarcar a produção coletiva desta pesquisa e das reflexões que a definiram, pouco a pouco. Fazemos isso por 
acreditarmos numa produção compartilhada de conhecimento, que se faz com atores mais centrais como o 
orientador e os integrantes do grupo de pesquisa e a partir de (des)encontros com outros atores da rede, além 
dos próprios leitores. Porém, em alguns trechos lançaremos mão da primeira pessoa do singular, para melhor 
situar a particularidade e a “corporificação” (HARAWAY, 1995) do modo com a pesquisadora foi construindo 
seu trajeto na pesquisa. 
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Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (Gema/UFPE), no qual cultivei e 

dei meus primeiros passos nos estudos em gênero e sexualidade.  

 A partir da inserção neste grupo, tive a oportunidade de me aproximar das teorias 

feministas. Assim, tomei como base para meus estudos a crítica feminista, a qual afirma que 

a (di)visão do mundo a partir da polaridade masculino-feminino fundamenta desigualdades 

e constitui-se como base para violência e discriminações, baseadas em gênero (SCOTT, 

1995), e que a ciência é uma ação política (HARAWAY, 1995). 

Essas leituras orientaram minhas aproximações, em 2010, aos Movimentos de 

resistência e luta social, mais especificamente o Movimento LGBT em Pernambuco. Essa 

aproximação teve início com a participação em um projeto de extensão que tinha como 

campo de ação o Fórum LGBT de Pernambuco. Progressivamente este projeto de extensão 

foi se configurando em um projeto de pesquisa e originando subprojetos de iniciação 

científica. O subprojeto que desenvolvi3 teve o objetivo de analisar a produção de sujeitos 

políticos e “jogos de verdade” sobre homossexualidade na organização da 10ª Parada da 

Diversidade em Pernambuco.  

 Ao final da graduação em Psicologia, em 2012, defendi a monografia em que o meu 

interesse pela política esteve voltada para o material jornalístico publicado durante o 

período da realização da 11ª Parada da Diversidade de Pernambuco. Nas análises produzidas 

nesta pesquisa, identificamos a resistência dos jornais em inserir matérias sobre este evento 

na sessão tradicionalmente definida como “política” e, na análise de conteúdo do material 

veiculado, identificamos quatro repertórios centrais: 1) Reivindicação de direitos formais; 2) 

o caráter festivo do evento; 3) Movimentos coletivos organizados; e 4) Solidariedade 

Coletiva. 

 Posteriormente, ao ingressar no Programa de Pós Graduação em Psicologia na UFPE, 

em Março de 2013, o pré-projeto submetido na seleção, que apresentava em seus 

contornos o desejo de pesquisar a população LGBT que não participa do Movimento local, 

mas que mantém ações militantes em outros espaços não institucionais. Tínhamos como 

                                                           
3 Projeto vinculado ao Pibic, o qual integrava uma proposta mais ampla de investigação apoiada pelo CNPq 

intitulada: “Performatividades de gênero, violência e sexualidade em movimentações político-culturais: a 
produção de sujeitos e estéticas políticas em Belém e Recife”. 
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objetivo entrevistar, companheiros(as) e/ou amigos(as) de integrantes do Fórum LGBT que 

não se interessavam em integrar o Movimento LGBT.  

 Nosso interesse estava relacionado com alguns dados resultantes de uma pesquisa 

que participei em 2012 durante a concentração da 11ª Parada da Diversidade de 

Pernambuco, intitulada “Política, Direitos, Violência e Homossexualidade”. Realizada pelo 

Gema/UFPE, Instituto Papai e Fórum LGBT/PE, com a colaboração do CLAM/UERJ, esta 

pesquisa teve como objetivo conhecer aspectos sócio-políticos e afetivo-sexuais dos 

participantes das Paradas, além de mapear padrões de violência e discriminação.  

 No que diz respeito às pessoas auto-reconhecidas como LGBT, verificamos que 

apenas 23% disseram participar ou já ter participado do Movimento em defesa dos direitos 

sexuais em Pernambuco. Em contraste com o alto índice de 77%, que responderam já ter 

sofrido alguma discriminação ou agressão em função da sua sexualidade. Portanto, os dados 

demonstravam um contraponto entre sofrimento de violências cotidianas, cerceamento de 

direitos e a não participação nos movimentos sociais.  

 No percurso do mestrado, amadureci algumas leituras importantes para a realização 

da pesquisa, especialmente a partir das disciplinas “Teorias Feministas e de Gênero”, 

ministrada pelas professoras Karla Galvão e Rosineide Carneiro e “Política, movimentos 

sociais e subjetividade”, ministrada pelo professor Jorge Lyra. 

 Durante o exercício de qualificação, algumas questões foram levantadas; dentre elas, 

a suposição em relação ao processo de conscientização política oriunda de uma 

experiência/prática homossexual ou de auto reconhecimento em uma identidade LGBT. A 

pergunta aqui seria: as pessoas gays, lésbicas, bissexuais e/ou trans têm que estar no 

Movimento LGBT? Os motivos para não participação política são diversos e, apesar de 

apresentarem particularidades (PRADO; COSTA, 2008), esta não é uma característica 

exclusiva da população LGBT. 

 Foi assim, que passamos a pensar de forma mais específica em quais seriam as 

“outras” formas de ativismo que tem se destacado em Recife. Independente de estarem ou 

não conectadas aos movimentos organizados, existe alguém realizando este tipo de 

movimentação? A nossa intuição (minha e de meu orientador) foi incisiva em apontar dois 
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grupos que estiveram entre nossas inquietações acadêmicas e afetações pessoais: o bloco 

de carnaval “ou vai ou racha” e o coletivo audiovisual “surto & deslumbramento”. 

 Cada momento vivido no mestrado foi de intenso aprendizado (alguns ainda pouco 

solidificados), inclusive sobre as escolhas teóricas que realizamos para acompanharmos as 

potencialidades políticas destes grupos. Dentre os quais, foi de fundamental relevância a 

minha aproximação com a Psicologia Política, a partir da mobilidade discente que fiz na 

UFMG. Acompanhar as discussões da disciplina “Psicologia Política”, ministrada pelo 

professor Marco Aurélio Prado e participar das atividades promovidas pelo Núcleo de 

Direitos Humanos e Cidadania LGBT – Nuh proporcionou maturidade teórica e metodológica 

ao desenvolvimento do nosso trabalho.   

Entre tantas idas e vindas no campo-tema, no roçar dos corpos no carnaval, estão 

fricções teóricas e metodológicas que não tem por finalidade revelar “a verdade” sobre os 

objetos da pesquisa, nem sobre os grupos envolvidos, tampouco sobre a política. Buscamos 

compor o debate atual sobre as (im)possibilidades do campo de ação política LGBT. Para 

além dos limites que nos foram impostos pelo tempo e pela abrangência do campo, nossa 

proposta visa acompanhar jogos, tensões e produções políticas no fluxo da experiência com 

coletivos que tematizam sexualidades e identidades de gênero em Recife.  

 

1.1. Da organização dos capítulos 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo todos eles atravessados 

pelas experiências e ficções construídas com o “ou vai ou racha” e “surto & 

deslumbramento”. Em função de proporcionar a melhor compreensão para os/as 

leitores/as, organizamos a sequência destes capítulos de forma que, entre as idas e vindas 

teóricas e da escrita, seja possível acompanhar o “nascimento” e o desenvolvimento dos 

objetivos da pesquisa. 

Portanto, iniciamos o primeiro capítulo com as trajetórias teórico metodológicas da 

pesquisa. A partir de uma perspectiva etnográfica e cartográfica, narramos nosso encontro 

com os coletivos e apresentamos nossos/as “personagens” de pesquisa. Desenvolveremos o 

conceito de “conversas” na cartografia e apresentaremos “saias justas” durante o percurso 

da pesquisa com os participantes. 
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No segundo capítulo, buscamos seguir contextualizando o campo-tema de ambos os 

coletivos, buscando dialogar com outras pesquisas (maioria etnográficas) que trabalharam 

com temas correlatos ou situações próximas àquelas que verificamos em nossa pesquisa. Na 

medida do possível, buscamos fazer correlatos e enfatizar os cenários locais, ou seja, os 

trabalhos cujo foco esteja na região Nordeste, particularmente em Pernambuco. 

No terceiro capítulo consta a apresentação de um conceito teórico desafiador e 

central para a realização da pesquisa: a política. Neste momento investimos na literatura 

produzida por Rancière (1996a, 1996b 2005 a, 2005b) para pensarmos as possibilidades para 

uma subjetivação política e para a produção de dissentimentos na política que atuam na 

“partilha do sensível”. 

O quarto capítulo foi destinado às discussões e análises e para tanto resolvemos 

dividi-lo por coletivo investigado. Nele refletimos sobre os jogos das identidades sexuais e de 

gênero e como estas tensões instauram um sentido político. Atentamos ainda para 

situações/práticas discursivas geradoras de tensionamentos no dissentimento da política. 

Por último, analisamos aproximações e distanciamentos desses grupos em relação a outras 

formas institucionalizadas de participação política. 

Por último, as considerações que encerram o texto, abre caminhos para a 

continuidade da discussão. Elaboramos esta dissertação buscando privilegiar as narrativas de 

nossos/as interlocutores/as e em decorrência disso nos envolvemos num território 

existencial que nos fez habitar novas sensibilidades e afetos.  

A escrita corresponde então a uma sequência de enlaces teóricos e contextuais que 

foram se fazendo pertinentes dada a experiência com os/as participantes. Com isso, mesmo 

que nos perdendo (e achando) entre relatos e reflexões possíveis, esperamos ter alcançado 

um texto que faça jus às interlocutoras do “ou vai ou racha” e “surto & deslumbramento” e 

que explicite, ao menos em parte, o nível de complexidade que nos apresentaram. 

 

Capítulo 1. Mapeando trajetórias situadas 

Damos início a essa pesquisa com aquilo que geralmente costumamos chamar de 

“meio do caminho”, tanto como resistência a uma tradicional orientação linear sobre o 
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tempo e sobre as narrativas (em geral, descritas com “começo, meio e fim”), como por uma 

estratégia retórica para questionar o uso do método como ferramentas científicas que 

justificam e/ou validam os resultados alcançados. A exemplo de Tiago Corrêa (2012), 

optamos por essa forma de iniciar o trabalho, contando um pouco sobre como pensar e 

viver a metodologia foi também um processo de progressiva construção do próprio objeto 

de investigação. Assim, foi possível, do nosso ponto de vista, dar ênfase à processualidade e 

a ser-estar da pesquisadora em campo. 

Na construção do objeto de pesquisa, nos aliamos às antropólogas Aline Bonetti e 

Soraya Fleischer (2007) ao tentar refletir sobre os impactos subjetivos e as “saias justas” 

encontradas no processo de relativização e estranhamento. Essas reflexões próprias da 

etnografia nos levaram a pensar como a pesquisa e a pesquisadora foram recebidas, 

afetadas e ao mesmo tempo forjadas como no/pelo campo. 

Apesar da maior familiaridade com trabalhos etnográficos (na Antropologia e na 

Psicologia Social), encontramos na cartografia (DELEUZE e GUATARRI, 1995) uma estreita 

analogia com o fazer do etnógrafo. Tanto um como outro tem compromisso com a imersão 

no “território existencial” da pesquisa e não apenas observam, mas participam modificando 

e se deixando afetar pelo vivido. 

Ao mesmo tempo, do ponto de vista epistemológico, é necessário reconhecer a 

inspiração feminista de Donna Haraway (1995) sobre a construção de saberes locais, não 

totalizantes, o que coaduna nossa proposta de compreensão do método, que não se reduz 

nem se limita ao arsenal instrumental que se aplica para a obtenção de resultados. Pelo 

contrário, os resultados deste trabalho são irreplicáveis, parciais, provisórios e dizem 

respeito a uma produção de conhecimento situado, de acordo com as condições 

contingentes que narrarei ao longo do trabalho. 

Por último, inspirados em Tedesco, Sade e Caliman (2013), chamamos de “entrevistas 

na cartografia” os encontros com cada pessoa dos coletivos “ou vai ou racha” e “surto & 

deslumbramento”, campos-tema privilegiados nesta pesquisa, por nos oferecer 

oportunidades particulares para navegarmos sobre descolamentos na produção político-

estética sobre sexualidade. 
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Apresentaremos aqui o direcionamento de forças que nos levaram à construção do 

método não como aplicação de técnica, mas como um ethos metodológico que nos 

possibilitou “graus de abertura à indeterminação” (DELEUZE, GUATARRI, 1995, 22). Tais 

caminhos e escolhas podem sugerir encaminhamentos lineares ou expor equívocos como 

massa de análise.  

 

1.1. Seguindo trilhas etnográficas e o encontro com a cartografia  

“Escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que 

sejam regiões ainda por vir” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p.19) 

 Confesso que o início das minhas experiências como pesquisadora (sempre na 

psicologia social) tiveram as metodologias, ou melhor, as críticas metodológicas nas ciências 

humanas como objeto de interesse. Pensar em conhecimentos não totalizantes, não 

generalizantes e não neutros (HARAWAY, 2005; LATOUR, 2000; SPINK, 1999) esteviveram 

sempre presentes no Grupo de Estudos em Gênero e Masculinidades (Gema/UFPE), onde fiz 

meus primeiros ensaios como pesquisadora (XIMENES, 2011; XIMENES, 2013). Do mesmo 

modo, a atenção dada às dicotomias sujeito-objeto, natureza-cultura, verdade-ficção, entre 

outras fundamentais e fundantes da ciência moderna e suas possíveis problematizações 

(TIRADO; DOMENECH, 2005; INIGUEZ, 2005).  

Digo isso porque algumas dessas tensões dicotômicas acompanharam todo o 

percurso da pesquisa e da escrita do texto. Antes de seguir, merece destaque uma breve 

discussão sobre o par dicotômico ficção e realidade, que está relacionado às características 

inventivas do “ou vai ou racha”, “surto & deslumbramento” e a utilização teórica do 

conceito de política que apresentaremos mais adiante. 

Gosto de pensar como Joan Scott (1999) quando trata da “experiência” como 

construção linguística, equiparando-a a uma historicização literária. Isso, segundo a autora, 

apresenta-se como um desafio à História (e à Psicologia) por adotarem usualmente uma 

“concepção referencial de linguagem, com a crença em uma relação direta entre as palavras 

e as coisas” (pág. 24).  

 É exatamente no sentido de desestabilizar essa relação entre fato e ficção que está a 

crítica mais radical no que diz respeito aos essencialismos fundamentais para a ciência 
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moderna. Em outras palavras, é a partir da mudança no enfoque sobre categorias de análise 

usadas de forma “essencial” pela ciência, para uma concepção que trata estas mesmas como 

contextuais, contestáveis e contingentes. Perguntar-se como categorias tão caras ao 

feminismo e também ao campo da sexualidade, o qual me proponho estudar, tais como 

gênero, classe, raça e identidade conseguiram status de fundamentos reificantes? Como 

esses fundamentos se articulam com a história da ciência? Segundo Joan Scott (1999), é por 

uma história contestável e contraditória desses conceitos que a experiência é tomada.  

 A autora nos propõe ainda que o mesmo raciocínio seja articulado na relação entre 

o/a cientista e sua narrativa. Na medida em que suas versões narrativas do mundo, como 

uma produção literária, em certa medida possibilita a invenção de novas práticas 

performativas que resistam à reiteração das normas que produzem o humano numa 

situação de dominação.  

Seria radical demais ou até mesmo equivocado equiparar essas narrativas científicas 

às presentes na literatura ou no cinema? Sandra Azeredo (2010) argumenta em favor do uso 

da literatura e do cinema como ferramenta de análise das diferenças. Acerca dessas ficções 

e realidades, a autora defende uma perspectiva em que fato e ficção não se opõem, do 

mesmo jeito em que forma e conteúdo são indissociáveis. No fim das contas, não há 

possibilidade nem interesse em afirmar se existe ou não uma versão ou narrativa mais real 

e/ou verdadeira que outra. Nosso foco está na produção de seus efeitos e na 

contigencialidade das interpretações feitas. 

 É curioso notar em minhas modestas inserções como pesquisadora, participações em 

congressos, aulas da pós graduação sobre metodologias em Psicologia e conversas informais 

entre estudantes que existam defensores veementes da existência de uma única Ciência 

(com “C” maiúsculo), na qual o pesquisador é capaz de se distanciar de seu objeto e dele 

extrair fatos puros. Não falo isso a partir da tradicional querela entre Ciências Humanas e 

Ciências Naturais, mas sim de incômodos gerados dentro da Psicologia e muitas vezes no 

próprio campo da Psicologia Social. 

Ouvimos ainda nos corredores da UFPE (onde cursei graduação e neste momento 

concluo mestrado) e da UFMG (onde fiz mobilidade estudantil durante três meses) e 

acredito que em muitas outras instituições de ensino superior, que o tipo de trabalho que 
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fazemos em Psicologia Social não é pesquisa, é militância. Como não trazer esses impasses e 

inquietações para um trabalho no qual tenho como “sujeitos de pesquisa” pessoas e causas 

intimamente ligadas ao meu cotidiano, seja pessoalmente ou através de militância política?  

Vale ressaltar que no projeto de inserção no Mestrado esses grupos não se 

configuravam como espaços privilegiados na produção da pesquisa. A opção por eles se fez 

no diálogo com o orientador e após contribuições substanciais da banca de qualificação. 

Em certa medida, essas pareciam ser questões já bastante discutidas para serem 

retomadas como pontos controversos. Então, porque, ao que me parece, quando 

questionamos essas dicotomias ainda é preciso defender arduamente que o que fazemos é 

Ciência? Ou porque ainda sinto certa necessidade de “pedir licença” para utilizar um método 

aberto a incertezas e experimentações que passam por corpos (o meu, primordialmente)?  

Tendo isso em vista, não é banal apresentar a epistemologia feminista de Donna 

Haraway (1999), desenvolvida em seu texto Saberes localizados: a questão da ciência para o 

feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. A autora propõe desmascarar as doutrinas 

ideológicas da “objetividade científica” descorporificada. Ela afirma que a ciência é jogo 

retórico e por isso devemos levar em conta os fatos e artefatos envolvidos no processo de 

conhecimento, inclusive mediados por atores. Uma vez que esses atores envolvidos na 

produção do conhecimento científico tem corpos masculinos, brancos, europeus, da classe 

média, a “manufatura” da ciência é uma produção corporificada de verdades. 

 Compartilho com a autora do sentimento de que nós feministas temos o interesse 

num projeto de ciência que nos ofereça uma explicação do mundo mais adequada, de modo 

que seja bom viver nele; de forma que seja possível nos posicionar de forma reflexiva em 

relação as nossas práticas de dominação sobre outros e acerca das partes desiguais de 

privilégio e opressão que todas as posições assumem. 

 Donna Haraway (1999), no entanto, não abandona totalmente a necessidade da 

objetividade para a Ciência. Ela advoga em favor de uma objetividade feminista, a qual trata 

do conhecimento localizado, duma perspectiva parcial e não da transcendência do/a 

pesquisador/a. A autora põe em cheque a neutralidade dos olhos do(a) pesquisador(a), na 

medida em que tudo o que passa pela visão é, como diria Deleuze (1996), atravessada por 
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“máquinas de fazer ver e falar”. Por isso, nenhuma observação está livre, nenhum(a) 

observador(a) está separado, distanciado daquilo que é observado. Cabe–nos abandonar 

toda ingenuidade e hipocrisia, para assim nos tornarmos responsáveis pelo que aprendemos 

a ver. 

 De forma semelhante, Spivak (2010) critica o lugar de “transparência” dos/as 

intelectuais ao falar dos sujeitos oprimidos e propõe que se torne visível a atribuição de 

posições de sujeito. Em seu argumento, o lugar de transparência marca o lugar de interesse. 

Uma responsabilidade do crítico intelectual seria produzir uma leitura e escrita de forma que 

essa impossibilidade de se abster da interpretação (do lugar de liderança) seja levada a 

termo. 

 Sabemos que este debate não se encerra aqui e que não existem respostas simples e 

completas a serem dadas. Por isso, manter os questionamentos é mais uma motivação para 

seguir adiante. Assim, neste momento, tentarei apresentar como a etnografia e, mais 

adiante, a cartografia fizeram sentido para o desenvolvimento desta pesquisa e como, nesse 

contexto específico, ainda julgo pertinente realizar uma reflexão crítica metodológica. Assim, 

traço aqui as justificativas e os caminhos pessoais e profissionais como pesquisadora que me 

levaram ao desenho metodológico desta pesquisa.  

 Encontrei na etnografia um pouco de alento e entusiasmo para começar minha 

carreira como pesquisadora. Foi o primeiro método que me encantou e me revelou as não 

obviedades da pesquisa com pessoas. Me inclinei a esse exercício do olhar e do escutar que 

me impôs a um deslocamento dos meus próprios lugares para me situar no atravessamento 

das minhas observações e das sociabilidades que vivi. Nessa imersão, nós pesquisadores/as 

tornamo-nos nós mesmos/as parte dos objetos de observação. 

Lembro-me da minha primeira pesquisa sobre a organização da Parada da 

Diversidade de Pernambuco, em 2010, que teve orientação etnográfica orientada pelas 

leituras sobre “observações no cotidiano” (SPINK, 2007). Antes mesmo de ter um objeto de 

pesquisa, lancei-me no Fórum LGBT de Pernambuco para o acompanhamento de reuniões 

quinzenais, meses antes da realização da Parada. Inserida naquele contexto, talvez como 

uma das únicas (já que estava acompanhada de outra pesquisadora do Gema) jovem 
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universitária em meio a um grupo de quinze militantes, de longa trajetória política e pouca 

escolaridade.  

Nossa presença incomodava, isso era evidente; por vezes, a partir de olhares, 

insinuações ou mesmo a partir de provocações diretas, geralmente produzidas por um 

militante, que também tinha “passagem” (no sentido quase “criminoso”) pela Academia. 

Naquele espaço, onde estávamos a princípio para realizar uma “observação participante”, 

ajudando na elaboração de atas informativas, fomos questionadas de diversas maneiras. 

“Vocês estão pesquisando a gente é?” “Vocês estão analisando cada um aqui?” (em 

referência clara à nossa formação em psicologia) “Vocês são lésbicas?” (como aparente 

tentativa de nos posicionar do ponto de vista da sexualidade, mas também do ponto de vista 

de certa “localização” no movimento). Em uma virada sobre as minhas expectativas, me vi 

também como objeto de uma investigação em curso e de observações (as)sistemáticas. 

 Nadia Meinerz (2007) atenta para o que ela chama de “enrascadas” metodológicas 

na pesquisa etnográfica no campo da sexualidade. Em sua pesquisa com mulheres que se 

relacionam sexualmente e afetivamente com outras mulheres, em que se colocava como 

pesquisadora outsider, ou seja, heterossexual, ela refere-se as (des)autorizações do campo 

para falar sobre o tema. Se por um lado tem-se a suspeita de que a pesquisa visa responder 

questões pessoais e de engajamento político, por outro paira o receio de que o/a 

pesquisador/a reitere normativas sexuais.  

Me solidarizo com as angústias da antropóloga e passei por algumas dessas “saias 

justas”. Se em 2010/11, quando namorava um homem, tive que conquistar um lugar de 

pesquisadora e militante confiável no Fórum LGBT. Em 2013/14, ao me dirigir aos grupos 

“Ou vai ou Racha” e “Surto e Deslumbramento” como pesquisadora, tive que lidar e 

trabalhar na posição de uma mulher que namorava outra mulher. Não apenas isso, eu era 

alguém também muito próxima do círculo de amizades, das rotas de militância e até mesmo 

academicamente de alguns dos integrantes desses dois grupos. Além da intimidade 

compartilhada com alguns/mas deles/as, o que facilitou sobremaneira a aceitação para 

participar da pesquisa, havia a possibilidade de dialogar, do modo de vista acadêmico, sobre 

meu campo teórico e metodológico porque muitos/as deles/as eram também 

pesquisadores/as. 
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As antropólogas Eckert e Rocha(2008) fazem reflexões sobre os saberes e as práticas 

etnográficas. Ao ressaltarem seus aspectos básicos, elas apontam a interação como a 

condição si ne qua non para que se estabeleça uma etnografia. Exatamente por não se tratar 

de um encontro fortuito, mas de uma relação que se prolonga no tempo e nos espaços 

sociais vividos cotidianamente por pessoas num contexto específico. Segundo as autoras, dá-

se início a uma etnografia com um processo de negociação do/a pesquisador/a com 

indivíduos e/ou grupos que pretende estudar, transformando-os/as em parceiros/as e 

compartilhando com eles/as suas idéias e intenções de pesquisa. Eu diria que o processo 

etnográfico se inicia muito antes dessas “negociações” propriamente ditas, em que se 

explicita suas idéias de pesquisa. O próprio fato de se inserir em um campo-tema e 

compartilhar uma experiência, sem necessariamente a existência de um diálogo, já instaura 

um “entre” o meu mundo e o do outro. 

 Nesse sentido, cabe aqui uma reflexão em relação ao que se compreende como 

campo (ou pesquisa de campo). Tradicionalmente, tanto na antropologia como na Psicologia 

Social, o campo foi compreendido como a delimitação de um contexto traçado 

territorialmente. É comum ouvirmos em Psicologia Social que alguém vai ao campo para a 

“coleta de dados”. Naquelas minhas primeiras aproximações do Fórum LGBT tinha essa 

mesma impressão de ir ao campo primeiro encontrar um objeto de pesquisa para depois 

colher informações que me ajudassem a desenvolver meus objetivos. Fui então confrontada 

com a noção de campo-tema (SPINK, 2003) e pela forma como “o campo” invadiu minha 

vida cotidiana.  

 A compreensão de Peter Spink (2003), distante daquela que toma o campo como 

algo dado, independente da presença do(a) pesquisador(a), ele o(a) entende como uma rede 

de atores (humanos e não humanos, reais e virtuais, em um território demarcado e fora 

dele) que se relacionam a partir de um tema, a saber, o tema de pesquisa. É no acionamento 

dessa rede e de um conjunto de assuntos a serem debatidos que ela suscita, que o campo-

tema é constituído.  

 No primeiro momento em que me aproximei do Fórum LGBT de Pernambuco, em 

2010, eu já fazia parte dessa rede e havia encontrado mais ou menos um foco de pesquisa 

para o desenvolvimento do meu projeto de Iniciação Científica: estava interessada na 
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controvérsia em torno da estética carnavalesca que as Paradas assumem, dentro da própria 

organização do evento, cuja responsabilidade era do Fórum LGBT/PE.  

 Durante os seis meses em que participei diretamente das reuniões, tive como 

material de análise não só os “diários de bordo” (MEDRADO et al, 2011) que produzíamos a 

partir do que era observado nas discussões e resoluções dentro do Fórum, mas também 

fizeram parte do meu campo-tema uma discussão com meu namorado da época sobre sua 

breve passagem pela Parada de São Paulo e um programa de televisão em que estavam 

sendo discutidas as Paradas no Brasil, cujo título era “Parada gay: movimento político ou 

carnaval?”, assim como discussões com minha mãe (que apesar de viver assumidamente sua 

bissexualidade, nunca havia simpatizado muito com as Paradas) e colegas da universidade, 

em sua maioria gays ou lésbicas que apresentavam uma postura elitista sobre o evento. 

Com isso, quero dizer que minha compreensão de campo se estendeu para um lugar 

não específico, não tão bem delineado, tampouco distante. Existe uma potencialidade de 

estar como pesquisadora em múltiplos campos. Às vezes estamos mais periféricos nele, mas 

nas matrizes desse campo sempre podemos ter acesso a uma parte das conversas ou 

debates que o (re)produzem ou que expressam sua plurivocalidade. Isso faz pensar também 

que há restrições a este debate. Quando penso hoje sobre minha pesquisa de iniciação 

científica no Fórum, vejo que alguns debates não estavam ao meu alcance, seja por falta de 

informação, seja pela minha posição naquele momento de pouco destaque ou 

confiabilidade, seja porque os campos se configuram assim mesmo: como redes 

heterogêneas, marcadas por linhas, curvas, mas também dobras e sombras cuja completude 

não é atingível por nenhuma leitura científica, dado que essas são sempre parciais, 

provisórias e precárias.  

Digo isso no intuito de defender este lugar de “negociador” no campo. Estamos a 

todo o momento negociando um lugar mais denso em sua processualidade, o que não quer 

dizer que quando estamos num lugar periférico, estamos fora dele. Esta argumentação em 

torno do campo está marcada por condições de lugar, tempo e corporeidades. A exemplo 

desses possíveis lugares habitáveis num campo-tema heterogêneo em sua composição está 

a pesquisa que realizei com material jornalístico sobre a 11ª Parada da Diversidade de 

Pernambuco, produto da minha monografia. Pensar os sentidos do/a político/a presente nas 

matérias veiculadas pelos principais jornais do estado sobre a Parada me deslocou para um 
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lugar totalmente diferente naquele campo-tema. No entanto, isso não me tornou menos 

parte do fluxo dos acontecimentos, o que possibilitou debates a partir de outros 

posicionamentos (da pesquisadora, do Fórum LGBT, dos participantes da Parada e dos 

redatores/editores dos jornais).  

De certa forma, traçar os caminhos que percorri em outras pesquisas afirma o caráter 

processual do método que utilizo nessa pesquisa e da conformação deste campo-tema. Pois, 

ao narrar o percurso de construção do conhecimento busco evidenciar que uma 

metodologia de pesquisa não nasce pronta e, como uma “revelação” ou lógica, estabelece-

se na pesquisa.  

Assim, talvez, tenha sentido a necessidade de expor que a cartografia não esteve 

sempre em meus horizontes de pesquisa e ao mesmo tempo que sinto encantamento nessa 

literatura, é também um terreno novo, inseguro, mas que se torna possível neste trabalho 

devido a uma trajetória de leituras afins.  

Como disse antes, encontro na cartografia uma estreita analogia com o fazer 

etnográfico e, de certa forma, com a compreensão pós construcionista de Peter Spink (2005) 

sobre o campo-tema. Trata-se, portanto, de acompanhar e investigar processos de 

produção, considerando a própria investigação como um componente nesse processo, de 

realizar “mapeamentos” cujo próprio traçado pode provocar alterações nas relações que 

mantém com o “território”. Deleuze e Guatarri adotam o termo “cartografia”, tomando de 

empréstimo da geografia,  

“para referir-se ao traçado de mapas processuais de um território existencial. Um 
território desse tipo é coletivo, porque relacional; é político, porque envolve 
relações entre forças; tem a ver com uma ética, porque parte de um conjunto de 
critérios e referências para existir; e tem a ver com uma estética, porque é através 
dela que se dá forma a esse conjunto, constituindo um modo de expressão para as 
relações, uma maneira de dar forma ao próprio território existencial. Por isso, 
pode-se dizer que a cartografia é um estudo das relações de força que compõem 
um campo específico de experiências” (FARINA, 2008, p. 9). 

 

Conforme Kastrup (2009), sempre que o/a cartógrafo/a entra em campo há 

processos em curso. A pesquisa de campo requer a habitação de um território que, em 

princípio, o/a pesquisador/a não habita. Nessa medida, a cartografia se aproxima da 

pesquisa etnográfica e lança mão da observação participante. O/a pesquisador/a mantém-se 
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no campo-tema em contato direto com as pessoas e seu território existencial. Além de 

observar, o etnógrafo participa, em certa medida, da vida delas e ao mesmo tempo modifica 

e é modificado pela experiência etnográfica. 

Nessa perspectiva, tanto o fazer cartográfico quanto o etnográfico possuem etapas 

de imersão no espaço em que “habitam” os sujeitos, ambos compreendem que a 

permanência no campo investigado requer a participação ativa dos que estão envolvidos no 

processo, ou seja, o sujeito observado é tão ativo quanto aquele que observa. 

Diante disso, ambos partem de uma dada realidade que muitas vezes não se revela 

por completo diante do olhar do pesquisador (e talvez jamais se revelará, na medida em que 

é tão móvel, ambulante e instável como a própria posição do pesquisador em neste espaço), 

assim, aos poucos o/a cartógrafo/a aprende a trabalhar com conjecturas e não somente com 

dados concretos. Os fatos existem, mas nem sempre são movidos pela forma como se 

apresentam ao observador e, de repente, o que está para ser revelado, interpretado e 

compreendido não é o que está exposto no primeiro “pouso” daquilo que se pretende 

encontrar, pois o/a cartógrafo/a deve estar sempre aberto para a o surgimento do novo.  

O lugar de fala do etnógrafo é bastante pertinente no que diz respeito à habitação no 

lócus de pesquisa habitado. Nesse contexto, seu discurso se presentifica nos passos que 

devem percorrer também as pesquisas de campo, porque, nesse caso, os antropólogos “não 

estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças), eles estudam nas aldeias”(GEERTZ, 1989), 

também, de modo semelhante se pratica o exercício da cartografia .  

A cartografia configura-se também como um método de investigação que não busca 

desvelar o que já estaria dado como natureza ou realidade preexistente. Ela parte do 

pressuposto que o ato de conhecer é criador da realidade. O acesso à dimensão processual 

dos fenômenos que investigamos indica, ao mesmo tempo, o acesso a um plano comum 

entre sujeito e objeto, entre nós e eles, assim como entre nós mesmos e eles mesmos. 

Acessar esse plano comum é o movimento que sustenta a construção de um mundo comum 

e heterogêneo (KASTRUP; PASSOS, 2013). 

Ou seja, do ponto de vista das estratégias de investigação, a cartografia aposta no 

acesso ao plano que reúne a diversidade de vetores heterogêneos implicados na pesquisa, 

tais como: o pesquisador e seu campo de interlocuções acadêmicas e instrumentos técnicos, 
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relação de encontros e desencontros com o orientador e o grupo de pesquisa, o fato da 

pesquisa contar com o apoio de uma agência de fomento, compromissos políticos, alianças 

institucionais, memórias pessoais, bem como o objeto e suas diversas articulações. Tal plano 

é dito comum não por ser homogêneo ou por reunir atores (sujeitos e objetos; humanos e 

não humanos) que manteriam entre si relações de identidade, mas porque opera 

comunicação entre singularidades heterogêneas, num plano que é pré-individual e coletivo.  

Virginia Kastrup e Eduardo Passos (2013) apontam as seguintes diretrizes da pesquisa 

cartográfica para a construção de um plano comum: transversalidade que conecta 

heterogêneos; modo de participação e inclusão; e prática de tradução. 

Sobre o primeiro ponto, a compreensão dos grupos que integram a pesquisa vai além 

do conjunto de pessoas e coisas, leva em conta as dimensões da processualidade do 

coletivo, inclusive as fora-grupo. A cartografia aposta na transversalidade para a 

desestabilização dos eixos dicotômicos organizativos, a verticalidade que hierarquiza os 

diferentes e a horizontalidade que iguala e homogeneíza. Neste terceiro eixo, que é o da 

transversalidade, não é mais possível ou necessária a separação de saberes e atores, onde o 

grupo experimenta sua dimensão de coletivo. 

O plano comum que se traça na pesquisa cartográfica não pode ser entendido como 

homogeneidade ou abrandamento das diferenças entre os participantes da investigação 

(sujeitos e coisas). Como pensar então, o plano comum do heterogêneo? 

François Jullien (2009 apud Kastruo e Passos, 2013) aposta no comum como um 

conceito político. O comum não é dado a priori, mas toma forma na experiência, na medida 

em que se partilha um bem comum, criam também o efeito de pertencimento. Na busca da 

construção do comum não devemos nos pautar nas relações de semelhança ou de 

identidade. Para as autoras, na pesquisa cartográfica: 

 quando indicamos que o comum é produzido pela transversalização 
realizada por práticas da participação, inclusão e tradução, afirmamos o 
paradoxo da inseparabilidade das idéias de comum e heterogeneidade. 
Somos levados, então, a ficar no limite instável entre o que comuna e o que 
difere; entre o que conecta os diferentes sujeitos e objetos implicados no 
processo de pesquisa e o que, nessa conexão, tensiona; entre o que regula o 
conhecimento e o que o mergulha na experiência (p. 267) 

O comum, portanto, porta o duplo sentido de partilha e pertencimento. Cada um 

desses sentidos indica um procedimento ou atividade sem a qual a produção do comum não 
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se efetiva. O comum é aquilo que partilhamos e em que tomamos parte, pertencemos, nos 

engajamos. Essa é a ideia que Jacques Rancière (1996) desenvolve com o conceito de 

“partilha do sensível”. No mesmo ato, a partilha reparte a realidade e cria domínios de 

participação. 

Por isso, a aposta da cartografia é na construção coletiva do conhecimento por meio 

de uma combinação que pode parecer, à primeira vista, paradoxal: acessar e, ao mesmo 

tempo, construir um plano comum entre pesquisadores e pesquisados. É pela ampliação do 

grau de abertura comunicacional, do grau de transversalidade dos grupos, que se dá a 

experiência do comum. Isso não pode, de modo algum, ser entendido como homogeneidade 

ou abrandamento das diferenças entre os participantes da investigação (sujeitos e coisas). 

  

1.2. A construção do campo-tema de uma pesquisa situada 

As aproximações com os dois grupos pesquisados se deram a partir de diferentes 

caminhos, vielas e atalhos que foram pouco a pouco sistematizados, em formato de 

memórias, por vezes registradas em diários de bordo ou simplesmente acionadas, à medida 

em que ia escrevendo este texto. 

 

1.2.1. Ou vai ou racha 

No início de janeiro de 2013, assim que voltei dos festejos de fim de ano, encontrei 

Katia e Antônia4 em frente ao Central, bar situado no centro de Recife, próximo à 

Assembléia Legislativa, geralmente frequentado por artistas, jornalistas, estudantes, 

cineastas e outros “clientes classe média” da cidade. Logo depois dos cumprimentos pela 

chegada do ano, sem demora me disseram: “temos uma surpresa pra você, mas não 

sabemos se você vai gostar”. Insisti para que me contassem logo e elas disseram que 

                                                           
4 Nomes fictícios como todos os que utilizarei neste texto. O processo de escolha dos nomes teve cada um sua 
particularidade. Neste caso, ambos os nomes foram escolhidos pelas próprias entrevistadas. Logo após a 
realização de alguns encontros mantive chats de conversa no facebook, um com as quatro entrevistadas do “ou 
vai ou racha” e outro com os quatro integrantes do “surto e deslumbramento”. Dentre outras coisas, 
conversamos sobre a possibilidade de criarem seus próprios nomes fictícios. Três dessas pessoas preferiram 
que eu escolhesse seus “pseudônimos”, os quais vou sinalizando ao longo do texto o motivo de ter escolhido 
cada um. 
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precisavam de Beatriz para cantar uma música em minha homenagem. Reunidas as três no 

canto da rua, entoaram a seguinte paródia da música “Diabo Louro” de Alceu Valença: 

Uma racha doida apareceu na minha frente, com cara de crente, erustida demais/ 
chegou na doidera, pagando sermão no meio da praça, mostrou sua racha, isso não 
se faz/ a sapatão pegou lá, foi fantástico, me fez chegar a um prazer orgástico/ 
chegou rachando, pegando, lesbianizando total / É a racha crente tocando o terror 
no meu carnaval. 

A paródia contava um pouco da minha vida e de tantas outras 

meninas/mulheres/rachas5 como eu. Esta seria uma das primeiras de muitas paródias 

envolvendo mulheres que desejam/amam outras mulheres e o início do movimento que deu 

origem ao bloco “ou vai ou racha”.  

As meninas contam que tudo começou com uma brincadeira num acampamento na 

praia de Maragogi em Alagoas durante o ano novo, que envolveu cerca de vinte pessoas 

(homens e mulheres) fazendo paródias com a palavra “racha”. O pontapé inicial se deu 

numa caminhada pela praia em que Rosa e Anna resolveram cantarolar “ser racha é o meu 

projeto de vida...” (paródia de Rosa, música de Chico Buarque). Ao compartilhar com o resto 

do grupo, composto em sua maioria por estudantes da UFPE de diversos cursos, muitos das 

ciências sociais, de jornalismo, artes cênicas e biologia, a brincadeira de parodiar “viralizou”.  

Chegadas da viagem, em Recife, decidiram levar adiante a ideia de fazer um bloco, 

em que orquestradamente se cantassem as paródias de amor às rachas. A ideia, original, 

mas não inteiramente inédita se assemelha ao bloco “Quanta Ladeira” composto e 

idealizado por músicos como Lenine e Lula Queiroga, que ficou famoso por suas paródias 

irônicas envolvendo personagens da política local e nacional, além de críticas à gestão de 

informações pelas grandes mídias (tal como a rede globo).  

Fui convidada para algumas reuniões de articulação do bloco, em que se resolveram 

encaminhamentos de ordem prática, tais como a criação de um evento no facebook, a 

produção de cartazes e fantasias que fizessem alusão ao bloco, a confecção de um livreto 

com algumas paródias e do estandarte – uma das atividades de maior empenho naquele 

momento. 

                                                           
5 A palavra “racha”, central para a compreensão da ironia presente no nome do bloco, pode assumir dois 
sentidos diferentes, dependendo de quem usa e do contexto em que é usado. Em alguns contextos, 
especialnente entre jovens gays, a palavra é uma gíria para fazer referência às mulheres em geral, usada como 
uma alusão ao formato da vagina. Nos contextos de maior sociabilidade LGBT, a palavra virou sinônimo de 
lésbica, como uma espécie de código para a interação e identificação, por exemplo: “aquela menina é racha?”  
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Na reunião para a produção do estandarte foram aproximadamente quinze pessoas, 

em sua maioria mulheres, algumas com seus companheiros, na casa de um amigo entusiasta 

do bloco. Uma base de estandarte doada, tecidos, tinta, cola quente, algumas calcinhas 

levadas pelas meninas e muita criatividade fizeram da produção do estandarte um momento 

de compartilhamento de ideias e novas paródias. 

 

Figura 1: Estandarte da primeira edição do Bloco carnavalesco “Ou vai ou racha” 6 
Fonte: Página web do “Ou vai ou racha” na rede social Facebook 

 

Entre as preocupações estava a banda que tocaria na concentração e durante o 

trajeto nas ladeiras de Olinda. Através do evento criado no facebook, que neste momento já 

registrava quase mil pessoas confirmadas, organizaram um encontro em Olinda de pessoas 

que soubessem tocar algum instrumento, na esperança de formarem uma banda. Algumas 

meninas foram com seus instrumentos, mas logo se concluiu que não era uma tarefa fácil a 

de tocar juntas músicas que nunca tinham ensaiado antes.  

Enquanto o carnaval não chegava, o evento virtual andava a “todo vapor”, com mais 

de cem atualizações diárias, as postagens saíram do controle das moderadoras e tomaram 

uma dimensão autônoma. Todos os dias, pessoas próximas e distantes do círculo de amizade 

das criadoras do evento, em sua maioria mulheres, expressavam apoio ao bloco com 

produção de cartazes, novas paródias ou comentários de incentivo. Algumas mulheres 

                                                           
6 Todas as imagens aqui utilizadas foram retiradas da fanpage do “Ou vai ou racha” no facebook e são de 
acesso público. Podem ser acessadas em: https://www.facebook.com/ouvaiouracha 
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expressavam seu interesse em encontrar outras mulheres no bloco, até houve uma mulher 

de São Paulo que se disponibilizou a contribuir com dinheiro para a contratação de uma mini 

orquestra de frevo. Os homens mantinham-se um tanto distante, mas vez ou outra algum 

sentia a necessidade de perguntar se eles poderiam participar do bloco e se poderiam criar e 

enviar paródias também. O acesso era livre para todas e todos.  

Na terça feira de carnaval, em março de 2013, o “ou vai ou racha” fez seu primeiro 

desfile, com concentração na Praça dos Milagres, de onde subiu pelas ladeiras de Olinda. A 

expectativa de que as mil pessoas confirmadas no evento do facebook aparecessem 

obviamente não se cumpriu (como já se espera de eventos com convocação virtual), no 

entanto o bloco seguiu com um pequeno arrastão entre cem e duzentas pessoas, o qual foi 

crescendo e ganhando corpo durante o trajeto. As “rachas negras”, as “eco rachas”, as da 

“bor-racharia” e todas as pessoas que foram contagiadas pelas paródias no meio do caminho 

entoavam o hino oficial (paródia da marchinha de carnaval “balança o saco”, composição de 

Pitangy e Zé Carlos), ao som da pequena orquestra contratada de última hora: 

“Ou vai ou racha, ou vai ou racha.../ Ou vai ou racha com a mão na sua calcinha/ 
Eu vou meter o Grego, eu vou meter o Grego7, eu vou meter o Grego no bloco das 
sapatão/ Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua, eu vou cair de língua, na 
rachinha de limão/ Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, Tá todo mundo 
dando, uma rachada no salão / Ai, ai, ai, ai, ai, ai ai, ai, ai, ai, ai... Que racha boa do 
carai!” 

  

Após o entusiasmado e eufórico resultado de seu primeiro empreendimento, as 

organizadoras do “ou vai ou racha” se organizaram para participar de alguns eventos na 

cidade. Ainda em fevereiro de 2013 foram convidadas para participarem das reuniões da 

organização da “Marcha das Vadias” e compuseram uma frente lésbico-feminista na Parada 

da Diversidade de Pernambuco. 

A Marcha das Vadias, também conhecida como “Marcha das Vagabundas”, tem sido 

realizada em todo o mundo, como evento articulado por meio das redes sociais. Iniciada em 

3 de abril de 2011, na cidade de Toronto, no Canadá, como resposta coletiva a um policial 

que afirmou que mulheres que se vestem como vadias são responsáveis pela própria 

vitimização em ataques sexuais. O objetivo da marcha, desde sua criação, é se apropriar do 

                                                           
7 O Grego é o apelido de um amigo entusiasta do bloco, que ofereceu sua casa como ponto de encontro para as 
primeiras reuniões, além de articular a contratação da orquestra (por um preço modesto e a poucos dias do 
carnaval) para tocar no primeiro desfile do “Ou vai ou racha” pelas ruas de Olinda. 
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conceito de “vadia” para se opor ao estereótipo da culpabilização das mulheres, quando 

agredidas, em função da exposição do seu corpo ou da sua sexualidade, defendendo o 

direito das mulheres a serem respeitadas. 

Essa questão também é apresentada pelas edições brasileiras da Marcha das Vadias, 

tendo em vista desafios semelhantes enfrentados pelas mulheres brasileiras. Mais do que 

um protesto em favor do direito das mulheres sobre os próprios corpos, a Marcha das 

Vadias é uma articulação nas ruas das discussões feministas pela igualdade entre os gêneros. 

A primeira edição realizada no Brasil, em São Paulo, no dia 4 de junho de 2011, contou com 

300 participantes, segundo estimativa da Polícia Militar (GOMES DE JESUS, 2012). 

Em Recife, o evento ocorre desde 2011 também, tem seu ponto de concentração na 

praça do Derby e segue em caminhada pela Conde da Boa Vista. Em 2013 contou com a 

presença aproximada de 2 mil pessoas8. Nessa edição o bloco “ou vai ou racha” além de 

participar de sua organização, convocou suas seguidoras na fanpage a participarem do ato.  

 

Figura 2: Cartaz virtual da intervenção das “Rachas” na “Marcha das Vadias”em 2013 
Fonte: Página web do “Ou vai ou racha” na rede social Facebook 

 

Esse foi o início de ações das Rachas articuladas com outros movimentos 

organizados. Durante os meses que antecederam a realização da Parada da Diversidade de 

Pernambuco, o bloco participou da organização de uma frente lésbico – feminista dentro do 

evento. Esta articulação foi resultante de uma insatisfação do segmento das mulheres e 

lésbicas dentro do movimento LGBT como um todo e por conseguinte na realização das 

Paradas. Nestas reuniões foi decidido que a mobilização ocorreria junto ao trio da cidadania, 

                                                           
8 Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2013/05/marcha-das-vadias-pede-fim-da-violencia-sexual-
no-centro-do-recife.html 
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que é coordenado pelo Instituto Papai e pelo Gema, o qual manifestou o interesse em 

albergar grupos e organizações feministas que desejassem se integrar. 

Realizada no dia 15 de Setembro de 2013, Com o tema: Felicidade é coisa séria! 

Nossa festa é por respeito e dignidade, a Parada teve uma grande mobilização de várias 

entidades lésbicas e feministas. O bloco manteve uma divulgação contundente em sua 

fanpage, além de produção de camisetas antes do evento e na concentração. 

 

Figura 3 – Camisas produzidas para a Parada da Diversidade 
Fonte: Página web do “Ou vai ou racha” na rede social Facebook 

 
 

Nesse momento, o bloco ainda não havia se tornado objeto de minha pesquisa. Em 

Outubro de 2013, a partir do exercício de qualificação, com valiosas contribuições da banca, 

o projeto inicial tomou outros contornos. A ideia de produzirmos memórias sobre 

intervenções políticas locais, inscrevendo narrativas que não teriam visibilidade se não a 

registrássemos, fez-se motivo de inspiração para desenvolver a pesquisa, antes mesmo de 

delinearmos seus objetivos.  

 O próximo passo foi correr com os preparativos para a segunda edição do Bloco. As 

quatro principais idealizadoras estavam decididas a produzir um fanzine e camisas oficiais 

para o bloco, inclusive como forma de arrecadação de dinheiro para pagar uma orquestra 

maior. Entre Outubro de 2013 e Janeiro de 2014 foram realizadas reuniões e articulações 

virtuais e presenciais para a concretização desse material. Pude acompanhar algumas destas 
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articulações, especialmente para a confecção do fanzine, o qual contou com a participação 

de designers, artistas plásticas, fotógrafas e poetas, todas mulheres, a fim de reunir material 

coerente com a proposta estética e conceitual do “ou vai ou racha”. 

 

Figura 4: Capa do “fanzine” – Ou vai ou racha 
Fonte: Página do “Ou vai ou racha” no Facebook 

 

 

Figura 5: Camisa “Ou vai ou racha” ano 2 – Mulher com mulher na praça do jacaré 
Fonte: Página web do “Ou vai ou racha” na rede social Facebook 

O “ou vai ou racha” ano 2 aconteceu na terça feira de carnaval, em março de 2014. 

Dessa vez, a concentração ocorreu na Praça do Jacaré e reuniu um número de pessoas três 

vezes maior que em sua primeira edição. Mais de cem camisas vendidas e muitas rachas 
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fantasiadas. Uma das rachas de destaque nesse ano foi a personagem “Emma”, do filme 

“Azul é a cor mais quente”. O filme, que tem como tema o romance entre duas mulheres, 

ficou popular por suas cenas de sexo “apimentadas”. A foliã que pintou o cabelo de azul 

especialmente para o bloco teve sua fantasia reconhecida por muitas garotas durante o 

arrastão do bloco. Eu, como tive uma paródia em minha homenagem, fui a caráter, de 

“racha crente”. Crucifixo, saia longa, cabelo em coque e com uma bíblia na mão, assumi um 

estereótipo que nunca fez parte da minha vida, mas que ajudou na identificação da fantasia 

(internamente, para quem conhecia a paródia).  

 A orquestra 100% Mulher levou as rachas pelas ladeiras de Olinda, como é no 

carnaval de Olinda, com muito aperto e suor. O fato de não ter um cordão de isolamento 

para as mulheres que estavam tocando os instrumentos dificultou um pouco o trabalho 

delas. Em lugar de um cordão, havia um “varal” de calcinhas em que pessoas mais próximas, 

com a camisa do bloco, seguravam tentando proteger a orquestra. No trajeto, os olhares 

eram curiosos, o bloco composto em sua maioria de mulheres chamava a atenção de todos 

os tipos de público. Arrancava cantadas dos homens desinformados e agitou a rua 13 de 

Maio, bastante conhecida por ser um espaço de pegação LGBT no carnaval de Olinda. Mais 

ou menos na metade do percurso, algumas meninas do bloco resolveram tirar a blusa e o 

sutiã, outras que estavam acompanhando o bloco aderiram ao movimento. Na euforia 

carnavalesca, as meninas dançavam com os seios de fora. Confesso que neste momento tive 

medo. Dos olhares e da violência que os corpos femininos são submetidos diariamente em 

nossa história e que ali estavam tão expostos e nus. Mas, de alguma forma, o bloco imprimiu 

sua força e seguimos incólumes a qualquer ameaça que roubasse a beleza do momento. 

 Findado o carnaval, o balanço do bloco é que realmente tinha sido um sucesso. Nos 

meses seguintes o bloco repercutiu em algumas redes ativistas, o que resultou em alguns 

convites específicos, tais como para participar do Seminário sobre Gênero e Sexualidade na 

Faculdade de Direito do Recife, numa mesa sobre militância feminista e novas formas de 

organização política e um convite para compor o encontro da Real Feminista, em Brasília. 

 Dentre estes eventos que o “ou vai ou racha” participou, gostaria de trazer com mais 

detalhes uma roda de conversa que aconteceu no mês de março na Entrelaços. A Entrelaços 

é um espaço que se propõe a ser referência no atendimento terapêutico e na produção de 

saberes clínicos, sobretudo a partir dos referenciais da clínica ampliada e das incursões do 
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Construcionismo Social na clínica. É um grupo formado basicamente por psicólogas e 

estudantes de psicologia (hoje, seis profissionais e duas estudantes), do qual faço parte e fui 

idealizadora há dois anos. Além dos atendimentos clínicos individuais, familiares e dos 

cursos de formação que oferecemos, temos ainda as rodas de conversas, que são eventos 

gratuitos e abertos ao público com o intuito de manter o diálogo sobre questões que 

julgamos relevantes ética e politicamente em nossa atuação profissional. Dentre as rodas já 

realizadas tivemos uma sobre o uso de drogas na contemporaneidade, um cine debate com 

o filme Eu Maior e a discussão sobre felicidade, vivências de reflexologia e massoterapia com 

um parceiro terapeuta integrativo, entre outras. No mês de março, em que se comemora o 

dia da mulher, pensamos em dar ênfase na luta das mulheres e não reiterar os estereótipos 

de gênero, tal como enaltecer a sensibilidade e o cuidado, associados à virtude 

exclusivamente feminina, o que se vê bastante na mídia, inclusive em alguns espaços 

voltados ao cuidado e à saúde. 

 Entre as indicações de possíveis convidadas para esta roda, apontei as meninas do 

“ou vai ou racha”, em parte pela minha aproximação pessoal, em parte pelo meu interesse 

como pesquisadora, mas especialmente por acreditar que poderíamos estabelecer um 

diálogo leve e de resistência de mulheres de forma “pouco especializada”. Com isso quero 

dizer que não estávamos buscando especialistas do feminismo ou do movimento de 

mulheres naquele momento buscávamos um mote para compartilhar lutas cotidianas do ser 

mulher, uma vez que o foco da Entrelaços é na produção de subjetividades, na vivência de 

afetos que possam encontrar maneiras mais prazerosas e menos opressoras de ser/estar no 

mundo. 

 Em princípio, todas as meninas que convidei apresentaram alguma dificuldade em 

comparecer, apesar de demonstrarem entusiasmo pelo convite. Duas delas, Katia e Antônia, 

mostraram-se dispostas a participar, porém enunciaram certa insegurança em “palestrar” 

em nome do feminismo. Em parte, isso se deu pela ausência de Anitta (que estava viajando), 

que é alguém que inspira alguma liderança nos preparativos do bloco e esteve dedicada à 

uma formação de jovens Feministas no SOS Corpo e participou de alguns eventos feministas 

nacionais como representante do “ou vai ou racha”. A partir dessa proposta, realizamos uma 

roda de conversa que possibilitou o diálogo, alguns momentos em tom de desabafo e 

confissão, sobre as (im)possibilidades de ser mulher lésbica, ou ainda, bissexual.  
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 Pouco depois desse encontro, fui convidada algumas vezes para compor as próximas 

reuniões de articulação das ações do bloco. Tive alguns encontros casuais, na qual pudemos 

conversar um pouco sobre minha contribuição, mas devido à viagem de mobilidade 

estudantil e posteriormente o processo de escrita da dissertação, não pude participar de tais 

reuniões como previa.  

Conversei com algumas “rachas” sobre a possibilidade de realizarmos entrevistas 

individuais. Embora eu estivesse em contato com uma rede com pelo menos dez mulheres 

que contribuíram diretamente para o acontecimento do bloco, naquele momento, em 

Março de 2014, quatro eram as garotas que estavam mais à frente das decisões que 

envolviam o bloco.  

Anita, Katia, Antônia e Lisbela, todas com idade entre 25 e 30 anos, estudantes 

universitárias (Lisbela de pós graduação) e moradoras de bairros classe média na cidade. 

Articulamos as entrevistas (conversas) individualmente pelo facebook e eu me dispus a 

realiza-las em suas casas.  
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1.2.2. Surto & Deslumbramento 

O “surto & deslumbramento” é um coletivo informal composto por 

profissionais/pesquisadores de cinema que usam da irreverência, humor ácido e muita 

“afetação” para a realização, prioritariamente, de vídeos curta-metragem. Além de cinco 

filmes, realizados coletivamente: Mama, Estudo em Vermelho, Canção de Outono, Casa 

Forte e Virgindade; o grupo soma entre as suas realizações as vinhetas para o bloco de 

carnaval “I love travesty” (2013 e 2014), duas “chamadas” para o VII Janela Internacional de 

Cinema (2014) e uma intervenção urbana – estúdio fotográfico realizada no Ocupe Estelita 

(2013).  

O primeiro trabalho que conhecemos do coletivo foi a intervenção urbana – estúdio 

fotográfico realizadas no Ocupe Estelita, que nos chamou a atenção pela forma criativa e ao 

mesmo tempo crítica com que abordaram algumas discussões políticas atuais.  

 

Figura 6: Intervenção Urbana – Surto e Deslumbramento no Ocupe Estelita 
Fonte: Página web do “Surto e Deslumbramento” na rede social Facebook 
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Figura 7: Intervenção urbana - Surto e Deslumbramento no Ocupe Estelita 

Fonte: Página web do “Surto e Deslumbramento” na rede social Facebook 

 

Figura 8: Intervenção urbana – Surto & Deslumbramento no Ocupe Estelita 
Fonte: Página web do “Surto e Deslumbramento” na rede social Facebook 
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Figura 9: Intervenção Urbana – Surto & Deslumbramento- Estúdio Fotográfico 
Fonte: Página web do “Surto e Deslumbramento” na rede social Facebook 

 

 

Figura 10: Intervenção Urbana – Surto & Deslumbramento- Estúdio fotográfico 
Fonte: Página web do “Surto e Deslumbramento” na rede social Facebook 
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Figura 11: Intervenção urbana- Surto & Deslumbramento – Estúdio Fotográfico 
Fonte: Página web do “Surto e Deslumbramento” na rede social Facebook 

 

Antes de seguirmos, para situar melhor as imagens acima, é necessário entender 

brevemente o contexto em que o projeto foi executado. O Ocupe Estelita é um movimento 

horizontal e aberto à participação popular, encabeçado inicialmente pelo grupo Direitos 

Urbanos e hoje conta com o apoio de várias entidades e organizações da sociedade civil. A 

luta do Movimento é para um desenho coletivamente elaborado para a área do Cais José 

Estelita, de forma que dê para o terreno oportunidades que contemplem toda a população 

da cidade. Além disso, o Movimento preza pela observância das legislações vigentes sobre o 

respeito ao meio ambiente e o investimento imobiliário responsável.  

É importante reconhecer a conexão entre esse Movimento e algumas produtoras 

audiovisuais de Pernambuco que têm pautado em suas produções a questão do 

desenvolvimento urbano irresponsável e a verticalização do Recife como problemas cruciais. 

O próprio nome do “surto & deslumbramento” teve origem numa sátira com “Vurto”, um 

projeto de produtores pernambucanos que assumem em suas produções um caráter de 

militância bem reconhecido no que tange ao assunto de desenvolvimento urbano 

responsável e democrático.  

Conceitualmente, o trabalho desenvolvido pelo grupo incorpora as referências do 

cinema, televisão e internet.  Uma de suas características centrais é a forma como 
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disponibilizam o material abertamente na internet. Quebrando com uma “glamurização” do 

filme que só pode ser visto no cinema. Apesar de seus filmes estarem em alguns festivais 

importantes no Brasil e em alguns outros países, eles mantem a maior parte dos 

lançamentos pela internet, o que quebra com uma certa tradição de “segurar” os filmes até 

sua exibição em determinado festival. 

O próximo encontro que tive com os integrantes do coletivo foi durante as 

manifestações de Junho de 2013, quando ainda não pensava em tê-los com participantes da 

pesquisa. Neste dia, antes de sair de casa lembro de ter visto um post da Surto & 

Deslumbramento no Facebook com a seguinte foto: 

 

Figura 12: Surto e Deslumbramento nas manifestações de Junho 
Fonte: Fanpage do coletivo 

 

A fotografia seria uma de suas sátiras com relação aos protestos. O termo “bichas”, 

neste caso, faz referência a uma bombinha de São João que tem a marca “aliada” e é 

vendida numa caixinha semelhante à fotografia. Assim, o conjunto de elementos brinca com 

a ambiguidade do termo “bicha”, para designar gays e com os frequentes ataques da polícia 

aos manifestantes com bombas de gás.    

Antes da realização das entrevistas o contato que mantive com o grupo foi: 1) 

acompanhando o lançamento de seus filmes na internet, divulgados em sua fanpage no 

facebook; 2) Nas duas edições do bloco “I love travesty”; e 3) por conversas via chat do 
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facebook, no qual falei um pouco da pesquisa e durante dois meses, dialogamos no intuito 

de marcamos um encontro pessoal com cada um. 

O coletivo integra quatro homens, Elvis, Casimiro, Heyokah e Jujubee, todos com 

idade entre 27 e 31 anos, doutorandos universitários, exceto por Jujubee que já é doutor e 

residentes de bairros classe média de Recife. Articulamos os encontros pelo Facebook e me 

dispus a encontra-los em suas casas. Exceto por Casimiro que estava no Canadá e tivemos 

que marcar a conversa por Skype. 

 

1.3. Entrevistas ou conversas cartográficas 

Propomos a entrevista como ferramenta eficaz na construção e acesso ao plano 

compartilhado da experiência. Como não existe uma entrevista cartográfica, mas sim 

manejo cartográfico da entrevista, não falaremos em uma técnica fechada, mas de um ethos 

a partir do qual as escolhas têm lugar, diante de cada situação. Na cartografia, a escuta 

acompanha a processualidade do relato, em que se acompanham as linhas e as fraturas do 

dizer numa experiência compartilhada, a qual tem a potencialidade de construção de novas 

formações subjetivas. É por isso que, neste sentido, a entrevista se aproxima de uma 

conversa (TEDESCO, SADE, CALIMAN, 2013).  

Para usarmos uma distinção sugerida por Deleuze e Parnet (1998), apud Tedesco et 

al (2013) entre conversa e conversação, diríamos que a entrevista funciona, não como uma 

conversação entre sujeitos pré-estabelecidos, mas como uma conversa, que é atravessada 

por cruzamentos e intersecções de agenciamentos mútuos. Nessa proposta,  

[...] o entrevistador também é guiado nessa caminhada, pois revê suas 
expectativas, suas questões, a partir dos intercessores que encontra. Portanto, a 
entrevista se configura como uma conversa menos formal, menos montada ou 
armada, efetivando-se como um passeio, que segue múltiplos vetores. A 
construção do setting promove, nesse caso, um plano de confiança mútua, que 
permite a entrega e o engajamento na conversa (p. 315). 

Por isso, ressaltamos que a entrevista não visa objetos fixos, em que se coleta 

informações relativas a referentes ligados a mundos pré existentes. De forma que, tentamos 

não buscar os conteúdos das experiências, entendido como um conjunto de dados que as 

palavras traduziriam na “fidelidade” do relato (embora seja difícil nos apartarmos dessas 

noções). Diferentemente, a pesquisa cartográfica visa o acompanhamento de processos e se 
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nela a entrevista inclui trocas de informações ou acesso à experiência vivida, vale ressaltar 

que essa não é a única direção. Ela inclui a origem desses conteúdos estabelecida na 

experiência compartilhada que responde pela coemergência de si e do mundo (TEDESCO; 

SADE; CALIMAN, 2013) 

Antes da realização dessas entrevistas busquei delinear três eixos temáticos que 

atendessem aos objetivos da pesquisa: 1) O que é o “ou vai ou racha” e “surto & 

deslumbramento” e quem é você neste grupo; 2) Como você chegou nele e como isso se 

relaciona com sua trajetória pessoal de vivência da sexualidade; 3) Pra você, qual a relação 

que existe entre o grupo e projetos políticos institucionais que tematizam a sexualidade e 

identidades de gênero. 

Para o desenvolvimento dessas conversas, segui alguns direcionamentos apontados 

por Silvia Tedesco, Cristian Sade e Luciana Caliman (2013) no manejo das entrevistas (ou 

conversas) na perspectiva cartográfica: atentar para a entrevista não como fala sobre a 

experiência e sim a experiência na fala; levar em conta que a entrevista intervém na 

abertura à experiência do processo do dizer; e  buscar na entrevista a pluralidade de vozes. 

Buscamos fugir daquela perspectiva em que, numa entrevista, a fala do entrevistado 

muitas vezes descreve sua vivência de forma distanciada e desencarnada. Isso se faz 

resultante de uma separação entre aquilo que se diz (conteúdo) e o modo como se diz 

(forma). Quando concebemos que estas dimensões se afetam mutuamente passamos a 

priorizar todos os elementos de uma fala relacionada à experiência produzida naquele 

momento, ou seja, não apenas os componentes linguísticos, como também os 

extralinguísticos.  

Isso quer dizer que, para nós o que está em jogo nas narrativas dos(as) 

entrevistados(as) não são as re-apresentações de experiências vividas fora daquele 

momento. Mas, sobretudo, o foco está naquilo que estamos vivendo juntos. Precisamos 

assumir que a fala do entrevistador não faz referência a um relato preexistente, ela “atua, 

produz e modula o processo do dizer do entrevistado” (p. 304). Nesse sentido, as autoras 

afirmam que a entrevista não é um procedimento para coleta de dados, como se diz 

usualmente, mas sim para a “colheita” de relatos que ela mesma cultiva. 
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Esse direcionamento sobre as entrevistas na pesquisa cartográfica estava exatamente 

de acordo com o tipo de encontro que gostaria de produzir com meus e minhas 

interlocutoras(es). O fato de conhecer razoavelmente bem e de já ter compartilhado alguns 

momentos de sociabilidade com a maioria deles(as) me permitiu perceber expressões faciais 

e corporais próprias de cada pessoa, o que facilitou algumas compreensões. No entanto, isso 

se mostrou também um perigo e uma dificuldade porque, muitas vezes, especialmente com 

as primeiras entrevistadas do “ou vai ou racha”, eu posso ter “atropelado” a fala de alguém, 

ou até mesmo ter inferido ideias que eu julgava ser dela (por achar que já a conhecia bem). 

Por exemplo: Com Katia, que foi a minha primeira entrevistada, apesar de estarmos bem 

confortáveis na sua casa, senti que tanto eu, como ela fomos “surpreendidas” pelo 

momento da entrevista. Katia ficou um pouco silenciosa e reticente nas primeiras perguntas 

e como defesa, tenho a impressão que posso ter “tagarelado demais” e feito perguntas 

muito longas.  

Por isso, precisamos levar em conta a performatividade da entrevista como prática que 

interfere diretamente sobre a realidade (TEDESCO et al, 2013) e ficarmos atentos(as) aos 

efeitos das intervenções do entrevistador sobre a experiência do dizer em curso. Nas duas 

entrevistas seguintes, busquei falas pudessem contribuir para a abertura e diferenciação das 

questões. A conversa com Anitta aconteceu tarde da noite, num aniversário (porque mesmo 

marcando mais cedo não pudemos nos encontrar), arrumamos um cantinho silencioso e 

seguimos conversa. Ao contrário da experiência anterior, ela estava pronta para “disparar” 

todas as informações sobre os últimos acontecimentos envolvendo o bloco. Quase numa 

fala ensaiada, não precisei buscar caminhos de abertura, mas sim de direcionamento às 

questões inicialmente delineadas. 

Na elaboração das perguntas fiz uma escolha estratégica sobre não pedir que falassem 

diretamente sobre política, mesmo este sendo o foco da pesquisa, exatamente porque 

pretendia deixar esses contornos conceituais borrados e abertos à análise. No entanto, antes 

mesmo de começarem as entrevistas, já havia conversado com todos e todas sobre os 

objetivos (parcialmente) delineados – sobre meu interesse no campo da política. Sabendo 

ou não dos meus pressupostos teóricos notei que muitas respostas começavam falando algo 

sobre o sentido político de suas intervenções ou a falta dele, mesmo que eu tivesse feito a 

simples pergunta sobre como surgiu o grupo.  
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Foi mais ou menos o que aconteceu com Elvis, que é doutorando em comunicação e 

com quem pude, antes mesmo da entrevista, falar sobre meus interesses teóricos 

brevemente. Em nossa conversa ele fez questão de desenvolver bem o argumento sobre o 

que ele compreendia por uma “estética gay”, própria de seus filmes. Achei interessante esse 

movimento de conexão teórica (mais adiante daremos relevância à noção de atos estéticos, 

utilizada por Rancière, para o desenvolvimento da pesquisa), a qual poderia estar 

relacionada ao que tínhamos conversado anteriormente ou simplesmente poderia ter sido 

uma coincidência conceitual.  

Tedesco et al (2013) alerta para a força dos pressupostos implícitos que atravessam 

todo o plano do dizer. Uma vez que podem ser ativados não apenas pela fala da 

entrevistadora, mas também por fatores como: entrevistas das quais a pessoa tenha 

participado, saberes politicamente sedimentados, impressões pessoais sobre a 

entrevistadora etc. O que explica que alguns conteúdos cheguem à mente de forma mais 

automática e imediata.  

 Existiram momentos em que privilegiei um setting menos formal o que, de certa 

forma, contribuiu para que fossem encontros mais próximos de conversas. Com a ressalva 

da entrevista com Casimiro, que foi feita por Skype porque ele estava fora do país, todos os 

encontros foram realizados nas próprias casas dos(as) entrevistados(as), o que me propus a 

fazer desde o início, e ou em bares. Na medida que as entrevistas foram sendo realizadas, 

senti que estava me tornando mais confiante em assumir esta posição. No entanto, cada 

uma trouxe surpresas que demandaram um manejo imediato, diferente das outras situações 

vividas anteriormente.  

A penúltima conversa que tive com Heyokah9 foi num bar/restaurante perto da 

universidade. Esperava uma conversa longa e relativamente fácil, pelo o que já conhecia da 

sua característica falante e extrovertida. Encontramos um lugar menos barulhento, 

sentamos, pedi uma batata frita, ele pediu uma cerveja e já fomos falando sem parar. 

                                                           
9 Como disse anteriormente, os nomes aqui utilizados foram sugeridos pelos(as) próprios(as) interlocutores(as), 
no entanto, este nome em particular foi escolhido por mim e faz parte dos atravessamentos da pesquisa. Numa 
conversa que tivemos no chat do Facebook este interlocutor me disse: “Tava pensando numa entidade ou algo 
assim... Mas, você pode escolher o meu codinome, sem problemas”. O nome que escolhi foi fruto de um 
comentário que uma amiga fez quando estava me ajudando com as transcrições. Ela comentou que o trabalho 
do “surto & deslumbramento” era muito interessante e a fez lembrar de um personagem do xamanismo 
conhecido por seus truques e palhaçadas. Fiz uma pesquisa rápida no google e achei que a personagem fazia 
jus à pessoa. 
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Interrompi um pouco e disse: “Vamos começar a gravar, então?” Ele, em seu jeito agridoce 

de ser, disparou: “Vamos lá, sabe que eu sou jornalista né? Paguei Entrevistas 1, 2, 3 e 4...” O 

tom era de intimidade e provocação. Na hora me ocorreram pensamentos que foram 

recorrentes durante a pesquisa: Porque eu inventei de pesquisar (com) pessoas que além de 

fazerem parte de um bloco de carnaval e serem integrantes de um coletivo audiovisual, são 

também pesquisadores(as) (e alguns doutores)? Além do mais, nutrir admiração por ambos 

os projetos só pareceu dificultar todo o processo de deslocamentos. 

Concordamos com as autoras supracitadas quando dizem que interessam os 

momentos em que as falas perdem a nitidez de seus contornos, onde perdem-se as autorias 

e os sentidos pré estabelecidos. A busca é pela construção de um território do “entre falas”. 

Uma vez que os discursos são compostos a partir dos discursos de outros também, as 

entrevistas são oportunidades para que as vozes se misturem umas às outras.  

Na última entrevista que realizei, com Jujubee10, começamos a conversa em sua casa e 

seguimos para o Janela Internacional de Cinema, evento que exibiria naquele dia, Brasil S/A, 

longa-metragem de Marcelo Pedroso (cineasta de destaque nacional e um dos fundadores 

do projeto “Vurto”, que inspirou a criação do “Surto”, numa releitura um tanto satírica) e 

para o qual Jujubee havia sido convidado. Antes do filme começar decidimos tomar uma 

cerveja no bar Central, perto do cinema São Luiz. Em dado momento da conversa, ele me 

disse: “Olha, aquele assunto sobre minha vivência sexual estar de alguma forma ligada ao 

trabalho que fazemos no “surto & deslumbramento”, eu queria falar mais um pouco”. Liguei 

o gravador do celular prontamente e continuamos conversando. Além de nós dois 

estávamos com mais dois amigos na mesa que, sem perceberem que se tratava de uma 

conversa gravada, participaram dela normalmente. Nos entreolhamos e deixamos fluir, 

confiantes que aquele momento não poderia ser perdido. 

1.4. Cuidados éticos na pesquisa 

                                                           
10 Esse codinome merece também uma breve explicação. Quando informei que deixaria a escolha dos 
codinomes em aberto para cada um, a primeira pergunta foi feira por este interlocutor: “Precisamos fazer 
correspondências com as identidades de gênero?” Minha resposta foi dúbia porque não sabia se isso poderia 
causar uma confusão entre os grupos no momento da escrita. Posteriormente ratifiquei que ficaria “livre” para 
qualquer escolha. De última hora, ele me disse que preferia que eu mesma escolhesse também. Diante disso e 
do conteúdo de nossas conversas, decidi usar o nome de uma Drag Queen americana (ex participante do reality 
show Ru Paul’s Drag Race) que conheci esse ano em São Paulo. 
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Busquei no trajeto da pesquisa estabelecer um compromisso de responsabilidade com 

as pessoas, pautada na compreensão de uma “ética dialógica” (SPINK, 2000) e não somente 

em termos de instrumentos prescritivos e burocráticos, ainda reconhecendo neles a 

importância e o seu lugar de garantir direitos as pessoas que participam de pesquisas.  

De todo modo, em consonância com a Determinação 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, esta dissertação está inserida no projeto “guarda-chuva” (MEDRADO, 2014) 

financiado pelo CNPq e devidamente submetido ao Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade Federal de Pernambuco, com a finalidade de resguardar as pessoas que 

participam de pesquisas. Apresentei às pessoas que participaram dessa pesquisa, após 

esclarecimentos sobre o trabalho, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 

continha informações sobre a pesquisa e questões como: 1) a garantia ao anonimato; 2) a 

liberdade de romper com o processo em caso de algum desconforto, ou simplesmente caso 

mudasse de idéia; 3) os possíveis benefícios e riscos de sua participação.  

 

1.5. Estratégias de manejo do material 

Realizadas todas as entrevistas, oito no total, o que fazer em seguida? Diante da 

imensa complexidade apresentada no encontro com cada participante,  o desafio que se 

apresentava era: Qual a melhor forma de eleger os conteúdos úteis às análises, respeitando 

o tempo de conclusão do mestrado (a essa altura, mais ou menos seis meses). Além das 

impressões anotadas sobre cada encontro, seria viável transcrever todas elas, ou apenas os 

trechos que julgássemos importantes ao ouvirmos as gravações? Iniciei a escuta dos áudios 

com a intenção de transcrever apenas o que me saltassem os ouvidos. Entretanto, no meio 

do percurso decidi transcrever todos os diálogos, porque ao ler as falas escritas tive uma 

percepção diferente sobre elas, julguei que a transcrição completa me daria uma perspectiva 

mais ampla. 

Totalizadas quase 10 horas de gravações, optei por pedir ajuda (pagando pelo seu 

trabalho) a uma amiga da Psicologia para terminar as transcrições. Posteriormente, com um 

material escrito de mais de 500 páginas, passei ao exaustivo trabalho de ler e reler todas 

aquelas conversas para depois selecionar alguns trechos que poderiam ser úteis aos nossos 

objetivos iniciais.  
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Devo dizer que em um momento o trabalho pareceu exaustivo e me arrependi de ter 

tomado a decisão sobre a transcrição completa. No entanto, esses e outros percalços 

apontam para a importância de mantermos a atenção sobre a criação de possibilidades que 

evidencie “o coletivo de forças como plano da experiência cartográfica” (TEDESCO et 

alp.317). 

 Vale ressaltar que a concepção da linguagem que adotamos não diz respeito a um 

“reflexo” das idéias ou de uma realidade intrapsíquica, mas aquela que busca trabalhar com 

os aspectos performáticos da linguagem e as suas condições de produção. Por isso, 

mantemos o foco na “linguagem em uso”11, ou seja, levando em conta não somente as 

regularidades, mas sobretudo, as não regularidades que compõem os aspectos 

performativos da linguagem (SPINK; MEDRADO, 1999). 

Assim, Primeiramente, buscamos focar nas semelhanças sobre a apresentação dos 

conceitos de ação política para os/as integrantes de ambos os coletivos. Posteriormente 

notei que em nossas conversas, entre tantos outros temas possíveis, a partir de minha 

experiência etno/cartográfica, elegi como destaque: 1) o discurso sobre identidades sexuais 

e de gênero; 2) a relação que cada grupo mantém com os Movimentos Feminista e LGBT; 3) 

e conceitos pessoais sobre a política presente nas ações e produções coletivas. 

Em um terceiro momento, preferimos separar o material a ser analisado por Coletivo, 

devido às particularidades apresentadas e ao meu envolvimento particular como 

pesquisadora com cada coletivo. No entanto, a partir das ferramentas teóricas que 

apresentaremos nos capítulos seguintes, sobre o caráter dissensual da política (RANCIÈRE, 

1996 b) mantivemos três linhas de análise para cada coletivo: 1) Identidades sexuais e de 

gênero e desidentificação; 2) (Des)conexão com os Movimentos Sociais; 3) As partes e a 

partilha da política.    

                                                           
11 Para elucidar melhor o que isso implica nos níveis de análise apresentamos uma distinção conveniente 
apresentada por Mary Jane Spink e Benedito Medrado (1999) entre discurso e práticas discursivas. Para eles o 
discurso remete às regularidades linguísticas ou o que pode ser chamado de uso institucionalizado da 
linguagem. Isso pode ocorrer em um nível macro como nos sistemas disciplinares da Medicina, da Psicologia, 
da História, etc e pode ocorrer num nível micro, que seriam os discursos de grupos sociais como um partido, 
um sindicato, etc. Por sua vez, as práticas discursivas são entendidas como linguagem em ação, ou seja, 
“maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas” 
(p.45).  
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Assim, seguimos mapeando territórios afetivos e políticos, trilhando possibilidades no 

campo-tema apresentado. No entanto, seria equivocado de nossa parte estabelecer divisões 

cirúrgicas entre os “momentos” da pesquisa. Me solidarizo com a problematização de 

Clifford Geertz (1989) sobre o passo a passo etnográfico:  

o que faz o etnógrafo? – ele escreve. Isso também pode parecer uma 
descoberta um tanto surpreendente e talvez até implausível para quem 
está familiarizado com a “literatura” corrente. Entretanto, como a resposta 
padrão à nossa questão tem sido “ele observa, ele registra, ele analisa” (...) 
isso pode ter consequências bem mais profundas do que na aparência, 
sendo que talvez a menor delas, a de distinguir essas três fases da busca de 
conhecimento, pode nem ser normalmente possível, na verdade, e de fato, 
como “operações” autônomas elas podem nem sequer existir (p. 14). 

Em que medida a pesquisa existe antes da escrita? As análises são “o próximo” passo 

a ser feito? Consideramos que o “vai e vem” da escrita não nos permita delimitar quando 

exatamente começaram as análises. Haja vistas que, para os/as leitores/as, não é possível 

saber se este parágrafo foi escrito antes ou depois das considerações finais. No entanto, com 

vistas à coerência da leitura, seguimos uma linearidade apenas como estratégia para o 

desenvolvimento dos argumentos.  

Outra ressalva está na apresentação dos objetivos do nosso trabalho. Numa pesquisa 

aberta à experimentação, os objetivos são processualmente produzidos, inclusive até os 

últimos momentos da escrita. No entanto, optamos por apresenta-los em seguida, no intuito 

de “anunciar”, não só nossas intenções de análise, como o produto desse exercício de 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

1.6. Objetivos 

1.6.1 Objetivo Geral: Acompanhar jogos, tensões e produções políticas no fluxo da 

experiência com dois coletivos LGBT12 em Recife.  

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 analisar o jogo das identidades sexuais e de gênero nas intervenções e 

produções estéticas dos grupos “Ou vai Ou Racha” e “Surto & 

Deslumbramento”; analisar potenciais subjetivações políticas, que se 

dão a partir da desidentificação com estas identidades. 

 mapear aproximações e distanciamentos desses grupos em relação ao 

discurso de outras formas mais institucionalizadas de participação 

política. 

 Trilhar situações geradoras de tensionamentos políticos cotidianos, a 

partir da fala dos(as) entrevistados (as); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Embora os coletivos não tenham a presença de pessoas “Trans” e a autodenominação LGBT não seja 
consensual, utilizamos a sigla devido ao caráter de suas produções estarem voltadas à discussão sobre as 
múltiplas possibilidades sexuais e de identificações de gênero. 
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Capítulo 2. Aqui na “meca feminista13” de onde surgem “frescuras tropicais14” 

Durante algum tempo, em nossa pesquisa, mesmo depois da realização das 

entrevistas e discussão sobre algumas possibilidades de análise, encontramos um impasse 

sobre como situá-la exatamente. Não é que não soubéssemos da relevância e das 

particularidades presentes nas intervenções, nos discursos e nas movimentações coletivas 

do “ou vai ou racha” e do “surto e deslumbramento”.  

 Como já narramos no capítulo anterior, elegemos esses grupos exatamente pela 

forma como seus trabalhos atravessaram nossas discussões e nossa maneira de pensar e 

sentir as movimentações políticas em nosso estado. No entanto, no decorrer da escrita e do 

fluxo dos acontecimentos, nos quais estávamos inseridos, enxergar ambos coletivos como 

produtos de uma “mesma” trama ficou cada vez mais difícil.  

Para explicar melhor esse impasse, apresentamos a seguir episódios registrados 

durante dois eventos: a “copa rachistica de ocupação” no Ocupe Estelita e o “futebol de 

sabão na praia”, ambos promovidos pelo “ou vai ou racha”, amplamente divulgados na sua 

fanpage do facebook e no boca a boca. Esses atos tinham como objetivo, além de reunir o 

maior número de mulheres interessadas em “bater uma pelada”, cooptar pessoas para a 

ocupação do Cais José Estelita e fazer uma espécie de prévia de carnaval na praia. O que 

aconteceu nesses dois momentos foi que o “ou vai ou racha” convidou o “I love travesty” 

(composto basicamente pelos integrantes do “surto e deslumbramento” e agregados) para 

um “racha”.  

No primeiro jogo, lá na ocupação, o “I love travesty” perdeu de WO15. Mandaram 

uma nota explicando que haviam bebido demais na noite anterior e não acordaram a tempo 

para as atividades esportivas. Tudo foi resolvido com um time improvisado com alguns 

amigos de ambos os blocos de carnaval. Encontrei Jujubee durante o carnaval, 

provavelmente na concentração do “I love travesty” (que concentra e nunca sai do lugar) e 

entre conversas carnavalescas ele comenta algo sobre aquele jogo, mas num tom de quem 

me dá uma informação para a pesquisa: “é nisso que a gente difere das meninas, a gente 

                                                           
13 Termo usado por Aline Bonetti (2007) para se referir à cidade de Recife. 
14 Trocadilho com “Notícias Tropicais”, montagem teatral do grupo Vivencial Diversiones de Olinda em 1980, 
baseada nos textos de João Silvério Trevisan (DOURADO, 2011). 
15 WO – sigla para walkover, usada para dizer que um dos times não compareceu. 
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tem um funcionamento tão anárquico às vezes, que não consegue nem se organizar para ir 

numa partida de futebol!” 

No segundo evento, o “futebol de sabão na praia”, ocasionalmente, dois dos 

integrantes do “I love travesty” / “surto e deslumbramento” estavam presentes e 

reivindicaram uma revanche daquela partida perdida. Depois de muita água, sabão e areia, o 

time dos meninos perdeu mais uma vez: 2 X 0. Perguntei se eles tinham recuperado a honra 

futebolística porque não tinha visto os gols, só os gritos. Um deles me respondeu: “que 

nada, a gente só adicionou violência no jogo e ainda perdemos”.  

Essas situações nos alertaram para o fato de que parecem haver linhas de 

aproximação, mas também muitas linhas de diferenciação e de fuga. Servem-nos para 

explicitar que, mesmo elegendo olhar para a existência desses grupos como movimentos 

estético-políticos de importância local para a comunidade LGBT e que nossas narrativas os 

inscrevam como memória de militância e fenômeno político local, a trilha que cada um 

percorreu tem particularidades históricas que não podem ser confundidas. Vale ressaltar 

que cada linha histórica que deu origem aos grupos mereceria maior atenção por parte 

dos/as pesquisadores/as e que não poderão ser exauridos nesse momento. Entretanto, 

seguiremos costurando as informações a partir das informações, situações e personagens 

que nos foram apresentados pelos nossos interlocutores e que são de importância 

fundamental para a composição do campo-tema. 

Além das particularidades, em termos da dinâmica das relações interpessoais e do 

jogo performático que cada grupo produz, dentre tantas linhas argumentativas possíveis, 

podemos situar duas trajetórias políticas e culturais específicas que compõem o nexo de 

inteligibilidade desses grupos: 1) O “ou vai ou racha” notadamente dialoga mais de perto 

com os percursos políticos reivindicatórios das mulheres, haja vistas suas aproximações com 

o Movimento feminista local e posteriormente (inter)nacional. 2) O “surto e 

deslumbramento” parece ser herdeiro de um contexto local de produção cultural que 

lembra o “desbunde” característico do movimento de contracultura que o Brasil viveu nos 

anos 60/70. O que, não aleatoriamente, foi contexto para o surgimento e desenvolvimento 

dos Movimentos feminista, negro e homossexual no país.  
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Destacamos que, ao operarem no limbo entre carnaval e militância, ficção e crítica, 

as produções e intervenções dos grupos estudados ganham uma abrangência em seus 

efeitos impossíveis de mensurar. Ao afirmarmos que eles fazem parte de uma trama 

política/estética local, no campo das sexualidades, de reconhecimento das cidadanias LGBT, 

não negamos seus potenciais artísticos e a inscrição de suas produções nas áreas do cinema 

e da cultura carnavalesca pernambucana. 

A irreverência ficcional ao lado das invenções carnavalescas apresentam um 

potencial de reconfiguração das sensibilidades, especialmente no que diz respeito às 

múltiplas vivências da sexualidade e identidades de gênero. Embora não seja nenhuma 

novidade que o cinema (as artes como um todo) e o carnaval apresentam marcas de 

transgressão em nossa história. Vamos acompanhar, de forma breve e elucidativa, essas 

tramas históricas a partir das produções acadêmicas e, na falta delas, complementaremos 

com informações que julgamos pertinentes para campo-tema, muitas delas disponíveis na 

internet. Sempre que falarmos em participação política LGBT ou sobre o movimento estético 

de contracultura, tentaremos fazer conexões com a literatura nacional, mas buscamos, 

sobretudo, destacar o contexto nordestino e pernambucano. 

Não podemos deixar de ressaltar a dificuldade em encontrarmos trabalhos 

acadêmicos que destaquem as ações políticas e culturais de grupos locais com ênfase nas 

(homo)sexualidades ao longo dos anos, especialmente na Psicologia. O que resolvemos 

executar de forma não linear, mas sistemática, foi acompanhar as pistas da literatura que 

encontramos em nossos projetos mais amplos do Gema/UFPE que envolvem eventos que 

denominamos político culturais LGBT nas regiões Norte e Nordeste (MEDRADO, 2012 a, 

2012b, 2013, 2014) e elegemos algumas produções locais que podem fazer conexão com 

outras das outras regiões do país, no sentido de dar contextualidade histórica à pesquisa. 

A presença crescente de publicações na Psicologia que abordam a sexualidade é um 

fenômeno relativamente recente. Até meados dos anos 1980 grande parte das publicações 

se concentravam nas áreas da antropologia e da saúde (GREEN, 2000). Essas discussões 

giraram em torno do debate da prevenção DST/AIDS, dado seu momento de eclosão e a 

delimitação dos homossexuais como população com práticas de risco e vulnerabilidade. Sem 

contar que os estudos de gênero, apesar de suas contribuições infindáveis para os direitos 

sexuais, viveram certo descompasso no que tange à temática das homossexualidades (GOIS, 
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2003). Os trabalhos sobre o Movimento LGBT, que ganham maior notoriedade após sua 

reconfiguração e consolidação nos anos 1990, mantêm uma narrativa histórica “oficial” 

centrada nas particularidades do eixo sul- sudeste (CORRÊA, 2012).  

A partir desses elementos que envolvem os Movimentos Sociais, a atenção do 

governo para implementação de políticas públicas, dentre outros fatores de discussão, 

especialmente o midiático, que os trabalhos acadêmicos que versavam sobre orientação 

sexual e identidades de gênero, cresceram em larga escala e em diversas áreas do 

conhecimento. Há certo destaque para a diversificação dos objetos de estudo neste campo, 

sobretudo os interdisciplinares. A exemplo disso, podemos visualizar nos trabalhos da 

ABRAPSO e no número crescente de GTs sobre gênero e sexualidade, na criação da ABEH 

(Associação Brasileira de Estudos da Homocultura), da Revista Bagoas, além de eventos 

como o Seminário Internacional Fazendo Gênero, o (Des)Fazendo Gênero, etc. 

Mais especificamente dentro desses estudos, existem muitos(as) autores(as) que têm 

se dedicado de maneira consistente aos estudos sobre Movimento LGBT no Brasil e cenários 

“políticos” importantes (PRADO, 2000; MACHADO e PRADO, 2005; RAMOS e CARRARA, 

2006; CAMARGOS, 2007; FRANÇA, 2010). A questão dos sujeitos políticos tem sido discutida 

a partir de especificidades identitárias envolvidas nos processos de (in)diferenciação e 

hierarquização da população LGBT. Ultimamente isso tem sido feito de forma razoavelmente 

complexa onde, além de levarem em conta as identidades sexuais e de gênero, muitos 

autores abordam seus atravessamentos a partir de outros marcadores, tais como 

desigualdades de classe (SANTOS, 2003; MAYORGA e PRADO, 2007), formas de sociabilidade 

ligadas ao mercado (FRANÇA, 2006), suas relações com raça e juventude (SIMÕES e FRANÇA, 

2010), só para citar algumas possibilidades.  

Os estudos dos comportamentos políticos na Psicologia ganham destaque e grandes 

aliados/as com a fundação da Associação Brasileira de Psicologia Política (ABPP) em 2000, 

que tem como foco direcionar estudos interdisciplinares no campo da Psicologia Política. 

Cabe destacar que seu surgimento não se deu sem polêmicas, pois mesmo que muitos 

pesquisadores da Psicologia Social já estivessem há muito trabalhando com a temática da 

política na Psicologia, delimitar o que seria próprio da Psicologia Política não foi uma tarefa 

simples. A associação e os editores da revista Psicologia Política marcam o ponto de 

intersecção entre a Psicologia e a Política a partir da construção de debates que contemplem 
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as condições objetivas e subjetivas dos comportamentos coletivos, dos discursos e das ações 

que compõem as tensões políticas no social (PRADO, 2010) 

Alguns fenômenos da coletividade são ainda invisíveis para os estudos da política. Há 

um esforço de pesquisadores(as) em realizar trabalhos e olhares que tenham como foco os 

processos de subjetivação e os sentimentos presentes em certas formas de organização 

coletiva.  

Algumas destas produções são consistentes no campo da juventude. O ativismo 

juvenil, suas possíveis relações e/ou cruzamentos com a população LGBT mereceria mais 

atenção do que poderemos dedicar aqui. Dentre as formas de participação política na 

juventude há investigações consistentes sobre suas atuações em grupos organizados e 

institucionais, inclusive em sua relação com o Estado (MACHADO, 2013). Estas formas de 

participação são de fundamental importância para a governabilidade e sua convocação teve 

valor estratégico para o processo de democratização no Brasil (TOMASI, 2011). 

A relação entre política e juventude tem sido abordada sob muitos aspectos, que vão 

muitas vezes do desinteresse à inovação sem muitas problematizações (MAYORGA, CASTRO 

e PRADO, 2012). Neste campo de estudos, há muito vem sendo construído espaços de 

discussão que cruzam aspectos da juventude, suas inserções políticas, gênero e sexualidade. 

Estes estudos revelam dinâmicas próprias de cada contexto e mecanismos de (re)produção 

de desigualdades. 

  No entanto, há uma relação particular dentre as formas de participação política 

juvenil que gostaríamos de destacar: a (re)criação de espaços políticos através da 

apropriação práticas culturais. Dentre elas, as manifestações de funk e hip hop têm recebido 

bastante atenção nos últimos anos (DAYRELL, 2001; MENEZES, 2010;). Num geral, estas 

reflexões apontam novas possibilidades para a participação política de jovens negros e de 

periferia que não teriam inserção em outras instâncias mais institucionais. A disparidade 

entre a presença de meninos e meninas é uma característica marcante nestes espaços e 

alguns autores/as têm se dedicado a uma análise sobre essas disparidades e disputas de 

gênero (COSTA et al, 2012). 

No que tange às especificidades sobre o percurso de participação política para a 

população LGBT no Brasil, há de se destacar o protagonismo da (re)composição e atuação 
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dos Movimentos Sociais. A articulação do Movimento Homossexual Brasileiro no cenário 

político adveio ao lado das demandas e insatisfações das mulheres e dos negros, que 

lutavam por questões de direitos no plano da identidade. Nesse momento, os grupos 

homossexuais, que começavam a se formar, se articularam em torno de certas táticas 

amplamente utilizadas pelo Movimento Feminista dos Estados Unidos e da Europa, como: a 

construção de uma identidade comum com base na troca de relatos de experiências de 

preconceito, discriminação e opressão, e o trabalho voltado para a construção de uma 

autoimagem positiva de sua identidade 

Podemos dizer que o surgimento do Movimento Homossexual no Brasil deriva da 

necessidade sentida por alguns gays e lésbicas de questionar o status quo da norma 

heterossexual dominante. Quando, em 1978, um grupo de artistas, intelectuais e 

profissionais liberais, descontentes com uma vida social restrita a boates e bares do ‘gueto’ 

homossexual, começou a se reunir semanalmente em São Paulo, inicialmente com o intuito 

de “discutir as implicações sociais e pessoais de sua orientação sexual” (FRY, 1983, p. 22). 

Este relato sobre formação do grupo SOMOS, que é apontado por alguns como o primeiro 

grupo homossexual do Brasil, é um retrato da insatisfação de alguns homossexuais frente às 

restrições sociais que recaíam sobre eles devido aos preconceitos oriundos de uma 

sociedade que discrimina pessoas que tenham relações sexuais diferentes dos padrões 

heterossexuais.  

É importante destacar que em 1980 chegaram a existir 21 grupos homossexuais em 

todo o Brasil, porém a maioria deles estava concentrada nos estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro. A ampla visibilidade alcançada pelo grupo SOMOS/SP e pelo jornal Lampião da 

Esquina são apontados como de bastante relevância para a formação de mais grupos nesses 

dois estados. Paulatinamente, esses ativistas homossexuais abraçaram a ideia de que a 

homossexualidade é política, apoiando-se no slogan feminista de que “o privado é político”, 

e passaram a se contrapor à concepção corrente até então de que a homossexualidade era 

uma opção individual e, portanto, deveria ficar fora da arena política (FACCHINI, 2005). 

Em 1980, o surgimento da epidemia da Aids é apontado por Regina Facchini (2005) 

como um fator crítico no Movimento, pois desmobilizava as propostas de liberação sexual. 

Em contrapartida, houve uma mobilização das lideranças homossexuais pela luta contra a 

doença, tendo como efeito a institucionalização de diferentes grupos, consolidados a partir 
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inclusive de investimentos estatais e internacionais. Além disso, esse período também 

coadunou o fim da ditadura militar e o processo de redemocratização, influenciando 

fortemente a militância brasileira. Uma vez que, na ditadura a atuação militante se dava em 

oposição às ações do Estado opressor, inclusive, o próprio jornal Lampião da Esquina, que 

tinha como uns dos objetivos enfrentar a censura, teve seu fim nesta mesma época. A 

tendência à aproximação entre o Movimento e o Estado, especialmente nas instâncias de 

controle social, é um processo interpretado pela autora como “institucionalização do 

movimento”. 

 Os anos de 1990 emergem num contexto, em que o pavor em relação à Aids se 

ameniza, possibilitando uma reorganização de uma militância homossexual calcada em 

outros discursos e estratégias. É nesse contexto de multiplicação de discursos e de 

reflorescimento do movimento homossexual, a partir do estreitamento das relações com o 

Estado, que se situa o surgimento das primeiras manifestações do orgulho gay no país. Neste 

sentido, o evento desafia até hoje as noções do que é político ou não dentro de 

movimentações organizadas da sociedade civil.  

 Nesse momento, multiplicaram-se as categorias nomeadas como sujeitos políticos do 

movimento: em 1993, surge a expressão “Movimento de Gays e Lésbicas”; em 1995, temos 

o movimento “GLT” (Gays, Lésbicas e Travestis). Há ainda, posteriormente, uma tendência 

ao uso do termo “diversidade” para abranger as múltiplas configurações identitárias e 

sexuais no Movimento - inclusive, é o termo hoje usado para denominar as antigas “Paradas 

do orgulho gay” (FRANÇA; FACCHINI, 2009).  

 Posteriormente, no que diz respeito às siglas identitárias e o uso delas pelo 

Movimento, em 2005, o XII Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros – EBGLT 

aprova o uso de GLBT, incluindo oficialmente o B de bissexuais (não sem tensões, uma vez 

que a identidade bissexual é frequentemente colocada em “dúvida”) à sigla aceita no país 

e convencionando que o T se refere a travestis, transexuais e transgêneros. Essa decisão 

tomada pelo XII EBGLT foi posteriormente revogada e na Conferência Nacional GLBT, em 

2009, foi aprovado o uso da sigla LGBT para a denominação do movimento, o que se 

justificaria pela proposta de visibilizar e reconhecer as desigualdades do segmento das 

lésbicas (FRANÇA e FACCHINI, 2009).  
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Ao longo dos anos, o genérico Movimento Homossexual tornou-se Movimento de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais a partir de uma estratégia política que se 

ancorou na defesa da identidade. Assim, o Movimento LGBT convocaria todas as pessoas 

que rompem com a heteronormatividade a se reconhecerem em alguma das identidades 

preestabelecidas, porém, ficariam excluídas todas aquelas pessoas que não querem ser 

enquadradas (seja como gay, lésbica, travesti, ou transexual) e, por conseguinte, 

representadas por alguma das classificações disponíveis.  

As publicações que versam sobre o Movimento Homossexual Brasileiro, de modo 

geral, focalizam a trajetória política dos militantes gays na formação, desenvolvimento e 

consolidação do Movimento LGBT. A incorporação das identidades lésbica, bissexual, 

travesti ou transexual são muitas vezes mencionadas como apêndices. Deste modo, a 

pretensa história do Movimento LGBT acaba por ser a história dos gays, uma vez que pouca 

ênfase é dada às contribuições e à trajetória dos atores/as das identidades lésbica, bissexual, 

travesti ou transexual na consolidação deste Movimento. Há uma carência de estudos e 

pesquisas sobre as relações de convivência entre os atores e atoras das identidades LGBT no 

interior do Movimento. 

 Muitas vezes, quando falamos em população “LGBT” como uma construção 

identitária única, como se estas existissem sem atravessamentos hierárquicos. O fazemos 

prioritariamente para fins compreensão, uma vez que, na maioria das vezes, esse é o termo 

que encontramos na literatura. No entanto, não podemos deixar de ressaltar que nessas 

narrativas, além de omitirem as versões próprias das regiões Norte e Nordeste, há uma 

notável invisibilização do segmento de lésbicas. A discreta literatura sobre pesquisas 

envolvendo lésbicas, denunciam de certa maneira um problema que ocorre dentro do 

próprio Movimento LGBT ao longo de sua consolidação (PINAFI, 2011). 

  Naquelas primeiras aproximações com o Fórum LGBT de Pernambuco, lembro de 

ouvir críticas constantes, por parte de uma militante lésbica, sobre o silenciamento dessas 

mulheres em espaços públicos e no interior do movimento LGBT local. Inclusive, tinha uma 

impressão de que existia uma espécie de “mágoa” com as feministas locais e o Fórum de 

mulheres por não pautarem a questão lésbica com a atenção devida. 
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A esse respeito, Aline Bonneti (2007) realizou uma pesquisa junto ao Fórum de 

Mulheres de Pernambuco sobre o delicado tema da distribuição desigual de prestígio e 

escreveu, com propriedade, sobre esse contexto local de mulheres militantes. Recife foi a 

cidade escolhida como locus privilegiado, dentre outros aspectos que fazem da cidade um 

contexto político instigante – no período da pesquisa, a cidade estava no segundo mandato 

de governo petista e revelava políticas de intenso incentivo à participação popular, tal como 

a criação de Conselhos Populares e fomento de Orçamento Participativo, ela apresentava o 

segundo maior número de ONGs do país e contava, sobretudo, com uma cena efervescente 

no que diz respeito ao movimento feminista/ de mulheres, com destaque para o movimento 

de mulheres trabalhadoras rurais (THAYER, 2001). 

O Fórum de Mulheres de Pernambuco foi fundado em 1988, após o IX Encontro 

Nacional Feminista de Garanhuns, a partir da iniciativa de Maria Helena Andrade, feminista 

histórica pernambucana e uma das fundadoras do SOS Corpo, e de Maria José, militante do 

movimento popular, em reunir e articular os diferentes grupos que existiam no estado. A 

origem do FMPE, em consequência da reunião entre movimento feminista e movimento 

popular de mulheres, revela uma tentativa de coalizão entre distintos grupos de mulheres 

locais. Para uma melhor compreensão da existência do FMPE, faz-se necessário entender as 

raízes históricas do próprio movimento feminista pernambucano, que segue o mesmo 

itinerário do movimento feminista latino-americano e brasileiro. 

Os grupos feministas que se formaram nesse período dividem-se entre aqueles 

ligados a setores de partidos políticos ainda clandestinos e aqueles autônomos. No Recife, se 

verifica essa mesma tendência. Essa cisão existe até hoje no movimento feminista do Recife, 

posto que a atuação da Federação é percebida como tendo fins partidários e eleitorais 

(Oliveira, 2002). Na tendência autônoma, surge em 1978  o grupo “Ação Mulher”, formado 

por mulheres profissionais liberais, acadêmicas e mulheres que voltavam do exílio. De forte 

inspiração no movimento feminista europeu, era um grupo de reflexão voltado às questões 

da sexualidade, do corpo e da saúde da mulher, dissolvendo-se em 1982. Dos seus quadros 

saíram feministas que fundaram três das primeiras Organizações Não Governamentais 

(ONGs) locais: a Casa da Mulher do Nordeste, nascida em 1980 e voltada para questões de 

organização política e geração de renda; o SOS Corpo – Grupo de Saúde da Mulher, em 

1981, voltado para as questões da saúde da mulher; e o Centro das Mulheres do Cabo, 
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formado em 1984, voltado para questões de cidadania e política. O cenário do campo 

político feminista de então era composto por uma diversidade de grupos, em especial 

daqueles oriundos do movimento popular de mulheres ligados às Pastorais da Igreja Católica 

e de Comunidades Eclesiais de Base (BONETTI, 2007). 

A autora, que conheceu bem o campo de atuação feminista aqui em Pernambuco, 

destaca 11 nomes de instituições que até hoje fazem parte do cenário de militância local 

(com maior ou menor intensidade): SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia, Casa 

da Mulher do Nordeste, Coletivo Mulher Vida, Instituto Papai, Grupo Curumim – Gestação e 

Parto, CAIS do Parto, Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo, Associação de 

Mulheres Entendidas de Pernambuco, Associação Pró Mulher, Grupo de Mulheres do Morro 

da Velha, Grupo de Mulheres do Conselho da Vila. Isso não quer dizer que estas são uma 

amostra estatisticamente representativa, ela demonstra qualitativamente a diversidade 

inerente ao FMPE e do associativismo que se intersecta com o feminismo local. 

O conteúdo das preocupações arroladas na carta do Fórum denota as principais 

bandeiras históricas de luta feminista no país: a questão da violência contra as mulheres e a 

questão da saúde das mulheres. Mesmo sendo um projeto idealizado como coletivo, de 

todos os grupos de mulheres organizadas, há a recorrente presença de determinadas 

agentes do campo dentre as quais se destaca historicamente a presença do SOS Corpo, uma 

das entidades que se sobressai pela sua estrutura, recursos e consolidação. 

Destacar o trabalho do SOS Corpo para essa pesquisa mostra-se relevante na medida 

em que, para o “ou vai ou racha”, a maior aproximação com o discurso feminista é feita a 

partir da formação de duas das fundadoras do bloco na instituição. O feminismo posto em 

prática pelo SOS Corpo fundamenta-se no ideário da igualdade. Defensor da democracia 

radical, ele busca promover a cidadania das mulheres. Fortemente influenciado por uma 

vertente do feminismo francês, entendido como um feminismo mais à esquerda, marxista-

dialético. 

Existe ainda um destaque feito por Aline Bonetti (2007) para a estética das passeatas 

que parece ser uma especificidade marcante do campo feminista em Recife e que de alguma 

forma se mantém e se reinventa nos dias de hoje. Além de passeatas e pichações que 

receberam grande destaque pela mídia na denúncia de casos de violência:  
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As ações compreendem a realização de vigílias, produção de cartazes, construção 
de campanhas, atos, todos de caráter público, a fim de chamar a atenção para os 
temas em pauta. Além disso, há uma relação muito estreita com a mídia, em forma 
de entrevistas e notas em rádios, canais de televisão e jornais de circulação 
estadual. A essas formas de ação política se somam outras novas, inauguradas pela 
abertura de canais de participação política de co-gestão, como a participação em 

conselhos, o monitoramento de políticas e o controle social das ações do Estado (p 

92) 

A combinação dessas diferentes ações e agentes (movimentos, grupos e ONGs), ao 

invés de sugerir a “morte” dos movimentos sociais e a sua substituição pelas ONGS, aponta 

para uma tendência à ação política de coalizões e para a constituição de redes entre os 

movimentos. 

Dentre os tantos grupos que compunham o Fórum de Mulheres e o movimento 

feminista local, há destaque para um que “aqueceu” a luta em Pernambuco. E pra quem 

acha que as irreverências não faziam parte do, às vezes “sisudo” e aguerrido, movimento 

feminista e de mulheres, o Grupo Loucas de Pedra Lilás o faziam (e ainda o fazem) com 

maestria. Formado em 1996, o Grupo Loucas de Pedra Lilás promove a luta pelos direitos 

das mulheres, com especial ênfase no campo da saúde e da violência através de esquetes 

teatrais. 

As integrantes trabalhavam na concepção das passeatas e atuavam em intervenções 

de humor ácido. Até os dias de hoje, “as loucas” continuam realizando cenas provocativas 

nas ruas do Recife. Sejam vestidas de freiras e carregando símbolos religiosos para pautar a 

questão do aborto e da autonomia sobre os corpos das mulheres ou vestidas de noivas 

ensanguentadas quando o assunto é violência contra a mulher, seu discurso é afiado e de 

alguma forma alcança o público.  

Nesses últimos dois anos, como descrevemos no capítulo anterior, o “ou vai ou 

racha” esteve em alguns eventos junto com “as loucas da pedra lilás”. Por exemplo, na 

última marcha das vadias, o cartaz de divulgação na fanpage dizia que o bloco estaria na 

concentração da Marcha, produzindo cartazes e camisetas com estêncil, junto às “Loucas de 

Pedra Lilás”. A proximidade física na concentração do evento dizia de aproximações 

pessoais, uma vez que as algumas das “Loucas” integravam também o SOS Corpo, mas 

também de aproximações estéticas, hajam vistas que a dramaturgia, o humor, o aspecto 

muitas vezes carnavalesco das “Loucas” e o reconhecimento do trabalho delas para as lutas 

feministas locais parecem dialogar diretamente como fonte de inspiração para o bloco.  
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Um dos eventos que contam com a presença marcante das “Loucas de Pedra Lilás” é 

a “Marcha das Margaridas”. Este evento é uma ação estratégica das mulheres do campo e 

da Floresta, realizada pela Contag,  que agrupa o Movimento Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais e organizações parceiras como Movimentos Feministas e de mulheres 

trabalhadoras16.  

A mobilização acontece em Brasília a cada três anos e teve início em 2000, com 

edições também em 2003, 2007 e 2011. Seu caráter formativo, de denúncia e pressão, e 

também de proposição, diálogo e negociação política com o Estado, tornou-se amplamente 

reconhecida como a maior ação das mulheres no Brasil. A marcha recebeu o nome de 

MARCHA DAS MARGARIDAS em homenagem à ex-líder sindical, Margarida Maria Alves, 

assassinada em 1983.  

As “Loucas” recebem a autoria do “Canto das Margaridas”, hino que entoado pelas 

participantes do evento ano após ano: 

“Olha Brasília está florida,  
Estão chegando as decididas,  
Olha Brasília está florida, 

               É o querer, é o querer das Margaridas” 
 

Somos de todos os novelos,  
De todo tipo de cabelo,  
Grandes, miúdas, bem erguidas,  
Somos nós as Margaridas! 
 
Nós que vem sempre suando,  
Este país alimentando,  
Tamos aqui para relembrar,  
Este país tem que mudar! 
 
Água limpa sem privar,  
Sede de todos acalmar, 
Casa justa pra crescer, 
Casa justa pra crescer, 
Saúde antes de adoecer. 
 
Terra sadia pra lucrar,  
Canja na mesa no jantar,  
Um mínimo para se ter,  
Um mínimo para se ter,  
Direito à paz e o prazer. 

                                                           
16 Informações disponíveis no site do evento: < http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=139> 
acessado em 20 de Fevereiro de 2015> 

http://transformatoriomargaridas.org.br/?page_id=139
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E dentro e fora punição,  
Pra quem abusa do bastão,  
Do ser patrão, do ser machão,  
Não pode não, não pode não.  
Não pode não, não pode não!” 

 

O ritmo nordestino dá embalo às pautas e conquistas obtidas nos diálogos realizados 

com o Estado através da Marcha. De forma lúdica e contundente, o hino faz alusão à 

diversidade de mulheres presentes na marcha (com destaque para as mulheres negras), às 

reivindicações por água, terra e direitos trabalhistas, além de uma crítica ao machismo 

institucionalizado na política institucional.   

No último ano, o bloco “ou vai ou racha” tem se aproximado de outras militantes 

nordestinas que parecem dialogar, em certa medida, o formato de atuação das “Loucas” e 

do próprio bloco.   O grupo Tambores de Safo, de Fortaleza, assumem discursos afirmativos 

da identidade “lesbica” e “sapatão” e tem entoado “gritos de guerra” em vídeos na internet, 

nas Marchas das Vadias. Este ano participaram da concentração do “ou vai ou racha”, na 

Praça do Jacaré, momentos antes da saída do bloco no carnaval de Olinda. 

Margareth Gomes (2013) realizou uma etnografia com as integrantes do Tambores 

de Safo, onde busca compreender as expressões de gênero entre mulheres que se 

relacionam afetivo sexualmente com mulheres e sua relação com o corpo. Dentre outras 

coisas, a autora reflete sobre os arranjos estéticos do grupo, seja em suas relações com os 

instrumentos da música ou com uso e manuseio dos cabelos (negros), que são apontados 

como possibilidades de um modo de vida menos exposto aos preconceitos. 

Apesar de termos encontrado algumas dificuldades em localizar pesquisas 

semelhantes à nossa na Psicologia, não tanto pelos atores envolvidos, mas pela 

caracterização dos grupos, identificamos uma literatura relativamente consistente quando 

ampliamos a busca para outras áreas do conhecimento e estendemos os olhares para 

eventos estético-políticos que podem pautar questões importantes sobre os contornos 

políticos LGBT.  
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Quando tomamos o carnaval como locus privilegiado envolvendo a sociabilidade 

LGBT, encontramos uma boa quantidade de trabalhos na antropologia com uma diversidade 

de objetivos e análises distintas. 

James Green (2000) localiza as vivências homossexuais e suas constituições 

identitárias a partir dos espaços de transgressão proporcionados pelo carnaval, 

especificamente no Rio de Janeiro. Para isso, ele assume a centralidade da sexualidade na 

constituição das identidades no Brasil (não somente no Brasil, mas em muitas sociedades) 

no século XX. No entanto, as transgressões possíveis, especialmente as transgressões de 

gênero, eram restritas aos quatro dias de festa, ao mesmo tempo em que esta apropriação 

homossexual vem se dando de maneira longa e árdua, onde “a sociedade dominante no 

Brasil acomodou-se de forma relutante e desigual à expansão de territórios homossexuais 

durante as festas carnavalescas. A reação das autoridades e do público tem oscilado entre a 

aceitação e a repressão, entre a curiosidade e a repulsa” (p. 331).  

Marco Aurélio Silva (2003) realiza uma pesquisa para sua dissertação sobre a 

ocupação física e simbólica de roteiros chamados GLS durante o período do carnaval em 

Florianópolis, onde “a ideia central é tomar o carnaval como um momento-chave da cultura 

brasileira em que características da vida social são postas em relevo e dramatizadas (p. 6)”. É 

curioso nesse trabalho a maneira como o carnaval é levado em conta e como não se trata de 

explicar o que é o “carnaval gay”, mas de interpretá-lo na rede de sociabilidades 

homoeróticas da cidade. 

O autor dá destaque ao que ele chama de humor “camp”, que trata das posturas 

verbais e posturais recorrentes nas brincadeiras entre muitos homens e mulheres que 

compartilham uma vivência homoerótica. Para ele, esse humor trabalha constantemente em 

cima de discursos culturalmente produzidos a respeito da própria homossexualidade, em 

que estereótipos são ressignificados e críticas aos comportamentos que têm se estabelecido 

nestes territórios são tecidas”. (p. 89) 

Embora a ênfase do autor esteja na vivência homoerótica entre homens e mulheres, 

diferentes tipos de travestismo são apresentados de forma específica e peculiar levando em 

conta o contexto histórico e dos carnavais. Talvez a proximidade com formas (relativamente 

novas) de transvestismo pode ter feito com que este comportamento camp não continue a 
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ser alvo de tanta demonização no pedaço GLS, apesar de muitas vezes ocuparem uma 

posição periférica quando tipos mais masculinizados são privilegiados. Ele se ocupa também 

de problematizar as dualidades identitárias, especialmente a do macho gay vs bicha louca, e 

“barbie” vs macho gay, categorias estas que ganham destaque em suas análises. 

Marco Aurélio Silva (2003) apresenta um sentido de militância, para além das 

manifestações políticas tradicionais, ao concurso POP Gay de Florianópolis. Um status de 

importância política comparada ao das Paradas da Diversidade. Em uma de suas descrições 

sobre as inúmeras drag queens que se destacam no carnaval de Florianópolis, concede à 

presença nesse concurso da figura de Léo Áquila como responsável por dar um “tom 

político” ao evento devido ao humor ácido presente em suas performances.  

 

Merece destaque a proposta de um discurso anárquico e subversivo que teria apoio 

em dois personagens específicos: um deles se refere à figura e à obra de João Silvério 

Trevisan, um dos militantes de direitos homossexuais mais atuantes e polêmicos de São 

Paulo, nos anos 70. Trevisan defendia em seus artigos para o jornal Lampião da Esquina - de 

circulação dirigida ao público gay de São Paulo e Rio de Janeiro - o que MacRae chama de 

“individualismo anarquista”, propondo estratégias de liberação que chocavam com a 

tradicional militância de esquerda e defendendo uma “primazia do indivíduo contra 

qualquer tipo de massificação” (MACRAE, 1990).  

 O “individualismo anarquista” de Trevisan defendia uma política em que cada um 

deveria assumir uma postura subversiva, ou seja, que os homens e mulheres que 

compartilham uma vivência homossexual deveriam assumir suas facetas mais indigeríveis 

pela sociedade. MacRae (1990) apresenta um trecho de um dos artigos polêmicos de 

Trevisam :  

Para questionar o militantismo sisudo, temos nas mãos, ao menos potencialmente, 
fatores inegáveis como a cama e suas variantes, esse espaço para o nosso desejo. E 
entenda-se por cama tudo o que esteja relacionado com prazer, corpo, 
sexualiddade, quotidiano, nível pessoal, etc. (...) a melhor maneira de afirmar nosso 
direito ao prazer é fazendo boa cama, contra a chatice dos nossos discursos 
militantes. Não poderia ser uma das nossas contribuições, em termos de práxis 
políticas? (MACRAE, 1990, p.86).  
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O carnaval tem sido apontado na literatura como um momento não só ritualístico, de 

visibilidade para a população LGBT, mas também como um evento rico em mecanismos de 

transformação social estudados pela antropologia como a inversão e a intensificação.  

Roberto DaMatta (1997) entende o carnaval como um rito de passagem e encontra 

na festividade um momento que suspende as hierarquias para, num momento posterior, 

reforçar e manter uma sociedade de classes. Em linhas gerais, esses mecanismos operam da 

seguinte maneira: na intensificação há um inflacionamento daquilo que já existe e do modo 

como existe, chamando-se atenção para as regras, posições e relações em jogo; na inversão 

há uma dissolução de hierarquias e posições sociais, de modo que o marginal e o periférico 

podem emergir na cena. Por exemplo: no caso do carnaval, que opera basicamente por 

inversão, é possível observar, através das fantasias, o aparecimento de personagens 

ausentes no dia-a-dia, tais como nobres, seres sobrenaturais, estrangeiros de várias 

nacionalidades, criminosos, etc. 

Diferentemente de DaMatta, há alguns autores que acreditam que é preciso ir além, 

uma vez que é notório que as regras do cotidiano não são totalmente suspensas durante o 

“Reinado de Momo”. Na ideia de Pereira de Queiroz (1992) é necessário separar as 

sensações de suspensão da ordem que a liminaridade carnavalesca pode oferecer de 

inversões concretas do cotidiano. A autora defende a existência do “mito do mundo 

invertido” que acompanha as festas carnavalescas e pode modelar a experiência das pessoas 

nesse universo. 

Essas considerações não diminuem a força do carnaval como ritual ou mesmo  

performance cultural que pode ser analisado antropologicamente. Não é que “mecanismos” 

de inversão não existam, mas este não é o único encontrado no carnaval brasileiro e mais 

especificamente no carnaval Pernambucano. Seguindo as considerações de Stoeltje (1992), 

tais festividades podem reafirmar a ordem social, introduzir mudanças, promover 

revoluções, expressar pontos de vista alternativos ou resistência à opressão, transformações 

simbólicas que podem se realizar “dependendo de que forças estão no controle da realidade 

social e encarregadas da performance” (p.265). 

No Brasil, temos encontrado e acompanhado, além do “ou vai ou racha”, alguns 

blocos de carnaval que se propõem pautar as discussões feministas. Em Pernambuco temos, 
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promovido pelo Instituto Papai, o tradicional bloco do laço branco - que tem como slogan 

“homens pelo fim da violência contra a mulher”. Este ano, o instituto Papai propôs uma 

variação temática para seu bloco, pautando outra questão cara ao seu trabalho com os 

homens a partir das discussões feministas que diz respeito à luta pela divisão sexual do 

trabalho doméstico e pela ampliação da licença paternidade – tendo como foco o slogan “Dá 

licença, eu sou pai” (em referência à campanha mais ampla desenvolvida pelo Instituto Papai 

e Gema/UFPE, há alguns anos).  

 Além deste, tivemos acesso a um breve mapeamento17 de blocos de carnaval que 

apresentam uma proposta afinada às discussões feministas, especialmente relacionada à 

autonomia do corpo das mulheres. Os blocos elencados, que se distribuem entre os 

carnavais do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, não apresentam as mulheres lésbicas, 

especificamente, como pauta de suas criações, mas tematizam e homenageiam mulheres 

negras, da literatura ou simplesmente todas as mulheres que são “trepadeiras”, “safadas”, 

e/ou que foram hostilizadas por exercerem sua sexualidade livremente.  

Ainda com ênfase nessa militância “subversiva” e que insiste em se reinventar entre 

as frestas da cultura, a autora Karla Bessa (2007) traça um panorama sobre os festivais de 

cinema GLBT e as mudanças estético políticas na constituição da subjetividade. Ela foca nas 

transformações que configuraram uma nova cinematografia denominada, no início dos anos 

1990, de queer movie.  

Essas mudanças se fazem notar da produção à exibição, incluindo aspectos narrativos 

e técnicas cinematográficas, o que provoca um repensar tanto da formatação-programação 

dos festivais, quanto do próprio cinema feito por e para o público GLBT. Novas sensibilidades 

e subjetividades contrastam-se com as pioneiras cenas fílmicas de cunho militante-

identitário, colocando questões sobre corpo, sexualidade e gênero. 

A autora se detém às cenas de intimidade, desejo e paixão homoeróticas, bem como 

sofrimento e narrativas de lutas travadas pelo movimento de liberação gay e contra a AIDS. 

As análises se dão de forma a compreender se há abertura para reconstrução de uma nova 

forma de encarar os limites estreitos da sexualidade e de um jeito de viver para além das 

normas restritivas de gênero, desejo e prazer, sejam elas “hetero” ou “homo”.” 

                                                           
17  Informações divulgadas na fanpage do “ou vai ou racha”, a partir de informações retiradas do site: 
http://lugardemulher.com.br/lugar-de-mulher-e-no-carnaval-2/ 
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Algumas produções nesses Festivais não abordam diretamente o cenário gay, mas 

incluem sexualidades consideradas fora dos padrões de normalidade heterossexual, como as 

práticas sadomasoquistas, e foram produzidas e/ou dirigidas por pessoas que se auto-

identificam como gays. Seguindo as demarcações de quem são os sujeitos GLBT neste 

festivais de cinema ela aponta que “ao incluir outras marcas de diferenciação – classe, raça e 

nacionalidade – e ao adentrar em práticas eróticas e de estilização corporal – 

sadomasoquismo, fist-fucking, cross-dressing, usos de tatuagem e piercing –, os festivais 

ganharam um contorno abrangente que instigaram a produção e difusão de toda uma gama 

de “novas subjetividades” e, de certa maneira, atuaram (e continuam atuando) não apenas 

na constituição de performances de gênero, mas também na configuração de novas formas 

de expressões de prazer, desejo e sexualidade. 

Ela destaca ainda que um dos pontos de partida do circuito de festivais GLBT nos 

anos 1990 é que visam tornar presente, de modo positivo, imagens relativas ao universo 

“homo” e suas correlações. A configuração dos festivais GLBT de cinema, naquilo que eles 

geram em termos de produção e consumo de bens culturais (materiais e imateriais), 

interage com a constituição da cena gay, ou seja, há uma relação entre os festivais GLBT, o 

circuito cinematográfico por ele concebido e o modo como essa dinâmica compõe a 

produção de subjetividade e suas respectivas marcas de gênero” 

Ao produzir cenas e ficções não se descreve só um campo afetivo e político, mas eles 

são também produzidos e novas perguntas podem ser feitas: essas narrativas subvertem o 

quê? Dialoga com o quê? Desloca as formas de assédio e humilhação de corpos efeminados 

(sejam de homens ou de mulheres)? Qual masculinidade é colocada como “desejante” e 

desejada? Trata-se portanto de problematizar a economia erótica produzida nesse circuito, 

percebendo seu alcance de crítica e deslocamento da heteronormatividade. 

De certa forma, se cultiva nesses festivais uma consciência clara sobre a importância 

de construir uma auto-representação cuja aposta política está no compromisso de subverter 

a imagem hegemônica sobre a homossexualidade disseminada pela indústria 

cinematográfica.  

Em seguida, a autora trata dos reflexos políticos resultantes das mudanças nos 

festivais de cinema LGBT. Os novos filmes e vídeos queer estão unidos por um estilo comum. 
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Chamemo-lo de promoção Homo, em que há uma marca da ironia e do humor pastiche. 

Nesse sentido, os festivais investiam (e investem) na concepção de um cinema-diversão, 

mas, sobretudo, na auto-representação, das lutas travadas contra a homofobia, na crítica à 

heterossexualidade como norma, e na valorização daquilo que os estereótipos 

ridicularizavam.  

Se examinarmos rapidamente as produções acadêmicas locais nas artes cênicas e na 

comunicação/cinema, encontraremos muitos exemplos que poderiam ser emblemáticos ao 

tratar com humor e ironia a questão dos corpos, dos desejos e sobre modos transgressores 

de viver identidades sexuais e de gênero. No entanto, em sua representação pernambucana 

da efervescência contracultural do mundo, no mais debochado estilo “tropicalista” esteve “a 

trupe mais subversiva do estado”: o Grupo Teatral Vivencial.  

Nascido em Olinda, em 1974 e dirigidos por Jonard Muniz de Brito em uma de suas 

principais montagens (um dos cineastas apontados como inspiração para o “surto & 

deslumbramento), seus trabalhos tinham uma temática decididamente homoerótica que 

estava associada ao Teatro do Ridículo nos EUA e ao Dzi Croquetes aqui no Brasil. Eles 

tinham o objetivo de dar voz aos jovens da periferia através da utilização de contos, poemas, 

crônicas e até dos noticiários jornalísticos (DOURADO, 2011).  

Inicialmente ligados ao Movimento Pastoral da Arquidiocese de Olinda18, logo 

tiveram que ser afastadas dos territórios religiosos. Seus shows e performances ácidas ao 

contexto político da época, de ditadura militar, eram realizados no antigo Café teatro, o qual 

teve seu nome modificado para Vivencial Diversiones, dado o grande sucesso da trupe no 

local. 

Em suas atuações, os atores se tocavam, dançavam e realizavam movimentos 

sensuais que colocavam o corpo em liberdade absoluta do contato e como arma que desafia 

os binarismos de gênero. Havia uma espécie de celebração da androginia, uma verdadeira 

afronta às expectativas de um corpo masculino ou feminino. As narrativas pulsantes 

anunciavam um devir corpos-vida livres das padronizações de gênero e sexuais (MAIA -

JÚNIOR, 2009) 

                                                           
18 Ver maiores informações históricas em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo514477/grupo-de-
teatro-vivencial 
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Figura 12: Grupo Vivencial 

Foto: Henrique Celibi. Fonte: Blog “Satisfeita Yolanda?” 
 

 

Figura 13: Grupo vivencial 2 

Foto: Ana Facrache. Fonte: Blog “Satisfeita Yolanda?” 

 

Declarados ou não o caráter político de suas ações, consideramos que produções 

como essas na cena artística pernambucana, em suas intervenções imagéticas, sonoras, 

literárias, enfim, inventivas, abriram espaço para produções e discussões potencialmente 

transgressoras das normas prescritivas de gênero, especialmente das identidades. Levando 

em conta que a militância LGBT ainda se esforça no sentido de construir demandas e 

discursos que partem de categorias identitárias fixas, essas formas de expressão ainda hoje 

podem ter um efeito “desmantelador” desse sistema. 
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Capítulo 3. O que é política?  
Em busca de caminhos teóricos possíveis... 

 
Como discutimos no capítulo anterior, o contexto local nos mostra que, para discutir 

diversidades e/ou liberdades sexuais, tivemos que investir em políticas, ora 
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institucionalizadas, ora completamente subversivas e reativas às formas de governança. 

Acreditamos que as produções do “ou vai ou racha” e “surto & deslumbramento”, como 

dissemos, se inserem em contextos de militância LGBT e transgressão cultural em Recife. 

Mesmo que essas ações não contenham um projeto político definido, urge um esforço para 

compreendê-las, uma vez que lutam contra modos de subjetivação hegemônicos, de 

sujeição e opressão, constituindo-se como possibilidades de emancipação para si e para 

outros que possam a vir dialogar com eles. 

Assim, por acreditar que esses grupos/coletivos inscrevem outros/novos sentidos 

(direção, fluxos) e transformam o contexto em que vivem, ousamos seguir questionando 

sobre as potencialidades dessas ações. Seriam essas intervenções outras possibilidades para 

a política? Quais as repercussões dessas ações para a comunidade LGBT com a qual dialoga? 

Ou ainda, quais seus efeitos numa lógica de conservação de identidades de gênero fixas e 

estanques? Nestas intervenções, nem sempre o conteúdo político é explícito, não obstante 

se apresenta como uma denúncia de uma cultura extremamente machista e homofóbica, ao 

mesmo tempo que funciona como um modo de intervir e reinventar as suas próprias 

condições neste contexto. 

Desse modo, alguns pesquisadores e pesquisadoras têm se empenhado em 

compreender estética como intervenção política, especialmente no campo das juventudes. 

Lúcia Rabelo de Castro (2008), questiona a noção de “participação política” entendida 

somente como ação engajada por meios instituídos de pressão e reivindicação. Esses 

mecanismos reiteram a maneira “convencional” de se fazer política. No entanto, ela 

apresenta uma compreensão da responsabilização pelas transformações no contexto dos 

jovens para além da militância organizada partidária e parapartidária. 

Em sua pesquisa, a autora aponta uma diferenciação entre a política e o político que 

é interessante e pode ser retomada posteriormente. Para ela:  

política”é entendida como o modus operandi socialmente legitimado e organizado 
de levar adiante mudanças societárias no horizonte de lutas e antagonismos; o 
“político” é visto como construção coletiva contra-hegemônica que visa a 
restabelecer o vínculo com os excluídos (CASTRO, 2008. p. 265) 

Dito isso, ao optar por tomar partido da política, corre-se o risco de tornar-se parte 

de um sistema em que se pode perder de vista o compromisso com a mudança real e com os 

princípios de transformação almejada. Da mesma forma, corre-se o risco, ao preferir o 
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político, de evitar confrontar e lidar com as “engrenagens mais amplas”, com a 

institucionalidade estabelecida a que estão submetidos os diversos interesses da sociedade. 

Sonia Alvarez (2004) retoma uma perspectiva das feministas em que as relações 

desiguais de poder entre homens e mulheres e entre as mulheres de diferentes classes e 

raças, as quais se manifestam em numerosos espaços e processos cotidianos ditos privados, 

econômicos, culturais, sexuais, entre outros, precisam ser entendidos como políticos. Esses 

espaços e processos onde as relações desiguais de gênero, classe e raça ao mesmo tempo 

que se mantém em nossa história, também são passíveis de reconfiguração.  

Por isso, ela aponta como uma das principais intervenções feministas para alcançar 

justiça social a transformação daquilo que ela chama de o político, entendido como um 

terreno amplo e difuso, onde circulam poderes e resistências, seja no campo do cotidiano, 

das representações, dos sentidos, dos significados, do simbólico, etc. Ou seja, essa dimensão 

prevê um campo menos técnico, menos ligado às chamadas políticas institucionais.  

Naquela mesma direção, esta autora advoga por transformações nos âmbitos da 

política, das políticas e do político. Em sua análise dos movimentos feministas 

latinoamericanos, ela afirma que nos anos 70 e 80 o enfoque das atuações feministas foram 

na política (de luta de classes, não institucional) e no político, já nos anos 90, os movimentos 

ficaram mais técnicos, mais voltados para políticas públicas (ALVAREZ, DAGNINO, ESCOBAR, 

2000). Os anos 2000, para ela, são marcados pelo “retorno” do político. A autora fala de uma 

multiplicação de espaços e lugares para além dos movimentos tradicionalmente concebidos, 

onde hoje atuam mulheres e homens que se consideram feministas. Como consequência, 

essas práticas de alguma forma desestabilizam os discursos e sentidos hegemônicos 

correntes.  

Essas dinâmicas do movimento feminista, também se aplicam a outros movimentos 

sociais e precisam ser entendidas como articulações “em movimento” próprias da sociedade 

civíl, da sociedade política (partidos e Estado) e outros espaços tidos como culturais, tais 

como escola e universidade. Aberta a discussões, a autora afirma que há definitivamente um 

retorno de uma ênfase na intervenção cultural, na disputa discursiva, no performático, 

enfim, novamente naquilo que ela chama de o político. 
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Tejerina (2005) realiza uma discussão sobre política e cidadania em sua relação com o 

espaço público. Para ele, as mobilizações sociais que ocuparam o espaço público são 

responsáveis por grandes conquistas de cidadania frente às autoridades. As mobilizações 

sociais a partir da década de 70 pleitearam não só por redistribuição, mas também por 

reconhecimento, pela legitimidade de um “nós”. Algumas formas de cidadania produzidas 

em movimentos sociais contemporâneos não estão voltadas para a política como âmbito 

privilegiado de reconhecimento, mas fazem da esfera “pré-política” campo privilegiado de 

transformação pessoal  e da ordem simbólica das relações.  

O autor aponta algumas conclusões pertinentes em decorrência disso. Ele afirma que 

o público não existe sem a participação do setor privado e, por isso, a ação política implica, 

necessariamente, a "minha" contribuição pessoal. Afirma que onde se afirma que a política é 

profundamente pessoal, porque se busca uma coerência pessoal, é necessária uma ação 

pública (como a consciência do seu estilo de vida diante de um problema geral). Por fim, o 

autor fecha suas análises sobre movimentos contemporâneos afirmando que a política se 

tornou aquilo que afeta o íntimo e, por isso, apenas a transformação da intimidade é 

genuinamente político. 

Foi seguindo por essas leituras que encontramos um ponto de conexão entre 

carnavalidades, ficções e aquilo que pode produzir ação política no que diz respeito às 

sexualidades. Isso porque acreditamos na processualidade dos conceitos, ou ao menos no 

uso que fazemos deles e numa linha de pensamento que vai sendo construída ao longo de 

uma pesquisa. Dito isso, podemos seguir ao encontro da perspectiva de Rancière para 

lançarmos outros (novos) olhares sobre nosso tema. 

 

3.1. Abandonando a zona de conforto: resistência e/ou dissenso na política. 

 Dado o nosso trajeto de aproximações conceituais com o campo da política, 

especialmente em leituras mais recentes nas produções da Psicologia Política, objetivamos 

explicitar nossa compreensão de política a partir do pensamento de Jacques Rancière (1996; 

2005a; 2005b). Com isso, não pretendemos apresentar um panorama completo de sua obra, 

o que ultrapassaria os limites deste trabalho e nossa familiaridade com o autor. Antes, 

buscamos utilizar noções centrais de sua obra, especialmente sobre subjetivação política e a 
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experiência do comum para inscrever as produções do “ou vai ou racha” e do “surto & 

deslumbramento” como ações potencialmente (re)configuradoras do sensível.  

Neste sentido, realizamos um esforço em deslocarmos o olhar de conceitos usados 

por outros autores/as antes estudados no campo da política. O principal deles, certamente, 

é a noção de poder para Michael Foucault19. Rancière (1996) destaca claramente a distinção 

do seu ponto de vista nesse sentido quando afirma que, a denúncia de que estamos 

atravessados por relações de poder em toda parte, leva a uma concepção heroica da política 

como forma de resistência ou ainda a uma visão lúdica da criação dos espaços afirmativos 

como uma rejeição à política (institucional) e seus jogos de poder. Ambas as críticas fazem 

parte, em certa medida, de uma perspectiva teórica da qual nos afiliamos em algum 

momento e que não pode ser reduzida a uma leitura simplista.  

O termo resistência tem estado bastante presente nos trabalhos que tratam dos 

movimentos sociais como um todo e, de igual maneira, isso também tem sido feito quando 

se trata de arte e política. Neste sentido, Mary Jane Spink e Marina Guzzo (2015) fazem 

considerações interessantes sobre a dança contemporânea e seu potencial de resistência 

política, que podem nos ser úteis aqui. Elas apontam a ambivalência prática contida na 

palavra resistência: ela propõe à oposição à ordem das coisas e rejeita, ao mesmo tempo, o 

risco de subverter essa ordem. Se por um lado, resistem à exposição midiática, por outro, 

dependem de políticas públicas e das críticas curatoriais. Pois bem, já diria Rancière (2007) 

que os artistas não são “nem mais nem menos rebeldes que o restante da população”(p.33). 

O que observamos é que a palavra resistência “sobreviveu” às outras palavras que 

denotam analogias de “ir contra”, “opor-se” como: revolução, revolta, classes, emancipação. 

O uso da palavra resistência hoje faz mais sentido como virtude de estar em estado de “luta” 

contra (e contraditória) em relação aos poderes vigentes. No entanto, Rancière (2007) 

aposta na experiência estética no que diz respeito a uma resistência da arte, como aquilo 

que pode alterar as hierarquias e os lugares ocupados numa sociedade. Para ele:  

A experiência estética é a de um sensorium inédito, em que abolem-se as 
hierarquias que estruturavam a experiência sensível. É por isso que a experiência 
estética traz consigo a promessa de uma “nova arte de viver” dos indivíduos e da 
comunidade, a promessa de uma nova humanidade. A resistência da arte define, 
assim, uma “política” própria que se declara mais apta que a outra para promover 
uma nova comunidade humana, unida não mais pelas formas abstratas da lei mas 

                                                           
19 Ver FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. São Paulo: Ed Graal. 2012 
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pelos laços da experiência vivida. É portadora da promessa de um povo por vir que 
conhecerá uma liberdade e uma igualdade efetivas e não mais apenas 
representadas (p.128).  
 

A resistência da arte, assim, estaria mais ligada a um dissenso, o qual estabelece uma 

ruptura nas formas sensíveis da comunidade. Este tem o efeito de fraturar uma lógica de 

dominação tida como natural. A política não é assim,  a maneira como indivíduos ou grupos 

em geral combinam seus interesses e seus sentimentos. É antes um modo de ser da 

comunidade que se opõe a outro modo de ser, um recorte do mundo sensível que se opõe a 

outro recorte do mundo sensível. 

 O dissenso, que é apontado pelo autor como imprescindível para que haja política, 

antes de ser a oposição entre um governo e as pessoas que o contestam, é um conflito sobre 

a própria configuração do sensível. O dissenso tem assim por objetivo a distribuição dos 

espaços privados e públicos, dos assuntos de que neles se tratam ou não, e dos atores que 

têm ou não legitimidade para ocupar o espaço das questões comum. Antes de ser um 

conflito de classes ou de partidos, a política é um conflito sobre a configuração do mundo 

sensível na qual podem aparecer atores e objetos desses conflitos (RANCIÈRE, 1996b). 

 

3.2. A política do desentendimento 

[...] o desentendimento não diz respeito apenas às palavras. Incide geralmente 
sobre a própria situação dos que falam. O desentendimento não diz respeito à 
questão da heterogeneidade dos regimes de frases e da presença ou ausência de 
uma regra para julgar gêneros de discursos heterogêneos. Diz respeito menos à 
argumentação que ao argumentável, à presença ou ausência de um objeto comum 
entre um X e um Y. Diz respeito à apresentação sensível desse comum, à própria 
qualidade dos interlocutores em apresentá-lo. A situação extrema de 
desentendimento é aquela em que X não vê o objeto comum que Y lhe apresenta 
porque não entende que os sons emitidos por Y compõem palavras e 
agenciamentos de palavras semelhantes aos seus. Como veremos, essa situação 
extrema diz respeito, essencialmente, à política (RANCIÈRE, 1996, p13). 

 

É importante iniciarmos a compreensão sobre a constituição do político para 

Rancière (1996) contextualizando que há na obra do autor a utilização do argumento 

aristotélico como pano de fundo para o desenvolvimento de suas ideias. Ele retoma a ideia 

clássica de Aristocracia para argumentar que a legitimidade daqueles que podem ou não 

governar estaria relacionada com a posse do “conhecimento”. A diferença estabelecida 

entre oligoi, aristoi e o demos, é usada por Ranciere para pôr em evidência que o povo 
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(demos) não pode ser considerado sujeito de fala pela ausência de riqueza (oligoi) e pela 

falta de virtude (aristoi), numa lógica naturalmente hierárquica da política (MAYORGA, 

CASTRO, PRADO, 2012). 

 Uma das primeiras explicações centrais para que se compreenda o argumento 

completo, gira em torno da posse ou disputa pela palavra. Ao defender uma destinação 

política do homem/humano de tipo superior, Aristóteles defende que sua particularidade 

atesta-se pela posse do logos, que quer dizer a palavra que manifesta, diferente do que é a 

voz, que apenas indica. 

Para Aristóteles, “os homens” são animais políticos, ou seja, aqueles animais capazes 

de produzir discursos. Existem animais fônicos, um cachorro, por exemplo, é um animal 

fônico, mas não é um animal de discurso. Ao tomar a ideia de que o homem é um animal de 

discurso, o autor destaca que há uma hierarquia nos seus modos de fala. Os escravos, por 

exemplo, não eram entendidos como animais de discurso, porque a política era a 

possibilidade de tomar parte nos assuntos comuns, nos assuntos da pólis. Porém, para 

chegar a essa conclusão, existe uma “partilha” inscrita no social que permite a todos 

saberem o que é comum e quem são os comuns que podem tomar parte.  

Portanto, nesta concepção clássica, a condução na política deveria ser feita por 

sujeitos de logos. O campo de liberdade da política foi ocupado pela aposta na regulação dos 

seres que sabem. A racionalidade da política foi ocupada pela hierarquia do saber e dos 

sujeitos que sabem. 

A política como desentendimento faz o seguinte: provoca uma disputa  no campo da 

organização social, na definição do que é o comum, quais seus sujeitos contados e, ainda, 

aqueles que não participam nessa contagem. O que Ranciere retoma é que a política sempre 

foi tomada por explicações totalizadoras, que produz um conjunto de ações legitimadoras, 

sempre regulando aqueles que sobram, que não tem valos, que são “o povo”. 

A partir disso, na produção dessa comunidade específica emergem dois tipos de 

indivíduos, os que possuem a palavra e por isso são dotados de capacidade política, e 

aqueles que murmuram, os que apenas emitem sons que imitam os que podem falar. Por 

isso, ele diz haver um conflito fundamental (nunca considerado como tal) em torno dessa 
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(in)capacidade de fala. A partir dessas capacidades de logos, há uma distribuição simbólica 

dos corpos, em que se possibilita que alguém seja visto ou não. 

Essa situação instaura ao que o autor denomina de litígio entre as partes. A divisão da 

comunidade em partes permite que cada parte seja contada como parcela na partilha. No 

entanto, é na existência da parcela dos sem-parcela que uma comunidade surge (ou é 

percebida) como comunidade política. É esse litígio que afeta a contagem de suas partes e 

não apenas na garantia de seus “direitos” em que a ordem naturalizada de dominação é 

afetada, que reside a condição política. 

Nos moldes atuais de configuração da sociedade, esta divisão se dá em “partes da 

sociedade”, tais como: categorias profissionais, maiorias e minorias sociais, etc. No entanto, 

o que o autor insiste em dizer é que, mesmo nessas novas formas de afirmação igualitária 

(feitas sob árduas e brutais disputas) não há a parcela dos sem parcela. Não pode haver 

política se só existem parcelas para as partes porque na contagem final, a partir dos 

partidos, títulos, enfim, das “partes” da sociedade, a soma é diferente do todo. 

Esta é uma manobra argumentativa refinada que nos leva a concluir sobre os 

fundamentos contingentes da política pois, se não há uma “natureza” originária dessa 

partilha do comum ou lei divina ordenadora e tampouco podemos afirmar que é apenas 

uma convenção, a única conclusão possível é a pura contingência de toda ordem social. 

Este argumento é desenvolvido a partir de um exemplo clássico usado por Rancière 

(1996) a partir um relato de um pensador francês do século XIX, Ballanche, ao reescrever um 

episódio narrado por Tito Lívio de uma disputa entre Patrícios e Plebeus em Aventino. 

Centralizando seu relato nas discussões dos senadores e nos atos de palavra dos plebeus, ele 

efetua uma reencenação do conflito na qual toda a questão consiste em saber se existe um 

palco comum onde plebeus e patrícios possam debater sobre alguma coisa. 

A posição dos patrícios é a seguinte: não há por que discutir com os plebeus, pela 

simples razão de que estes não falam. E não falam porque são seres sem nome, privados de 

logos, quer dizer, de inscrição simbólica na pólis. Aqueles que não têm nome não podem 

falar. Esse veredito exprime a ordem do sensível que organiza a dominação. Uma situação 

inusitada faz o deputado Menênio imaginar que da boca dos plebeus tivessem saído 
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palavras, quando logicamente só poderia sair ruído, ele tem uma “ilusão dos sentidos”. O 

que ocorria era que os plebeus, reunidos no Aventino, faziam o que era impensável 

[...] instituem uma outra ordem, uma outra divisão do sensível, constituindo-se não 
como guerreiros iguais a outros guerreiros, mas como seres falantes repartindo as 
mesmas propriedades daqueles que as negam a eles. Executam assim uma série de 
atos de palavra que mimetizam os dos patrícios: proferem imprecações e celebram 
apoteoses; delegam um dos seus para ir consultar seus oráculos; outorgam-se 
representantes rebatizando-os. Em suma, comportam- se como seres que têm 
nomes (p.45). 

A conclusão disso é a seguinte: se os plebeus podiam compreender seu apólogo, isso 

já era a denúncia de uma pressuposição de igualdade. Igualdade tal que ao ser constatada 

revela a divisão desigual do sensível. 

 Ora, o senso necessário para compreender essa divisão pressupõe uma divisão 

igualitária que destrói a primeira. Mas somente o desenvolvimento de uma cena de 

manifestação específica confere, a essa igualdade, efetividade. Somente esse dispositivo 

mede a distancia do logos a si mesmo e faz efeito dessa medida, organizando um outro 

espaço sensível em que se verifica que os plebeus falam como os patrícios e que a 

dominação destes não tem outro fundamento que a pura contingência de toda ordem social.  

Ela diz respeito à própria situação de palavra e a seus atores. Não há política porque 

os homens, pelo privilégio da palavra, põem seus interesses em comum. Existe política 

porque aqueles que não têm direito de ser contados como seres falantes conseguem ser 

contados, e instituem uma comunidade pelo fato de colocarem em comum o dano que nada 

mais é do que o próprio enfrentamento, a contradição de dois mundos reunidos em um só.  

É a partir do texto I da Política de Aristóteles que Rancière (1996) procura responder 

à pergunta: “O que há de específico para ser pensado sob o nome de política?”(p14) Antes 

de tudo, para nos aproximarmos da compreensão de política que o autor propõe, 

precisamos apresentar o que ele próprio compreende por “polícia”. Porque, diferente do 

que é reconhecido pelo senso comum, o que ele apresenta por polícia pode 

corriqueiramente ser confundido com política 

Há certa especificidade no vocabulário usado pelo autor, por isso, faz-se necessária a 

explicação de forma didática. Ao que ele propõe chamar de polícia está  

[...] o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o 
consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos 
lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição (...) A polícia é 
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assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que define as divisões entre os 
modos do fazer, os modos de ser e os modos do dizer, que faz que tais corpos 
sejam designados por seu nome para tal lugar e tal tarefa; é uma ordem do visível e 
do dizível que faz com que essa atividade seja visível e outra não o seja, que essa 
palavra seja entendida como discurso e outra como ruído (Ranciére, 1996, p42). 

 

Este conceito, apesar de estar inscrito no campo da governança, não se restringe às 

atividades do Estado. O Estado e seus sistemas de legitimação próprios da governabilidade 

habitam o campo da polícia. Se de um lado está a lógica policialesca que distribui os corpos 

no espaço de acordo com sua (in)visibilidade e ordenam os modos do ser, os modos do fazer 

e os modos do dizer que cabem a cada pessoa, do outro lado está a lógica que suspende 

essa harmonia pelo fato de atualizar a contingência da igualdade, dos seres falantes 

quaisquer. A essa lógica o autor chama de político. Mas, para definir isso, é preciso antes 

definir a configuração do sensível na qual se inscrevem a parcela e a ausência de parcela das 

partes. 

  Por política se entende a atividade que rompe a configuração sensível, na qual se 

definem as parcelas e as partes (especialmente a ausência destas). Para Rancière a política 

se instaura no momento que isto é feito, a partir de uma constatação que não está prevista 

nesta definição das partes e das parcelas: a existência de uma parcela dos sem-parcela.  

Em outras palavras, com menos paradoxismos linguísticos: essa ruptura se manifesta 

por uma série de atos que reconfiguram o espaço onde as partes, as parcelas e as ausências 

de parcelas se definiam. A atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era 

designado ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir 

um discurso ali onde só tinha lugar o barulho, faz ouvir como discurso o que só era ouvido 

como barulho. 

Para o autor, a política se pauta na afirmação de dois princípios: igualdade e 

liberdade. Estes só podem ser alcançados na medida em que se desfazem as divisões 

sensíveis da ordem policial, na evidência “de uma parcela dos sem-parcela que manifesta ela 

mesma, em última instância, a pura contingência da ordem, a igualdade de qualquer ser 

falante com qualquer outro ser falante” (RANCIÈRE, 1996, p.43). É a forma de uma ação que 

vai instaurar um litígio entre as partes de uma comunidade que existe apenas na divisão que 

vai inscrever uma igualdade. 
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No campo da polícia há hierarquias de exercício de poder, no campo da política não, 

por isso ela é desorganizadora. O ato político é a defesa de um outro mundo (inédito). Por 

isso, começa com a argumentação de um real impossível, fora do campo da inteligibilidade – 

na produção de murmúrios.  

A política é o campo da demanda daquilo que é impossível para uma determinada 

configuração sensível . O sujeito político imagina um mundo que não existe, ele cria um 

mundo virtual. E é exatamente no campo das normas reguladoras que se dá essa 

contestação. Uma vez que os mecanismos de regulação são uma convocatória para o sujeito 

existir, é também a partir dele que se vai interpelar a existência do inexistente. 

O que constitui o caráter político de uma ação não é seu objeto ou o lugar onde é 

exercida, mas unicamente sua forma, a que inscreve a averiguação da igualdade na 

instituição de um litígio de uma comunidade que existe apenas pela divisão. Nenhuma coisa 

é, então, por si política. Mas qualquer coisa pode vir a sê-lo se der ocasião ao encontro das 

duas lógicas. Uma mesma coisa — uma eleição, uma greve, uma manifestação — pode dar 

ensejo à política ou não dar nenhum ensejo.  

Por exemplo, uma greve não é política em si mesma, seja exigindo reformas ou 

melhorias, ela o é quando reconfigura as relações que determinam o local de trabalho em 

sua relação com a comunidade. O lar pôde se tornar um lugar político, não pelo simples fato 

de que nele se exercem relações de poder, mas porque foi argumentado em um litígio sobre 

a capacidade das mulheres à comunidade. Assim o autor conclui que um mesmo conceito, 

tal como o direito (caro ao debate das mulheres e da população LGBT), pode designar um 

agir político ou compor a estrutura da ordem policial. 

Este é um deslocamento interessante proposto pelo autor para nós que 

reivindicamos cidadania e direitos LGBT. Podemos pensar que direito pode sim em alguma 

circunstância instaurar o litígio entre a lógica policial e a igualdade de qualquer ser falante 

com qualquer outro ser falante e construir um caminho de politização. No entanto, o direito, 

do jeito que o conhecemos na maioria das vezes, especialmente no que tange a parte que 

cabe às minorias, parece habitar o campo da polícia. Que nada mais é do que manter a 

ordenação dos corpos e dos modos de ser na comunidade. Com isso, não devemos adotar 
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um pensamento maniqueísta. Até mesmo porque o próprio Rancière alerta para a existência 

de polícias ou regimes policiais mais desejáveis que outros. 

Sobre essa manutenção dos corpos, julgamos necessário seguirmos questionando em 

que medida as ações em defesa de existências de sexualidades e identidades de gênero não 

são apenas uma redistribuição ou reorganização de lugares, valores e funções que não 

necessariamente ameaçam o regime policial vigente? Será que as garantias dos direitos 

sexuais não podem simplesmente serem incorporadas sem evidenciar os litígios 

fundamentais? E o pretenso movimento estético realizado pelo “ou vai ou racha” e “surto & 

deslumbramento” fogem a essas negociações, que parecem ser mais evidentes na política 

partidária e dos movimentos sociais?  

 

3.3. Das (im)possibilidades para uma subjetivação política 

Aquilo que Rancière (1996) chama de subjetivação política pode ser compreendida 

como uma desidentificação (com a polícia), como a negação de uma identidade a priori. Este 

processo está, de certa forma, relacionado com a revelação da contigencialidade da ordem 

social das normas que a regulam. A subjetivação política nunca é uma afirmação identitária, 

ela é a negação de uma identidade atribuída por outros. Uma subjetivação política é uma 

capacidade de produzir cenas paradoxais, que revelam a contradição das duas lógicas (da 

polícia e da política), “ao colocar existências que são ao mesmo tempo inexistências ou 

inexistências que são ao mesmo tempo existências” (RANCIÈRE, 1996,p. 52) 

Uma vez que a política está ligada aos modos de subjetivação, vejamos que este 

conceito não pode ser confundido com subjetividade, ele compreende 

a produção, por uma série de atos, de uma instância e de uma capacidade de 
enunciação que não eram identificáveis num campo de experiência dado, cuja 
identificação portanto caminha a par com a reconfiguração do campo da 
experiência (p.47).  

 Basicamente, os sujeitos não podem se dissociar das operações em que estão 

envolvidos, o que acarreta na produção de uma ruptura no campo da experiência e no 

redirecionamento de seus efeitos. Em resumo, a subjetivação política significa que o sujeito 

que ela faz existir é da mesma ordem desse conjunto de operações e desse campo de 

experiência.  
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Ele os cria transformando identidades definidas na ordem natural, dada na 

constituição policial da comunidade, repartição das funções e dos lugares em instâncias de 

experiência de um litígio. “Operários” ou “mulheres” são identidades aparentemente sem 

mistério. Todo mundo vê de quem se trata. Ora, a subjetivação política arranca-os dessa 

evidência, colocando a questão da relação entre um quem e um qual na aparente 

redundância de uma proposição de existência.  

A luta política, no campo da sexualidade ou qualquer que seja, deveria assim girar em 

torno da construção de um imaginário e não só de (outros) lugares ocupados. Assim, o 

desafio que encontramos diante dessas colocações é pensar como os grupos que 

reivindicam uma igualdade e liberdade outra nas vivências da sexualidade de fato 

questionam a contigencialidade da ordem? 

Desessencializar os sujeitos e a política parece ser o cerne do trabalho teórico desses 

autores. Essa perspectiva é fundamental para a ideia de luta política em Rancière, na medida 

em que esta não se configura como uma luta de interesses, mas numa concepção de 

comunidade política. A partir da revelação da contingência da comunidade política, há um 

deslocamento do dominante e abrem-se possibilidades para a produção de outras 

realidades. 

O que é subjetividade não é nem o trabalho nem a miséria, mas a pura contagem dos 

incontados, a diferença entre a distribuição desigualitária dos corpos sociais e a igualdade 

dos seres falantes. Uma subjetivação política torna a recortar o campo da experiência que 

conferia a cada um sua identidade com sua parcela. Ela desfaz e recompõe as relações entre 

os modos do fazer, os modos do ser e os modos do dizer que definem a organização sensível 

da comunidade. 

A possibilidade da ruptura para Rancière está na sensibilidade e não na 

organização/polícia. O sujeito político não o é por ser mais consciente da sua condição ou 

por se identificar com a sua comunidade. O processo de subjetivação aqui, fala daqueles que 

não são contados (os sem parte), que são invisíveis na ordem social. Estes não possuem 

racionalidade policial, não são contados como uma parte da ordem simbólica de uma cidade.  

Aparentemente, o que Rancière busca mostrar colocando consciência de um lado e 

sensibilidade de outro é que o regime também é fruto das sensibilidades que ele mesmo 
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forjou, uma vez que um dado regime constrange as nossas formas de perceber o mundo. 

Criam-se modos de vida, modos de pensar e sentir em que consciência e sensibilidade não 

estão necessariamente contrapostos. Portanto, um ato político deve ser um ato que atue em 

ambas as dimensões para que haja a denúncia do modo de ser policial em sua realidade 

vivida, sentida e pensada.  

 A questão que se apresenta para nós diante do trabalho do “ou vai ou racha” e do 

“surto & deslumbramento” é: suas atuações podem estar fora do campo da polícia? Será 

que no campo da arte existe uma potencialidade de não falar a mesma língua como é uma 

exigência da política policial?  

 

3.4. A Partilha do sensível e a invenção do (im)possível 

Adiante, para desenvolver o argumento de como os atos estéticos configuram a 

experiência e induzem formas de subjetividade política, Rancière (2005) estabelece uma 

relação sobre as práticas estéticas e políticas a partir do que ele denomina partilha do 

sensível.  

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 
mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares 
e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um 
comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 
funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 
propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e 
outros tomam parte nessa partilha (p.15)  

Numa compreensão primeira, a estética é aquilo que diz das nossas percepções. 

Discutir estética é discutir como percebemos as coisas, como intuímos, como sentimos e 

como pensamos. O que Rancière (2005) parece ressaltar aqui é que o nosso esquema 

estético é constrangido por regimes da ordem policial. Uma experiência político-estética 

atuaria justamente na denúncia disso que constrange as experiências. Se bem sucedida, essa 

ação política provocaria uma “mudança” nas regras da partilha da experiência, a partir de 

uma reconfiguração dos lugares, tempos, espaços, funções, sujeitos e modos de participação 

nesse campo. 

O autor desenvolve o argumento com um exemplo de Platão, o qual diz que os 

artesões não podem participar das coisas comuns porque não têm tempo para estar em 
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outros lugares fora o exercício de seu trabalho. A partilha do sensível é exatamente aquilo 

que faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do 

espaço em que essa atividade se exerce. Assim, as ocupações - ligadas ao trabalho do 

sujeito, define se este terá ou não competência para o comum, se este vai ser ou não visível 

nesse espaço e se vai ser dotado de palavra para o comum.  

Dessa forma, existe no fundamento da política, uma "estética" que não pode ser 

confundida com a "estetização da política", mas sim compreendida “como o sistema das 

formas a priori determinando o que se dá a sentir” (p.17). São os recortes das condições 

para a existência da política como forma de experiência.  

A palavra estética designa uma espécie de regime de identificação da arte 

(construído na virada do século XVIII e XIX) que estabelece liberdade e igualdade às obras de 

arte. Nesse regime, essas são qualificadas como tais não mais segundo quem e como as 

produziu ou a quem se destina, mas como habitantes iguais de um novo tipo de sensorium 

comum. Isso quer dizer que independente de se tratar de grandes feitos heróicos ou de ter 

sido realizada por um mendigo, elas são colocadas de maneira “igual” a uma pessoa 

qualquer, ao que o autor chama “qualquer um” (2005b).  

É a partir disso que ele compreende as "práticas estéticas" no campo da arte, como 

formas de visibilidade, do lugar que ocupam, do que "fazem", no que diz respeito ao 

comum. As práticas artísticas são "maneiras de fazer" que intervêm na distribuição geral das 

maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade. 

Essas formas de visibilidade que as práticas estéticas produzem revelam-se 

comprometidas com um certo regime da política, um regime de indeterminação das 

identidades, de deslegitimação das posições de palavra, de desregulação das partilhas do 

espaço e do tempo. Essas formas definem a maneira como obras ou performances "fazem 

política", antes mesmo das intenções que as regem, os tipos de inserção social dos artistas e 

o modo como as formas artísticas refletem estruturas ou movimentos sociais.  

É no sensível do comum da comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua 

disposição, que se coloca a, questão da relação estética/política. A partir dai pode-se pensar 

as intervenções políticas dos artistas. Em entrevista à revista Cult, Rancière (2010) afirma: 

“temos de pensar na estética em sentido largo, como modos de percepção e sensibilidade,a 
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maneira pela qual os indivíduos e grupos constroem o mundo. É na atualização de um 

processo estético que se cria o novo, mas é também através dele que se mantém as velhas 

hierarquias repaginadas”. 

 

3.4.1. A potência política das ficções 

  Nesse caminho que nos propomos a pensar a possibilidade de (novas) construções de 

realidade, de comunidades inéditas, no sentido em que os enunciados artísticos, poéticos, 

literários, cinematográficos “ganham corpo” literal. Abre-se uma discussão sobre ficções que 

para além de representarem reflexos do real, possuem efeitos de realidade.  

Para Rancière (2005 a), a questão da ficção é, antes de tudo, uma questão de 

distribuição dos lugares. A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem "ficções", 

isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que 

se diz, entre o se faz e o que se pode fazer. 

Quando o autor afirma que o real precisa ser faccionado para ser pensado, não se 

afilia a nenhuma corrente histórica que defende que “tudo é uma narrativa”. Não queremos 

nos perder numa oposição entre o real e o artifcial. Trata-se de considerar que a ficção 

produz formas de inteligibilidade para a apreensão dos fatos, o que os situa num mesmo 

regime de verdade. 

  O que nos interessa dizer a partir dessas coisas é que os enunciados políticos ou 

literários fazem efeito no real. Definem modos de ação, tragetórias de visibilidades, 

conexões entre o visível e a percepção e ocupação dos corpos. Em suma, reconfiguram o 

mapa do sensível desmantelando um sistema, onde os gestos, os tempos e os ritmos são 

adaptados à (re)produção e submissão desses mesmos corpos e lugares.  

Pois ambas estão ligadas à consistência de uma aparência, ao poder que tem uma 

aparência de reconfigurar o “dado” da realidade, de reconfigurar a própria relação entre 

aparência e realidade. Nesse sentido, arte e política têm em comum o fato de produzirem 

ficções. Uma ficção não consiste em contar histórias imaginárias. É a construção de uma 

nova relação entre a aparência e a realidade, o visível e o seu significado, o singular e o 

comum.  
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Se os assuntos de “rachas”, em marchas de carnaval têm a ver com a política, não é 

porque elas revelariam um segredo ignorado, mas porque elas fazem, a sua maneira, o que 

faz a política, porque elas podem embaralhar a repartição estabelecida entre a poesia e a 

prosa, entre a língua dos assuntos públicos e a dos assuntos domésticos, entre os lugares, as 

funções e as competências. 

A fórmula da arte crítica é marcada por essa tensão. A arte não produz 

conhecimentos ou representações para a política. Ela produz ficções ou dissensos, 

agenciamentos de relações de regimes heterogêneos do sensível. Ela os produz não para a 

ação política, mas no seio de sua própria política, isto é, antes de mais nada no seio desse 

duplo movimento que, por um lado, a conduz para sua própria supressão e, de outro, 

aprisiona a política da arte na sua solidão. Ela os produz ocupando essas formas de recorte 

do espaço sensível comum e de redistribuição das relações entre o ativo e o passivo, o 

singular e o comum, a aparência e a realidade, que são os espaços-tempos do teatro ou da 

projeção, do museu ou da página lida. Ela produz, assim, formas de reconfiguração da 

experiência que são o terreno sobre o qual podem se elaborar formas de subjetivação 

políticas que, por sua vez, reconfiguram a experiência comum e suscitam novos dissensos 

artísticos. 

Portanto, são os enunciados que, ao se apropriarem dos corpos, podem desvia-los de 

sua destinação social. Mas, o autor não os vê como corpos orgânicos, mas sim “quase 

corpos” compostos por palavras circulantes. Por isso, os enunciados não produzem corpos 

coletivos, eles introduzem “imaginários, linhas de fratura, de desencorporação”. O mais 

importante é que a circulação desses quase corpos (ou palavras) 

determina modificações na percepção sensível do comum, da relação entre o 
comum da língua e a distribuição sensível dos espaços e ocupações. Desenham, 
assim, comunidades aleatórias que contribuem para a formação de coletivos de 
enunciação que repõem em questão a distribuição dos papéis, dos territórios e das 
linguagens — em resumo, desses sujeitos políticos que recolocam em causa a 
partilha já dada do sensível (RANCIÈRE, 2005, p.60). 
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3.5. Podemos falar sobre uma arte política ou uma política da arte? 

Embora esteja distante de nossos objetivos realizar um tratado sobre a história da 

arte, sobre as questões de trabalho ou distribuição do espaço (discussões pertinentes e que 

atravessam este trabalho), as considerações sobre política da arte de Rancière (2005b) são 

pertinentes para continuarmos pensando sobre estética e o potencial político das atuações 

do “ou vai ou racha” e do “surto & deslumbramento”. 

  O autor nos afasta de uma concepção corriqueira sobre o que seria uma produção 

artística politizada, de acordo com as mensagens que ela transmite, pelas denúncias que faz 

das estruturas sociais, os conflitos políticos ou as identidades étnicas ou sexuais. Ela é 

política  

“pela maneira como configura um sensorium espaço-temporal que determina 
maneiras do estar junto ou separado, fora ou dentro, face a ou no meio de(…) Ela é 
política enquanto recorta um determinado espaço ou um determinado tempo, 
enquanto os objetos com os quais ela povoa este espaço ou o ritmo que ela 
confere a esse tempo determinam uma forma de experiência específica, em 
conformidade ou em ruptura com outras: uma forma específica de visibilidade, 
uma modificação das relações entre formas sensíveis e regimes de significação, 
velocidades específicas, mas também e antes de mais nada formas de reunião ou 
de solidão”(p.2)  

Porque a política, antes de ser o exercício de um poder ou uma luta pelo poder20, é o 

recorte de um espaço específico de “ocupações comuns” e o conflito para determinar os 

objetos que fazem ou não parte dessas ocupações, os sujeitos que participam ou não delas, 

etc. Pois, para ser arte política, seus recortes de tempo, espaço, sujeitos e lugares definem 

uma comunidade política. 

O autor instaura uma tensão pouco óbvia, ou melhor, pouco usual quando se trata de 

assuntos da política. Advoga por uma sensibilidade comum política, mas que é sede de uma 

indiferença radical. Vamos explicar melhor, ao tensionar a oposição entre política e 

indiferença, o que ele simboliza é a neutralização da oposição entre atividade e passividade. 

Isso diz respeito à partilha do mundo em classes de pessoas ativas – do lazer - e pessoas 

passivas – do trabalho braçal reprodutor. A reconfiguração da experiência sensível produz 

uma dissociação dessas condições ativa/passiva e desfaz a aderência de um corpo a uma 

condição específica. 

                                                           
20 Mais uma vez, o autor tenta afastar a centralidade do conceito de poder de Michael Foucault para a 
compreensão de política. 
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A política da arte no regime estético das artes repousa sobre o paradoxo originário 

dessa “liberdade de indiferença” que significa a identidade de um trabalho e de uma 

ociosidade, de um movimento e de uma imobilidade, de uma atividade e de uma 

passividade, de uma solidão e de uma comunidade. 

A finalidade dessas experiências estéticas onde a liberdade e a igualdade estão 

presentes serão incorporadas nas formas da experiência comum. A experiência estética deve 

realizar sua promessa construindo as formas de uma vida comum indiferenciada, onde arte e 

política, trabalho e lazer, vida pública e existência privada se confundam. Ela define portanto 

uma metapolítica, isto é, o projeto de realizar realmente aquilo que a política realiza apenas 

aparentemente: transformar as formas da vida concreta, enquanto a política se limita a 

mudar as leis e as formas estatais. 

O potencial de emancipação da obra se encontra inteiramente na sua ociosidade, isto 

é, no seu distanciamento com relação a todo “trabalho” social, a toda participação em uma 

obra de transformação militante ou em toda tarefa de embelezamento do mundo comercial 

e da vida alienada. 

A ideia de uma política da arte é, portanto, bastante distinta da ideia de um trabalho 

que visa tornar as frases de um escritor, as cores de um pintor ou os acordes de um músico 

adequados a servir uma causa política. A conclusão disso é que “a arte faz política de um 

modo que parece contradizer a própria vontade dos artistas de fazer – ou de não fazer – 

política em sua arte”(p10). 

Rancière(2005b) enaltece um tipo de passividade emancipadora, na medida em que 

desloca o potencial político de transformação de uma consciência do sujeito da sua condição 

de opressão para a construção de mudança no sensível que está ligado a esta condição. O 

exemplo que o autor utiliza é do proletariado e ele incita que estes assumam o lugar de 

passividade que lhes foi negado (daqueles que não fazem nada), como trabalhadores. 

Resumindo, a ideia da arte política não é a de fazer tomar consciência de uma realidade e 

produzir uma passagem da passividade para uma atividade, numa lógica causa/efeito. 

Um operário – proletário não tem somente a necessidade de conhecer sua condição, 

ele também necessita ignorá-la para de alguma forma não reconhecer mais as regras do 

jogo, as quais lhe posicionam no mundo. Por isso, Rancière (2005b) defende uma arte da 
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indiferença, que proporcione uma certa passividade própria daqueles que contemplam o 

mundo.  

Ora, de certa forma, essa indiferença põe em evidência as forças objetivas e 

materialidades que produzem as opressões dos sujeitos, no entanto, essa “ignorância” 

mesmo que não leve ao conhecimento das razões das produções de relações de opressão, 

por exemplo, ela pode estabelecer um confronto entre o que essas vidas podem ou não 

podem e romper com o que foi preestabelecido para elas na ordenação social. 
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Capítulo 4. Alinhavando análises 

Originalmente, caímos na sedutora armadilha de buscar aproximações e contrastes 

entre os modos de fazer política dos dois coletivos aqui estudados. Chegamos a definir e 

desenvolver inclusive algumas linhas de comparação. Porém, embora esse exercício pudesse 

gerar ricas discussões, não se mostrava coerente com nossa pergunta e pressupostos de 

pesquisa. Além disso, é importante reconhecer que a aproximação entre esses dois grupos, 

em certa medida, foi forjada por nossa pesquisa, dado que os próprios grupos não se 

reconhecem explicitamente como parte de um mesmo coletivo ou movimento, ainda que 

haja zonas comuns de encontro entre seus integrantes. 

Assim, mantendo nosso foco/objetivo de acompanhar jogos, tensões e produções 

políticas no fluxo da experiência com coletivos sexuais em Recife, organizamos nossas 

análises levando em consideração as particularidades do “carnaval das rachas” e o “cinema 

feito por bichas” no jogo de (re)invenção de identidades e performances sexuais.  

Primeiro, analisamos sentidos políticos que as práticas discursivas dos/as 

entrevistados/as ganham ao passo que resistem ou se aproximam do discurso identitário 

afirmativo produzido no emaranhado entre Movimento LGBT, Estado e Mercado (dentre 

outros atores possíveis). Num segundo momento, exploramos potenciais subjetivações 

políticas, que se dão a partir da desidentificação com estas identidades. 

As leituras aqui apresentadas tomam como base a definição de política marcada 

pelas tensões e pelo dissentimento, que nos leva a considerar que as negociações 

identitárias constituem discursos políticos. Portanto, o trabalho da política para Rancière 

(2005) consistirá em questionar a constituição dessas identidades através do processo de 

subjetivação política.  

Acompanhando o fluxo dos nossos encontros com esses dois grupos, analisamos, 

posteriormente, situações/práticas discursivas geradoras de tensionamentos no 

dissentimento da política, a partir da fala dos/as entrevistados/as. Por último, analisamos 

aproximações e distanciamentos desses grupos em relação ao discurso de outras formas 

institucionalizadas de participação política deliberadamente marcadas pela afirmação 

identitária. Mais do que sínteses, o que buscamos compartilhar a seguir são as produções 

dialógicas e possíveis leituras co-produzidas no encontro com essas pessoas. 
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4.1. Bloco “Ou vai ou racha” 

Se o mundo, se o mundo fosse cheio de sapatão/ Seria a revolução, revolução das 
sapatão/ Se o mundo, se o mundo fosse cheio de viado/ Ficaria equilibrado, 
movimento organizado/ Agora as feministas mandam um beijo para as trans/ E 
nessa rima todas nós somos irmãs/ Mando um beijo para a trans... (Tambores de 
Safo – Funk da solução) 

No bloco “Ou vai ou racha”, a referência, deboche e escracho em relação à 

identidade de mulheres lésbicas é tomado como ponto de partida para a constituição deste 

grupo. O trocadilho com o jargão usualmente empregado para dizer que algo precisa 

acontecer, mudar ou ser feito dá o tom de inquietação ao bloco. Ao mesmo tempo, o 

sentido de rachar, romper ou partir, caso nada mude, brinca com as rupturas, tensões e 

“partilhas” dentro da nossa cultura política. Seja porque há um lugar de fala (de)limitado 

para essa parcela da população, seja porque, embora haja um partilhamento de pautas com 

os movimentos sociais organizados-feminista e LGBT, percebem-se lacunas no exercício 

dessas falas e existências. 

 Para explorar esses argumentos, abordamos a seguir processos que resultaram na 

identidade como campo de tensão política. Buscaremos apresentar como as identidades 

sexuais e de gênero se tornaram um território litigioso no “ou vai ou racha”, “surto e 

deslumbramento” e no próprio percurso da pesquisadora ser-estar neste campo-tema. 

 

4.1.1. Jogos de Identidades e possíveis desidentificações – “Quem disse que eu não sou!?”  

Muito tem sido pensado sobre a produção de sujeitos políticos ancorados nas 

especificidades identitárias nas últimas décadas. Os movimentos sociais, especialmente os 

movimentos feministas, negro e o movimento LGBT, construíram suas pautas na construção 

dos sujeitos políticos identitários, tais como mulher, negros, lésbica, gay, bissexual, travesti e 

transexual. No campo do debate sobre direitos sexuais, autoras como Regina Facchini, com 

seu trabalho Sopa de Letrinhas (2005), exploram os limites e possibilidades na produção de 

identidades coletivas a partir da (re)construção do Movimento LGBT nos anos noventa, 

tomando como contexto discursivos especialmente as Paradas do Orgulho GLBT de São 

Paulo e a militância centrada no eixo sul e sudeste.  
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Alguns autores avançam nessa discussão sobre a constituição e utilização da noção 

de sujeitos políticos identitários, especialmente no que se refere à garantia de direitos e 

políticas públicas. O trabalho de Frederico Machado (2013) realiza um panorama sobre o 

diálogo do Estado com o Movimento LGBT durante o governo Lula e como os discursos 

governamentais foram de fundamental importância para a constituição das identidades 

coletivas e como a lógica institucional foi assimilada pelo Movimento LGBT.  

 A partir da reorganização do movimento na década de noventa, outros elementos, 

tal como o nicho mercadológico homossexual, se evidenciam nesta produção de identidades 

e criação de diálogos específicos, tal como a criação da sigla GLS para designar ambientes 

voltados a este público ou nicho de mercado. Esta relação particular tem sido abordada de 

forma criteriosa por Isadora França (2007), a qual dentre outras conclusões aponta a criação 

e utilização de categorias identitárias pelo mercado, que são posicionadas em espaços 

hierarquizados, cuja ordenação é dada pela produção capitalista dos desejos. Tal processo se 

faz acompanhar de mudanças nos discursos do movimento e do mercado, com a construção 

de uma linguagem comum baseada em idéias como visibilidade e orgulho, trazendo uma 

maior interlocução e também novas tensões entre os dois campos (FACCHINNI, 2012; 

FACCHINI, FRANÇA, 2012). 

Embora sejam, às vezes, apresentados como elementos já constituídos e formatados, 

os movimentos sociais, as agências estatais e o mercado não só produzem a inteligibilidade 

do discurso identitário como também são resultantes dele mesmo. Ou seja, de certa forma, 

eles se mantêm e se conectam numa rede produzida pelas identidades sexuais e de gênero.  

Além disso, existem particularidades regionais que determinam formas diversas de se 

estabelecerem essas relações, especialmente no Norte e Nordeste do país.21 O que 

queremos dizer é que, mesmo que muitos elementos desta constituição das identidades 

LGBT e seu uso como estratégia política sejam comuns no contexto brasileiro, existem 

particularidades nestas relações entre Movimento, Estado e Mercado que são próprias de 

cada região. Há também outros atores e atrizes que se configuram com maior ou menor 

visibilidade neste jogo.  

                                                           
21 MEDRADO, 2012 a; 2012b; 2013; 2014 
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Em contrapartida, Rancière (2012) define o sujeito político a partir de uma 

racionalidade dissensual. Para ele se a política começa com uma contagem litigiosa dos não-

contados, isso implica que os sujeitos políticos em geral só existem por sua distinção em 

relação a qualquer grupo social, a qualquer par da sociedade ou função do corpo social. O 

que os constitui é o próprio litígio. Os sujeitos políticos são potências de manifestação do 

litígio que se inscrevem como algo a mais, algo sobreposto, em relação a qualquer 

composição do corpo social.  

Por isso, para o autor, um sujeito político é sempre, um operador de desclassificação, 

uma potência de desfazer a estrutura policial que põe os corpos em seu lugar, em sua 

função, com a parte que corresponde a essa classe e a essa função. Exatamente porque não 

podem ser tomados como entidades estáveis, os sujeitos políticos 

Existem como sujeitos em ato, como capacidades pontuais e locais de construir, em 
sua universalidade virtual, aqueles mundos polêmicos que desfazem a ordem 
policial. Portanto são sempre precários, sempre suscetíveis de se confundir de novo 
com simples parcelas do corpo social que pedem apenas otimização de sua parte 
(RANCIÈRE, 2012, p. 5). 

 

A partir disso, faz-se necessário, situar as produções do “Ou vai ou racha” entre as 

narrativas locais, que além de fazerem apropriações do discurso identitário afirmativo LGBT, 

estão circunscritos num contexto de produção cultural que parece compor uma rede 

heterogênea de produção de identidades. Mas, sobretudo, buscaremos evidenciar situações 

potencialmente litigiosas, em que se operam desclassificações identitárias e que poderiam, 

em alguma medida, mesmo que provisoriamente, desmantelar a ordem policial de ocupação 

dos corpos.  

 Nos momentos em que conversamos com as idealizadoras do “Ou vai ou racha”, o 

tema das vivências sexuais como pano de fundo para a criação do bloco possibilitou o 

debate sobre o jogo das identidades “racha”, lésbica, mulher e feminista na formação do 

coletivo. Ao mesmo tempo, nas narrativas sobre as primeiras experiências (homo)sexuais, as 

paixões e as discriminações que enfrentaram desenrolam-se alguns efeitos diversos dos usos 

dessas identidades. Ao questioná-las sobre o surgimento do bloco e sobre o que 

impulsionou sua criação, uma das integrantes disse: 
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Anita: Então, pra mim, o bloco surge dessa maneira. Mas... a gente tem 
várias músicas e essas músicas, elas são também num tom... que não tem 
uma ideia política. Que tem uma ideia de colocar uma questão... lésbica. 
Uma questão de relação entre duas mulheres, mais do que uma questão 
lésbica, talvez. 

Fernanda: Assim, quando a galera fazia o trocadilho, tu acha que tava se 
compreendendo isso? São Rachas lésbicas... 

Anita: Se eles não sabiam disso... desse dado, eles entenderam. É, as 
músicas se davam a maioria nesse sentido. Quando a gente abrangeu 
outras mulheres nesse processo, eu acho que o sentido se abriu mais. 
Inclusive das meninas que não eram ou que não se afirmavam como 
lésbicas questionarem o sentido do que é ser Racha.Do que é essa Racha 
que a gente tá falando? É uma Racha lésbica? É uma Racha do sentido 
genital, da vagina? É uma Racha no sentido de ser mulher? Então, se abriu 
várias frentes de questionamento. 

O primeiro ponto a se destacar aqui é a aparente ambiguidade no discurso da 

entrevistada em relacionar a origem das paródias e do bloco e sua relação com qualquer 

intenção política. Ao afirmar que as músicas NÃO partiam de uma ideia política, mas que 

objetivavam pontuar as questões lésbicas e das relações entre mulheres como um todo, 

parece estabelecer-se uma linha tênue daquilo que está incluso/excluso da compreensão do 

que é política, associando-se exclusivamente à ação dos “inteligíveis” movimentos sociais. 

Aparentemente, para se falar (cantar) sobre a relação entre duas mulheres, que se 

reconhecem como lésbicas (ou pelo menos como rachas), não é necessário estabelecer 

discursos e conteúdo diretamente ligado à política? Mas de que política se fala nesse 

momento? Seria a política do senso comum ligada a grupos organizados? Ou ainda naquele 

sentido de reivindicação de direitos? 

No desenvolvimento do argumento de Anita, o uso da identidade “Racha”, 

(des)conectada com a identidade sexual lésbica, parece assumir paulatinamente proporções 

ou efeitos que poderíamos denominar como políticos. Quando Anita afirma que “Rachas” 

são aquelas que se identificam politicamente e amorosamente como lésbicas, dá a entender 

que, diferente daquele momento inicial de criação das paródias, “racha” ganha substância 

conceitual dentro da categoria identitária lésbica.  

Anita: Mas eu entendo que a gente se configura... Pra mim, é muito claro 
que Racha, no sentido que a gente tem usado dentro do bloco, significa e 
fala sobre meninas que gostam de outras meninas. Meninas que se 
identificam politicamente, se identificam amorosamente e se identificam, 
seja lá em qualquer esfera que for, como mulheres lésbicas. 
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Agora, se o “Ou vai ou Racha” é ou não lésbico, eu não posso responder, 
porque, na verdade, o “Ou vai ou Racha”, ele é composto por mulheres e 
nem todas essas mulheres se identificam ou têm essa identidade lésbica. E 
ele também assume essa pauta feminista, essa questão feminista... como 
uma luta pelo direito das mulheres. 

Então, assim, é contraditório ao passo que, pra mim, a gente tá numa luta 
de... não de falar de iguais, porque eu acho que há uma diferença entre ser 
mulher e ser mulher lésbica, mas a gente tá num processo de junção dessas 
duas coisas e de como a gente vai caminhar nesse sentido”. 

 

 Uma racha é uma lésbica? Uma lésbica é uma mulher? Para a feminista  Monique 

Wittig (2002), lésbica é um conceito que transcende a categoria mulher, pois ser mulher 

significa estar inscrita no domínio heterossexista. A partir da clássica afirmação de Simone 

de Beauvoir (1967) “não se nasce mulher, torna-se”, ambas as autoras rompem com a 

tradição naturalista que define as mulheres em termos puramente biológicos, calcados em 

características inatas e imutáveis da diferença percebida entre os sexos, na medida em que 

procuram entender as mulheres como seres históricos e portanto, produzidos politicamente.  

Além dos sentidos (mais ou menos) previstos inicialmente para a palavra “racha”, em 

determinado contexto, outros sentidos do termo entram em disputa. Na fala acima, 

podemos compreender que a identidade lésbica se fortalece e se coaduna de alguma 

maneira com o “ser racha” proposto pelo bloco. Mas, também criam hierarquias sobre as 

particularidades (de opressão?) vividas por mulheres e por mulheres lésbicas. 

Algumas das reflexões tecidas por teóricas feministas que se propuseram a discutir os 

sujeitos políticos do feminismo (BUTLER, 2003; BRAH, 2006) destacam a necessidade de 

reconhecer a contingência dos sujeitos políticos, forjados em contextos particulares com 

objetivos específicos. Ao desnaturalizar as noções da existência de essências inatas desses 

sujeitos, elas afirmam a sua utilidade ao longo das últimas décadas à ação política 

institucional. No entanto, atentamos para suas limitações, neste contexto do bloco, da 

mesma forma que parece acontecer movimento LGBT e Feminista, os usos dessas 

categorias, neste caso, “rachas” e/ou lésbicas, produzem não só inclusões, mas também 

exclusões. 

As noções de identidade coletiva e das identidades individuais parecem se afetar 

mutuamente, de forma que ambas estão processualmente sendo legitimadas, na medida em 
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que vão sendo utilizadas. Há um movimento de (in)diferenciação que segue a lógica nos 

Movimentos LGBT em utilizar-se de essencialismos estratégicos (SPIVAK, 2008, MOUFFE, 

2001) para garantir a constituição de um sujeito político a partir da igualdade/diferença. 

Embora haja essa reflexão sobre experiências compartilhadas (que envolve desejo, afeto e 

opressões) do ser mulher, há uma ênfase nos aspectos de diferenciação do ser mulher 

lésbica.  

Este jogo identitário afirmativo, fortemente presente no discurso do “ou vai ou 

racha”, ora parece reiterar as estratégias conhecidas e presentes no Movimento LGBT, ora 

apresenta uma fluidez de um discurso pós-identitário. O qual, apesar de não desprezar uma 

referência às identidades e ao que se construiu em torno dela, reconfigura a sua 

compreensão. Perspectiva que se coaduna com autores como Tomaz Tadeu da Silva (2000), 

o qual afirma que  

[...] a identidade não é uma essência, não é um dado ou um fato, seja da 
natureza, seja da cultura (...) Por outro lado, podemos dizer que a 
identidade é um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 
performativo (p.96). 

 

Na roda de conversa que realizamos na Entrelaços, relatada anteriormente, sobre 

“Mulheres e suas formas de (r)existência” foi um momento ímpar para tais reflexões 

identitárias. Mais do que um momento para relatar a criação do bloco como uma forma de 

luta contra o machismo e a homofobia (pauta que havíamos previsto para o debate), aquele 

encontro foi marcado por relatos íntimos sobre a infância, os primeiros amores e 

especialmente pelo reconhecimento uma nas outras, olho no olho, de mulheres que não 

cabem nas prescrições que lhes foram impostas.  

Naquele momento, surgiu mais uma brincadeira com a palavra “racha”, concluímos 

que os modos de existir mulher e lésbica numa sociedade machista e heteronormativa são 

feitos entre “rachaduras” nos sistemas de classificação. E essas rachaduras, no caso do “ou 

vai ou racha” foram construídas e possibilitadas no campo dos afetos. A criação do bloco não 

diz apenas sobre mulheres conscientes de sua condição subalterna e que resolveram 

reivindicar para o mundo um lugar diferente, ele existe por causa de momentos como esse 

na Entrelaços, em que os relatos mais simples produziram lágrimas coletivas ou daqueles 
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que a gente se reconhece a noite numa parada de ônibus em que somos afetivamente 

conectadas. 

Outras falas das entrevistadas alimentam nossa leitura sobre processualidade na 

vivência dessas identidades. Enquanto a vivência de um relacionamento afetivo e sexual com 

uma outra mulher nem sempre encontra dificuldades na família ou em outro espaço de 

sociabilidade, a composição de uma matriz de inteligibilidade heteronormativa da qual 

fazemos parte, produz um constante tensionamento subjetivo sobre a apropriação do 

desejo e de uma identidade homossexual.  

Katia Flavia: E aí... enfim... eu não acho que tive tanta dificuldade pra essa 
coisa de me assumir enquanto lésbica e tal. Na verdade, não tive tanta 
dificuldade de estar com uma mulher publicamente, de assumir pra minha 
família e tal (...) Mas... eu acho que eu tive dificuldade, assim, de me 
enxergar enquanto lésbica, assim: só lésbica. Porque, assim, já tive história 
com homem também e tal. E aí, eu não conseguia muito me ver, assim, 
como lésbica.  

Fernanda: Na identidade? 

Kátia Flávia: Uhum. E eu acho que a formação do “SOS”, assim, essa 
formação feminista e, assim, o bloco... também foi super importante, assim, 
pra isso. Enfim... e eu acho que até de influenciar no meu próprio desejo. 

Fernanda: Como assim? 

Kátia Flávia: De assim... (pausa) passar talvez a desejar mais as mulheres. 
E... porque eu acho que no fundo sempre fica aquele recalquezinho. E de 
também achar os homens uó, assim. Ai, machismo e num sei o que, tá 
ligado? E ficar sem saco pra isso.” 

 

Observamos uma relativa vivência processual de uma identidade lésbica, a partir de 

um distanciamento de concepções essencialistas sobre a (homo)sexualidade, tais como os 

argumentos: “eu nasci assim”, fortemente ligada a uma noção biologizante dos corpos e 

comportamentos, ou ainda a famosa expressão do “foi quando eu virei...”, enfatizando um 

olhar estático sobre as vivências afetivas e sexuais, na medida em que se elege “um lado” 

para ser ou viver uma pratica sexual. Katia trata de seu interesse por homens e mulheres de 

forma contingente e provisória. Mesmo sem declarar abertamente uma identidade 

bissexual, o seu desejo crescente pelas mulheres parece ser afetado pelas trajetórias de 

empoderamento, especialmente a partir da formação para jovens feministas no SOS Corpo. 
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Aqui, na medida em que um discurso feminista é (re)produzido, se abrem novas 

sensibilidades no território do desejo. 

O que se apresentam por vezes são tensões identitárias, não no que diz respeito às 

práticas, mas na nomeação dos desejos individuais e das identidades sociais. Além de 

posicionamentos pessoais conflituosos sobre qual identidade se deve assumir como 

organizadora do “ou vai ou racha”, se instauram questionamentos sobre a própria 

identidade do bloco.  

 
Fernanda: E essa coisa do bloco ter essa discussão de rachas lesbicas e 
rachas não lésbicas, heim?! 
Antônia: Então... com certeza o “Ou vai ou Racha” é um bloco lésbico. 
Lésbico-feminista. E, com certeza, eu acho que abriu um espaço de 
identidade, de identificação, mesmo, pra essas mulheres, onde eu acho que 
elas se sentem à vontade, assim, de brincar o carnaval, eu acho. E com a 
bandeira totalmente escrachada. Mas eu também acho... porque eu acho 
engraçado quando as coisas, elas ficam ou isto ou aquilo. E tem gente que 
diz: “Não! É um bloco só de lésbicas!”, que num sei o que. Teve até aquele 
lance da Racha Fake. 
 
Fernanda: (Riso) É. Legal voltar a falar disso. O que é uma Racha Fake, né? 
 
Antônia: É importante. Uma Racha Fake, né? É, tipo, aquela mulher que... 
Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa importante pra mim... “Porque esse 
negócio de bissexual, pra mim, não existe. Que as mulheres até querem 
experimentar, mas, depois, alguma decisão elas têm que tomar. Elas 
tomam.”. 
 
 

Essa conversa faz alusão a um episódio que ocorreu, onde Antônia foi paquerada por 

uma outra garota, que acompanhava o bloco e os eventos promovidos por ele, que ao 

descobrir que Antônia não estava disponível porque namorava um rapaz, logo retrucou: 

“Então, você é uma racha fake!”. Além de ser motivo para brincadeiras e paródias (como 

quase tudo no bloco), esta situação abriu espaço em nossas conversas para a discussão 

sobre a bissexualidade, da (não) necessidade de homogeneidade de experiências sexuais 

para se colocar a frente do bloco. 

É interessante notar que na literatura a questão sobre a bissexualidade sempre foi 

marcada por uma certa “confusão” entre a divisão binária entre masculino e feminino e a 

relação entre desejo e práticas sexuais por ambos os sexos. Segundo Lewis (2012, p.25), ao 

longo das diferentes significações da palavra bissexual, as principais mudanças passam “de 
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uma combinação de anatomia masculina e feminina, a uma suposta combinação psíquica de 

masculinidade e feminilidade, a uma suposta combinação de heterossexualidade e 

homossexualidade.”.  

Baseados numa explicação biomédica sobre o hermafroditismo e a androgenia, nos 

relatos históricos as significações feitas em relação à bissexualidade não falavam sobre uma 

orientação sexual como entendemos hoje, mas sim sobre casos da medicina que não havia 

explicação. 

Essa forma de pensar muito influenciou nos estudos da psicanálise, que serão 

abordados no próximo tópico, mas também foi usado também como argumento para 

explicar “distúrbios” de saúde que não necessariamente estão ligados ao sexo, como é o 

caso das pessoas ambidestras. Wolff (1930) aponta pesquisadores que usavam da 

bissexualidade como argumento para explicar e classificar, tal comportamento considerado, 

nesse período, como anomalia. 

Nesse contexto histórico de avanço nas pesquisas médicas, um dos estudos mais 

importantes e conhecidos sobre a bissexualidade foi realizado pelo biólogo estadunidense 

Alfred Kinsey, cujo pensamento também serviu como base para muitas teorias da sexologia 

moderna.  Kinsey realizou um estudo extensivo sobre a sexualidade humana, com o objetivo 

de medir a orientação sexual dos seres humanos, baseada nas experiências de vida e 

reações fisiológicas dos/as participantes. Ele criou um sistema de categorização da 

sexualidade a partir de sete graus de variação, que nomeou de Escala Kinsey, onde “os 

extremos designam a monossexualidade de pessoas “exclusivamente” heterossexuais ou 

homossexuais, com vários graus intermediários de o que hoje chamamos de bissexualidade” 

(LEWIS, 2012, p.38).  

Segundo Lewis (2012, p.38) Kinsey achava que “as pessoas que se encaixam em um 

dos extremos da escala são na verdade a minoria; a maioria da população global mostraria 

algum grau do que hoje chamamos de bissexualidade.” Apesar de esse estudo ter se 

destacado na época, obviamente essa escala não é mais usada atualmente. 

A passagem da ideia da bissexualidade como “presença de dois sexos no mesmo 

indivíduo” (GARBER, 1997, p.270) para a concepção mais recente de bissexualidade para 

falar sobre pessoas que se sentem atraídas por ambos os sexos é uma característica das 

primeiras décadas do século XX.  A partir do legado dos estudos de Freud dentro da 
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Psicanálise e da Escala Kinsey, juntamente com o contexto de movimentos sociais em 

sociedades opressoras, capitalistas e de ditadura política, chegamos enfim a propor uma 

bissexualidade como “desejo sexual que ‘combina’ ou ‘une’ a heterossexualidade e a 

homossexualidade.” (Lewis, 2012, p.26).  

Essa discussão se faz relevante para pensarmos como a bissexualidade passou de uma 

característica em que “a maioria” das pessoas poderia ter, para uma identidade invisibilizada 

e  “desacreditada”, dentro dos próprios Movimentos LGBT. O que nos revela a produção 

política e contextual de hierarquias e valores relacionados às práticas sexuais, que se 

utilizam de “etiquetas identitárias” para se manterem.  

 

Antônia: Então, na verdade, as etiquetas é que são problemáticas. Você 
dizer que uma pessoa só é uma coisa ou só outra. Que “ser bissexual” não 
existe. A partir de que ponto de vista você tá falando? Do seu próprio? 
Então você não tem como saber pelo outro, tá ligado? 
 
Fernanda: Ah, é. Num tem. É muita pretensão mesmo.  
 
Antônia: Muita pretensão, dizer numa análise, assim. Então, eu gosto de 
dizer... porque eu acho muito chato também, quando o discurso 
supostamente libertário vira um cárcere, sabe? Tipo isso da Racha Fake, que 
“Ah, você tem que ser lésbica, senão você num é legal.”. 
 
(...) Então, eu acho assim, que eu agilizei que o “Ou vai ou Racha” é um 
bloco de mulheres que amam mulheres. As vezes tem umas críticas por 
parte de alguém, de “Ah, mas você não é lésbica e como é que você se 
pretende falar a partir disso?”. É porque eu também sou um pouco lésbica, 
tá ligado? 
 

 

Talvez a invisibilidade da identidade bissexual não seja posição inocente (vitimizada) 

nos jogos normativos da sexualidade, pois a diferença produz uma hierarquia nas 

identidades em oposição, elas nunca estão equivalentes entre si e “sua constituição está 

diretamente ligada à produção e manutenção de relações de poder.” (JÚNIOR, 2014, p.14) 

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de destacar que a nomeação sobre ser 

bissexual ou ser uma racha fake pode configurar uma disputa sobre a ordem das 

classificações. No lugar de operar a partir de uma matriz heterossexual, onde quanto mais 

perto se está de uma correspondência entre sexo-gênero-desejo, mais alto está posicionado, 

parece existir uma hierarquização inversa relacionada a um posicionamento em que se tem 
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como ideal uma “homossexualidade pura”. Mesmo que haja uma hierarquização interna 

própria, abrem-se frentes de emergência de subjetivações políticas impensadas. Em que 

situação, fora do bloco, mulheres que se relacionam com outras mulheres tomariam a frente 

numa disputa? 

Estas questões foram motivo de alguns incômodos e de constantes negociações 

internas. Lisbela retoma um pouco destes diálogos travados com as outras idealizadoras 

(mais diretamente Anita e Katia que estavam se aproximando do movimento feminista): 

Lisbela: Mas eu acho que a gente teve essa discussão, em algum momento, 

com as meninas, sabe? (...) Sobre essa coisa da gente ter relações com 

homens, assim, e de isso não diminuir a nossa participação, assim, nosso 

envolvimento e interesse naquilo.  

Porque, pra mim, o “Ou vai ou Racha”, muito antes de ser um movimento 

lésbico, é um movimento de libertação feminina, assim, sabe? Que isso, pra 

mim, sempre foi o que sempre me moveu com relação ao bloco... De 

libertação feminina, de libertação do gênero, de quebra de discurso mesmo. 

De ruptura do sistema que a gente vive, que é muito opressor do ponto de 

vista feminino. 

Fernanda: Rolou essa conversa? 

Lisbela: Foi. De que era incoerente fixar o discurso do bloco só no 

lesbianismo, porque a gente num... eu e “Antônia” éramos pessoas que 

tavam envolvidas tanto quanto elas, naquele momento, e não eram pessoas 

lésbicas, né? Eram pessoas que já tinha tido relações com outras mulheres, 

mas que, atualmente, tavam vivendo relações com homens. Então, isso 

ficava totalmente... paradoxal. 

 

Nestas falas as integrantes adotam uma fala crítica no que diz respeito à produção de 

identidades e seus efeitos, apropriando-se das tensões pra manter o coletivo em 

movimento. Algumas produções discursivas são interessantes destacar, primeiro surge a 

ideia de gradação do ser lésbica, como se bissexuais fossem menos lésbicas em relação às 

lésbicas “puras”. Ou seja, se lésbica aqui aparenta estar menos relacionada com a 

“quantidade de feminino” e mais relacionada com a qualidade da experiência com outras 

mulheres;  

Anita: ... eu tava vendo a quantidade de dificuldade que tinha sido pra 
gente afinar certos discursos. Como por exemplo: todo mundo que tá no 
“Ou vai ou Racha” hoje, compondo, inclusive, a organização principal do 
bloco é lésbica? Se reconhece como “identidade lésbica”? Não. 
Entrevistada: Logo, como é que a gente vai assumir uma postura... inclusive 
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lésbica, se a gente mesmo não conversou sobre a multiplicidade das 
identidades que existem dentro desse processo? 

 

Aqui cabem questionamentos inspirados na discussão que Rancière (2005 a) realiza. 

Quem pode ou não ser racha? Existe uma estética na base da organização do bloco (uma 

definição de quem está fora ou dentro, de quem tem competência ou é incompetente)? E 

ainda, ao assumir-se “racha”, quais são as potenciais desidentificações com as identidades 

que lhes foram anteriormente atribuídas na sociedade?  

A partir do momento que se admite que existam “rachas” falsas em oposição às 

verdadeiras, se reitera uma identidade estanque, que já tomou parte no corpo social. Se a 

palavra “racha” foi nos anos de 1980 utilizada como hostilização às mulheres lésbicas dentro 

do próprio Movimento LGBT (PINAFI, 2011) e por isso foi “evitada” durante muito tempo, 

em sua reinvenção semântica e utilização afirmativa feita pelo bloco, ela se torna um 

imperativo sobre o ser lésbica, ou sobre o como ser lésbica. A despeito disso, Lisbela parece 

expandir os limites das autodenominações: 

Lisbela: Eu acho que existe... eu sempre tive, pra mim, que eu gostava de 

pessoas, assim. Eu nunca tive essa delimitação. Apesar de, 

preferencialmente, sempre me relacionar com homens. Eu já tive relações 

com mulheres também. Porque, pra mim, esse limite nunca existiu. De eu 

me apaixonar completamente por mulheres também, porque eu acho que 

eu sou meio encantada por beleza... 

 

O encantamento pela “beleza”(embora esta seja bastante relativa numa sociedade 

racista, sexista e gordofóbica) apresentado aqui por Lisbela em oposição a uma identidade 

sexual delimitada nos faz lembrar das considerações de Rancière (2005) sobre a ordem 

policial que atua ordenando nossos esquemas estéticos. Numa experiência política-estética 

está presente uma reconfiguração do sensível que possibilita um deslocamento das “regras 

do jogo”, dos lugares, funções e modos de participação na sociedade. 

Em sua declaração radical “a beleza é a única coisa que resiste” (1996 b, p.33) 

Ranciere aposta na reconfiguração das nossas percepções para a construção de uma 

sociedade inédita. Tendo em vista que algumas práticas e formas de afeto têm sido 

reiteradamente repudiadas em nossa sociedade, a construção de espaços em que esse 

sistema de hierarquização seja questionado parece criar existências que são inexistentes 

para a ordem policial marcada pela categorização estanque de identidades e sujeitos. 
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A criação de subjetivações políticas, nesta perspectiva, é um processo capaz de 

questionar os atributos de uma identidade, suspendendo mesmo que temporariamente, o 

próprio processo de categorização social que engendra as organizações simbólicas 

dominantes. Como apontam Blanco & Martí (2003), o sujeito político será portanto um 

operador que une e desune identidades, onde se possibilita que desiguais sejam igualados. 

 

4.1.2. Coalisões e (des) conexões 

Uma das primeiras inquietações que deram origem a (ou pelo menos acompanharam 

os primeiros passos) esta pesquisa foi: por que estas pessoas, cada uma a seu modo, 

resolveram “militar” fora dos movimentos sociais institucionalizados (Movimento LGBT e 

Feminista)? No decorrer das leituras, discussões e de um necessário deslocamento do 

sentido de política que alimentava aquela pergunta e da afetação com o campo-tema, esses 

questionamentos perderam o sentido e outras fizeram-se propícias: Eles/elas estão mesmo 

fora destes movimentos? Quem são esses movimentos? E, apesar da aparente distância dos 

coletivos pesquisados com projetos políticos oficiais, como estão (des)conectados com uma 

rede de ações militantes (dentro e fora do campo da sexualidade)? 

As integrantes do “Ou vai ou racha” narram algumas trajetórias em aproximações 

com movimentos sociais “legitimados” na cidade. Notadamente feita pela via da 

universidade, os interesses pelas diferentes pautas de reivindicação política, por meio de 

grupos da sociedade civil organizados, deram-se a partir do curso de graduação em Ciências 

Sociais, por projetos de extensão universitária, pelo próprio movimento estudantil ou ainda 

foram convocadas a compor e conhecer este universo a partir do reconhecimento do bloco. 

Katia Flávia: Eu me envolvi em alguns coletivos, mas que não fluiu muito, 
assim. 

Fernanda: Tipo, tipo o que tu diz? Coletivo de que? 

Katia Flávia: Sei lá, de algum projeto massa, assim, aí teve uma época que 
eu me envolvi com o “Coque Vive”. Sabe? Algum grupo, assim, de pessoas 
jovens, amigas e que tão fazendo alguma coisa social, política. Enfim... E 
também que tem esse sentido de comunidade, assim, né? E aí... sei lá, não 
tinha rolado muito, né? E aí teve a história do Cineclube também, que eu 
tentei ano passado... assim, eu fiz, né? Na verdade, junto com os meninos e 
tal.  

Fernanda: Qual, Qual era o Cineclube? 
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Kátia Flávia: O “Cine Vila”. Só que também não rolou muito... acho que por 
ser com homens, assim, sabe? E também outra realidade diferente, a galera 
da periferia e tal.  

Os dois “movimentos” citados têm alguns aspectos em comum: uma preocupação 

com a cidade e a promoção de cidadania para a população de bairros pobres de recife. O 

projeto Coque Vive22 agrupa jovens da comunidade do Coque, uma associação educacional 

que trabalha há mais de vinte anos na comunidade (NEINFA- Núcleo Educacional Irmãos 

Menores de Francisco de Assis) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Este 

projeto, o qual pude também participar de algumas atividades durante a graduação - um 

cine debate e uma roda de conversa no NEINFA sobre possíveis intervenções psicossociais, 

tem o objetivo de promover atividades que rompam com o estigma da criminalidade 

associada ao local.  

Já o “Cine Vila”23 foi um projeto realizado em 2013 na Vila Santa Luzia, bairro da 

Torre, Recife. O cineclube teve como objetivo realizar exibições de filmes para moradores da 

comunidade, com posteriores debates, às vezes com a presença de debatedores(as) da 

Universidade e/ou dos Movimentos Sociais locais. 

Esta atmosfera de organizações coletivas mais ou menos institucionais carece de uma 

contextualização para elucidarmos melhor o uso que fazemos de alguns termos em nossos 

argumentos. Há um debate sobre “novos” e “tradicionais” Movimentos Sociais que, embora 

não seja nosso desejo enquadrar o que apresentamos aqui nestes moldes, foram divisões 

que nomearam historicamente alguns processos políticos. 

As teorias sobre os “novos” e “tradicionais” movimentos sociais (GOHN, 2005; 

MELUCCI, 1999) tendem a considerar e manter uma posição dualista sobre suas 

características. De um lado, quando a análise refere-se a movimentos “tradicionais”, essa 

postura aponta uma ênfase em questões econômico-estruturais, tais como a garantia de 

direitos formais para a população LGBT, como os relacionados à saúde, pensão, moradia, 

etc. De outro, há uma ênfase em questões simbólico –culturais relacionada a movimentos 

                                                           
22 Informações no site: http://www.coquevive.org/index.php?p=coquevive. Acessado em 27 de Março de 2015. 
23 Informações disponíveis no site: https://cinevila.wordpress.com/about/. Acessado em 27 de Março de 2015. 

http://www.coquevive.org/index.php?p=coquevive
https://cinevila.wordpress.com/about/


110 
 

 
 

“novos”, tais como a reconfiguração das noções de família e sobre a aceitação da 

diversidade própria dos corpos e identidades de gênero.  

É neste sentido que o discurso de Katia nos lembra que embora houvesse uma 

aproximação de alguns debates e talvez de conscientização política, sobre a participação 

efetiva em esferas de reivindicação social ou de transformação social, o contato com 

Movimentos mais tradicionais de militância não era algo palpável para Katia.  

Fernanda: tu tinha essa vontade de estar em algum coletivo, né? De algum 
amigo, que tivesse algum engajamento social, alguma coisa assim, né? Mas 
existia um link, sei lá, com os movimentos sociais? Eu sei que tu fizesse 
Ciências Sociais, né? Então existia... um conhecimento, né? 

Kátia Flávia: Não, assim, na verdade... (silêncio) eu, assim, eu me interesso 
por muita coisa e, assim... tem a questão de... da própria vivência lésbica e 
tal. E, assim, a questão do feminismo era uma coisa que eu queria muito me 
aproximar. E... eu paguei algumas cadeiras que tinha a ver, mas não 
cheguei a me envolver mesmo com o movimento LGBT ou o movimento 
feminista. 

 

Apesar do feminismo ser apontado como horizonte de desejo de aproximação, a sua 

inserção no que podemos chamar de ações coletivas ou grupos militantes se deu por outras 

vias. O que nos faz pensar que a conscientização do ser mulher lésbica não necessariamente 

acarreta no desejo por participação política nessa esfera dos Movimentos LGBT. 

A criação do bloco como algo despretensioso trouxe uma “virada” no que diz respeito 

à sua posição “dentro” ou “fora” dos movimentos organizados – feminista e LGBT. Depois da 

criação do bloco, pouco antes da sua segunda edição no carnaval, Anita e Kátia, foram 

convidadas a participar de uma formação para jovens Feministas no SOS Corpo, que tinha 

como alvo mulheres jovens engajadas em grupos militantes. Naquele momento elas partiam 

de pontos relativamente diferentes: 

  

Fernanda: E vocês foram pro SOS Corpo como? Com que bandeira? 

Kátia Flávia: E aí eu fui com a coisa do Cineclube e com a coisa do “Ou vai 
ou Racha”. E com a coisa também dos direitos urbanos. Que... eu tava bem 
envolvida, assim. E também com o movimento indígena (...) Não, mas aí... 
na verdade é assim... quem me puxou muito já pro movimento indígena foi 
Luana, né? E aí... teve uma época que eu já pesquisei e tal... que já surgiu a 
ideia de fazer um vídeo, num sei que. Eu já fui pra assembleia Xucuru. Pros 
Truka... mas nada assim muito jogação mesmo, tá ligado? 
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Anita: ter continuado e ter ido a primeira vez foi muito por causa do “Ou vai 
ou Racha”. Porque eu precisava, eu precisava articular pensamento, que eu 
não me sentia capaz, pra dar devolução, pra ter uma resposta ao que tava 
acontecendo com o bloco. 

 

De um lado, Katia apresenta um envolvimento anterior em outros grupos, além do 

Coque Vive e do CineVila, com um grupo indígena e o Direitos Urbanos24, que é uma 

articulação virtual de pessoas interessadas nos problemas urbanos da cidade do Recife, que 

atuam em ações organizadas, inclusive diante das representações formais do governo 

responsáveis pelo cuidado com a cidade.  

Por outro lado, Anita aponta a formação feminista motivada, em parte,  pela atuação 

do “Ou vai ou racha” com pessoas que se aproximavam do bloco que se reconheciam como 

mulheres, lésbicas, universitárias em sua maioria, que passaram a se manifestar 

massivamente na fanpage do facebook e das ruas de Olinda durante o carnaval.25 Isso nos 

lembra sobre a dimensão processual dos sujeitos políticos, que nos remete à alternância do 

processo político entre a motivação interna do sujeito e a demanda objetiva da estrutura 

social (Sandoval, 1997). 

Ao mesmo tempo, a participação dessas integrantes na formação afeta as produções 

e os contornos que o bloco toma em seguida. Em sincronia com a formação, surgiram 

convites ao bloco para fazerem parte de redes importantes de atuação feminista.  

 
Anita: (...)Na marcha das Vadias teve um processo interessante, a gente ter 
conseguido conhecer várias outras meninas. E, dentro desse processo de 
conhecer, a gente ter conseguido dizer: A gente vai tá lá, apoiando a 
Marcha, como um grupo de lésbicas, que parte de um bloco...E aí, a gente 
tem a aderência de outro público 
Então, quando chegou na “Parada da Diversidade”... próxima dela, a gente 
tinha um tipo de acordo... que, em algumas datas, a gente queria fazer 
mobilizações. Fazer projetos nossos dentro das datas. Que, por exemplo, 
enfim... dia da água ou dia... enfim, a “Parada da Diversidade” era um 
deles.  
Fernanda: Uhum. Dia da água? 
Anita: É. Tinha uma articulação “mulher e água”... aí, tinha uma outra 
articulação... dia do índio, aí, mulheres indígenas. Enfim... tinha um projeto 
de se pensar sobre datas importantes... E que a gente queria dar vazão a 
uma manifestação nessa data. Se articular ou com outros movimentos ou 
com a gente mesma ou com as organizações que estavam dentro dali, os 
coletivos. Enfim, alguma coisa queria ser feita. 

                                                           
24 Informações no site: https://direitosurbanos.wordpress.com/. Acessado em 27 de Março de 2015. 
25 A fanpage do “ou vai ou racha” tem hoje quase quatro mil seguidoras. 

https://direitosurbanos.wordpress.com/
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A participação do “ou vai ou racha” na Marcha das Vadias e na Parada da Diversidade 

como um grupo lésbico ou lesbico-feminista, como passam a se denominar adiante, e não 

somente um bloco de carnaval, talvez represente uma mudança conceitual e operacional 

importante no bloco. Esta identidade coletiva, antes, aparentemente descolada de projetos 

políticos oficiais, passa a necessitar de um respaldo contextual e pessoal para continuar 

existindo. 

Diversos autores têm se preocupado com os processos de construção das identidades 

coletivas, relativas a pertencimentos grupais, especialmente os dos Movimentos Sociais. Eles 

apontam a importância de incluirmos os aspectos subjetivos dessas construções (MELUCCI, 

1996; PRADO, 2001; MACHADO, PRADO, 2005). 

Alguns aspectos podem ser definidores e observados em algumas das 

movimentações que apresentamos aqui sobre as regulações das identidades coletivas: 1) 

pelos sentimentos de pertença; 2) pela definição de práticas sociais grupais (cultura política); 

3) pelo partilhamento de valores, crenças e interesses; 4) pelo estabelecimento de redes 

sociais; e 5) pelas relações intra e entre grupos (PRADO, 2002). 

Paulatinamente, a identidade coletiva do “ou vai ou racha” parece se constituir a 

partir dessa relação entre outros grupos e de composição de uma rede já estabelecida e 

consolidada. Ao mesmo tempo se articulam interesses mútuos, onde há uma rede 

historicamente consolidada (mais pela parte do movimento feminista do que pelo 

movimento de lésbicas), mas que de alguma maneira não alcançaram a visibilidade 

desejada, haja vistas as insatisfações das militantes lésbicas no Movimento LGBT local. Por 

isso, de certa maneira, o “ou vai ou racha” parece ser uma composição útil e desejada para 

estes Movimentos locais. 

A seguir, Anita realiza um relato que envolve a presença de diversos atores/atrizes, o 

qual apresenta, em suas nuances, problemáticas densas que surgiram a partir de uma 

situação específica gerada na Parada da Diversidade de 2013:  

 
Anita: A “Parada da Diversidade” era muito nítido que o “Ou vai ou Racha”, 
junto com o outro coletivo que tinha lá, o “Labris”, que também era de 
afirmação lésbica e que... de uma afirmação lésbica e política muito mais 
situada e madura... E elas se posicionaram nessa data. E aí, acabou que eu 
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puxei uma ideia, pelo “Ou vai ou Racha”, da gente fazer uma, uma 
articulação na Parada, uma articulação lésbico-feminista, que se 
configurasse numa ala, numa ala de mulheres.  E aí, a gente tinha uma 
decisão a tomar: a gente se articular com o “PAPAI” e com o “Trio” e, aí, o 
“Labris” não participar, porque não concordava na articulação com o 
“PAPAI” desse Trio... Por causa do Fórum LGBT. 
O “Labris” concordava se o “PAPAI” não... ou, pelo menos, as pessoas que 
tavam do “PAPAI”, abrissem mão do Trio. E aí, o “PAPAI” argumentou que 
abrir mão do trio era abrir mão de um processo grande, de tá numa 
“Parada da Diversidade”, falando sobre cidadania, pautando... 
 
Fernanda: Então, o “PAPAI” compõe, né? Compõe as decisões do Fórum, 
né? Até hoje. 
 
Anita: É. A gente teve uma conversa bem grande sobre isso. Foi um embate 
político mesmo. Um dos primeiros embates que eu participei sobre as 
questões lésbicas. E aí, a gente decidiu que ia compor junto com o “Trio da 
Cidadania” e o “PAPAI” essa articulação. O “Labris” se retirou dessa 
articulação (...) 
 

Neste episódio fica evidente que ao se articularem com os Movimentos Feminista e 

LGBT locais, o “Ou vai ou racha” entra em processos de negociação onde, ao mesmo tempo 

em que afina seu projeto político e se afirma como um coletivo especificamente lésbico e 

feminista, torna-se parte de tensões e disputas internas. Neste caso, se evidenciaram, além 

de desentendimentos pessoais próprios dos jogos de poder presentes nas organizações 

locais, um descompasso entre o segmento de articulação de lésbicas e o Movimento LGBT 

local. 

Para além das disputas internas, a Frente lésbico feminista foi às ruas na Parada da 

Diversidade, junto ao trio da cidadania (coordenado pelo Instituto Papai), com uma 

orquestra que entoava as paródias do “ou vai ou racha” e aglomerou diversas organizações 

lésbicas. 

Anita: E aconteceu que a gente foi pra essa articulação de rua, a 
movimentação dessa articulação de rua feminista, ela foi menor do que eu 
esperava. Ela foi... houve, tiveram algumas meninas, teve a movimentação 
artística, a movimentação de bloco do “Ou vai ou Racha”, de contratar uma 
banda, dessa banda ser financiada pelo “SOS Corpo” e do “SOS Corpo” 
apoiar. E de mais dez... quer dizer, fora o “Ou vai ou Racha” e o “SOS”, 
tinham nove, nove grupos e articulações e instituições apoiando isso. 
Inclusive a “Liga Brasileira de Lésbicas”. Mas a gente vai pra rua e vê que, 
quando a gente tem um processo político muito delineado e consolidado, é 
difícil, é muito mais difícil do que um processo carnavalesco e artístico de 
aglomeração. 
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O apoio do SOS Corpo ao bloco posiciona o “ou vai ou racha” em duas direções: por 

um lado, representa um movimento de inclusão e reconhecimento do bloco como parte da 

rede feminista local ou até mesmo em aliança com o SOS Corpo, por outro há uma espécie 

de “descaracterização” do processo anárquico e desgarrado carnavalesco. Haja vistas a 

polarização entre o “processo político” e o “processo carnavalesco” apresentado por Anita, 

dando a entender que o momento do carnaval seria diferente daquela participação na 

Parada por ser de caráter menos delineado politicamente. 

 No entanto, o bloco viveu uma expansão de suas fronteiras e sobre as possibilidades 

de diálogo. Depois destas articulações, o “ou vai ou racha” foi convidado a participar de uma 

rede feminista internacional que busca aliar movimentações artísticas realizadas e 

desenvolvidas por mulheres com uma discussão política de empoderamento destas 

mulheres a partir de suas particularidades, sejam de classe, raça ou orientação sexual. Anita, 

que foi ao encontro em Brasília como representante do bloco realiza um relato em que 

destaca algumas das principais organizações com quem entrou em contato e compartilha de 

suas afetações pessoais a partir disso: 

 
Anita: ... porque chegar na “Real Feminista”, foi ver a quantidade de 
experiência que você acha que você tá vivendo sozinha, que você tá vivendo 
muito junta. Junta de pessoas que você nunca viu, mas que você tem uma 
identificação muito maior do que, talvez, com a sua colega de trabalho, 
sabe? (...) Então assim, eu acho que o convite pra a “Real Feminista”, que é 
uma residência artivista-libertária-feminista, puxada pela Universidade 
Livre Feminista, que é um projeto que nasce de uma organização chamada 
“Ser Fêmea”, uma organização de Brasília, que tá dando uma guinada 
agora. Então, o “Ser Fêmea” é uma organização que acompanha, no 
Congresso, as leis e tramitações que diz respeito às pautas feministas, às 
pautas das mulheres. 
Então, o que é que o “Ser Fêmea” faz? O “Ser Fêmea” se reúne com o “SOS 
Corpo”. O “Ser Fêmea” é uma instituição irmã do “SOS Corpo”. O “SOS 
Corpo”, acredito, tem 30 anos, o “Ser Fêmea”, tem 25. O “SOS Corpo” 
ajudou a fundar o “Ser Fêmea”. E aí, se reúne com o “Ser Fêmea”, que são, 
ambas, da MB. E aí, a Universidade Livre Feminista é fruto de um diálogo, 
uma conversa... e que é instigada a acontecer como um processo libertário 
de educação mesmo, educação feminista... via internet, né? Virtual(...) Aí, a 
Universidade Livre Feminista dialoga com todos esses outros grupos, 
inclusive com a MB, e decide por um projeto que articule arte e feminismo. 
Que articule ativismo e militância e feminismo e arte. 
 

Aqui se revela uma rede de mulheres bastante complexa e desconhecida pra mim 

naquele momento. Suponho que a surpresa e o encantamento de Anita (e meu) esteja 
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relacionada às formatações múltiplas que o movimento feminista ganhou atualmente. Com 

sua tradição em reivindicações formais de direitos, de embates duros e necessários com as 

diversas esferas do governo, uma articulação que parece reconhecer a força de guerrilha das 

diversas expressões culturais e artísticas parece inspirador. 

Embora, como já mencionamos anteriormente, grupos artísticos de mulheres tenham 

travado lutas cruciais sobre pautas feministas, inclusive em Recife. Não podemos esquecer 

das “loucas de pedra lilás”, que ano após ano desafiam os tabus religiosos e enfrentam as 

mais consolidadas formas de autoridades sociais arraigadas no patriarcado.   

Anita apresenta ainda uma definição sobre o “artivismo” que seria essa junção de 

ativismo com arte, relacionada ao feminismo. 

 
Fernanda: Artvismo é...? 
Anita: “Art” sem o E... Artvismo. Artvismo, tudo junto. O Artvismo é isso. É 
ele buscar, em forma de resistência, formas de novas expressões e... sejam 
elas da rua ou não, elas partem muito da expressão da guerrilha pra buscar 
formas de resistência mesmo. 
E aí, se cria um Artvismo feminista, na sigla da “Real”, pra congregar 
meninas que tão pelo Brasil todo. Que pode ser jovens ou não. A maioria é 
jovem. Mas que, não necessariamente, precisa ser jovem. E que reúne essas 
meninas pra ficarem 4 dias. A primeira foi em Brasília... 
Fernanda: Essa que tu foi, ne? 
Eu fui pra “Real”. Aí, rolou essa coisa de todo mundo concordar que eu devia 
ir e tal. Eu fui pra “Real” e eu chego na “Real”, em meio a 40 feministas. Na 
verdade, não são 40 feministas, porque algumas poucas não se 
identificavam exatamente como feministas, porque não tinham um 
processo político, nesse sentido, mas que se identificavam como mulheres 
que lutam por causas... em prol das mulheres. 

Paradoxalmente, essa identidade “feminista” parece não ser compartilhada por todas 

as mulheres integrantes da rede. O que, de certa forma, desconecta a proposta do 

“artivismo” de uma causa estritamente feminista. Essa identificação parece estar mais 

relacionada com laços de solidariedade e sentimentos de pertença produzidos pelo ser 

mulher e pelo trabalho artítico desenvolvido por elas.  

Devemos atentar para essas dinâmicas de (des)conexões com o Movimento 

Feminista e com o Movimento LGBT local. Não queremos tecer pensamentos extremistas 

sobre o “ou vai ou racha” no que diz respeito à sua filiação a estes Movimentos. Desejamos 

expor as experiências cotidianas do bloco, que inicialmente pareciam estar relacionadas a 

uma busca por formas menos institucionalizadas de ação política, mas admitem em seu 
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percurso alianças com movimentações políticas tradicionais e com certo grau de 

institucionalização. 

O que podemos notar é que há um interesse individual de cada integrante do bloco 

em contribuir para a transformação da realidade. Seja, no combate à lesbofobia e ao 

machismo (temas que atravessam as discussões do bloco) arraigados em nossa cultura ou 

ainda em articulação a outras pautas, como o da democratização da cidade, o desejo de 

participação nas questões comuns de sua sociedade é pulsante. 

No entanto, não queremos entender a formação do bloco como a somatória de 

ações individuais, tampouco compreendidas e criadas por indivíduos isolados. Há uma série 

de percursos de (in)dependência das relações sociais, interpessoais e entre as os grupos 

mais institucionalizados envolvidos.  

Enxergarmos a política como dissenso nos leva a cultivar um olhar que privilegia os 

tensionamentos entre posições extremas, que neste aspecto poderiam se traduzir entre: o 

“ou vai ou racha” é uma forma inovadora de ação política desconectada dos Movimentos 

Sociais ou é um bloco de carnaval que integra o Movimento Feminista local? Preferimos 

manter a noção de política partilhada por Ranciere (1996) em que esta não tem como tarefa 

impor uma identificação e ou identidade, mas sim romper com as identidades 

preestabelecidas.  

Mais interessante do que categorizar o “ou vai ou racha” como parte dos 

Movimentos Sociais ou fora deles é observarmos as possibilidades de subjetivação política, a 

partir de desidentificações com a ordem policial, a partir da inscrição de novos sujeitos neste 

contexto. 

 

4.1.3. Unidade como fator de tensão política 

A aproximação ao Feminismo local, com a formação para jovens feministas no SOS 

CORPO, pareceu desestabilizar conceitos importantes para a construção do bloco. A 

pluralidade de nomenclaturas para denominar o que é o “ou vai ou racha” sinaliza o 
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território discordante: “Ou Vai ou Racha” pode ser um movimento, coletivo, causa, ou 

sobretudo, um bloco rachistico carnavalesco...”26  

Na esfera das ações do bloco se estabelecem tensões cotidianas, especialmente no 

que diz respeito à unidade ou homogeneidade na construção dessas atrizes políticas. A ideia 

sobre o “ou vai ou racha” constituir ou não um coletivo é apresentada de forma pouco 

pacífica pelas entrevistadas.  

Questionar se o bloco seria um “coletivo” feminista e/ou artístico pareceu trazer à 

tona questões sobre o “afinamento” ou falta dele, de sentimentos, ideias e ideologias 

(ligadas ao Feminismo). Em parte, algumas experiências demonstram o  processo de 

construção do bloco a partir de um envolvimento emocional, que é deflagrado por noções 

de pertencimento a um “nós”. No entanto, esse “nós” não é compreendido com clareza e 

homogeneidade em alguns discursos.  

 Em alguns momentos, a ligação entre as integrantes do bloco e suas seguidoras 

parece se dar entre o ser mulher e ser mulher lésbica. Com todos os conflitos, tensões e 

hierarquizações oriundas disso, a identificação “racha” assumiu um campo de disputa e de 

desordenação (em certa medida) desse território simbólico. No entanto, a ideia de 

unicidade, no que tange às compreensões feministas, parece perpassar a noção de 

“maturidade política” apontada por Anita nesta fala: 

Anita: A gente amadureceu muito no último ano(...) Eu não falo que a gente 
hoje tem um grupo chamado “Ou vai ou Racha”, que existe uma maturidade 
política, porque, enquanto coletivo, a gente não tem unicidade. Enquanto... 

Fernanda: Mas um coletivo tem que ter unicidade? 

Anita: Eu num sei se tem que ter, mas eu entendo que um coletivo parte de 
ideias coletivas e não de ideias que tão centradas em pessoas. E aí, pra mim, 
hoje... não me interessa um lugar, onde determinadas pessoas tenham 
determinadas ideias. Me interessa a construção de um lugar, onde essas 
pessoas tenham ideias que se afinem (...) eu, na verdade, modifiquei da 
introdução do Zine, essa parte que dizia que a gente era uma coletivo. E aí, 
Lisbela que tinha escrito, talvez por não ter uma aproximação, por não ter 
tido uma aproximação mais estreita com o que a gente entende por uma 
formação feminista, tinha pequenas coisas, né?, na apresentação do Zine, 
que não condiziam com o tipo de ideologia que eu e Katia tava mais 

aproximadas. 

 

                                                           
26 Fragmento da descrição “sobre” o “ou vai ou racha” em sua Fanpage 
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A possibilidade ou a busca por uma unicidade como um elemento indicador de 

“maturidade política” para o grupo parece apontar para a crença nas fundamentações 

feministas como condicionantes à ação política. Melhor dizendo, não se trata apenas de 

compartilhar os princípios feministas para que haja uma “coletividade” mas, sobretudo, 

trata-se de um compartilhamento de uma linguagem afinada a um discurso feminista.  

Sônia Alvarez (2014) destaca a pluralidade dos feminismos no Brasil e na América 

latina e nos lembra que este “campo discursivo de ação” são muito mais do que meros 

aglomerados de organizações voltadas para uma determinada problemática; eles abarcam 

uma vasta gama de atoras/es individuais e coletivos e de lugares sociais, culturais, e 

políticos. 

Para a autora, os Feminismos se articulam, formal e informalmente, através de redes 

de comunicação. Ou seja, as atoras/es que neles circulam se entrelaçam em malhas 

costuradas por cruzamentos entre pessoas, práticas, ideias e discursos. E essas teias não só 

vinculam grupos estruturados e ONGs. Também interconectam indivíduos e agrupamentos 

menos formalizados, situados em diversos espaços na sociedade civil, na sociedade política, 

no Estado, nas instituições intergovernamentais, na academia, na mídia, na internet, etc.  

Esses campos também se articulam discursivamente através de linguagens, sentidos, 

visões de mundo pelo menos parcialmente compartilhadas, mesmo que quase sempre 

disputadas, por uma espécie de “gramática política” que vincula as atoras/es que com eles 

se identificam.  

No “ou vai ou racha” essa “gramática política” parece não ser compartilhada por 

todas as organizadoras e talvez, não seja partilhada ou de conhecimento da maioria das 

seguidoras na fanpage e foliãs do bloco. Por isso, parece haver um “mal estar” quanto a esta 

unicidade política para Anita: 

Anita: “Eu concordava que a gente conseguia pensar e executar um bloco de 
carnaval, mas que a gente não conseguia dar conta de um projeto político, 
mais uma manifestação estética, mais uma manifestação carnavalesca.”  

Nesta fala, Anita parece fazer uma distinção entre uma manifestação carnavalesca, 

uma manifestação estética e um projeto político. Ao que pude compreender, estas distinções 

estavam relacionadas ao momento em si do carnaval, que envolve venda de camisas, 

contratação de orquestra e a aglomeração de pessoas; à movimentação da Fanpage, que foi 
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citada como algo surpreendente, por praticamente assumir “vida própria”, na medida em 

que muitas mulheres alimentam a página (que é aberta, mas com cinco moderadoras) 

diariamente, durante o ano inteiro; por fim, o projeto político pareceu estar relacionado não 

só com a formação no SOS Corpo e a participação numa rede de feministas artivistas,  mas 

com os diálogos e embates oriundos desse posicionamento.  

No entanto, a materialização política do “ou vai ou Racha”, em termos da política 

colocada como possibilidade de afetação e formulação de tensões tende a operar a partir de 

elementos lúdicos, que incluem as paródias irônicas, as figuras debochadas e extrapolam os 

contornos “racionais” durante o carnaval. O momento do carnaval mobiliza encontros e 

unicidades (às vezes perdidas) entre as organizadoras e pessoas que acompanham o bloco. 

A dimensão política solapa a dimensão meramente representativa,  a eclosão política 

no ato do desfile ultrapassa a condição de um coletivo em termos de unicidade de 

identidade ou de discurso. Seria o momento do carnaval um processo de criação de 

dissensos a partir de uma estética “que coloca em comunicação regimes separados de 

expressão” (RANCIÈRE, 2005 b, p. 88)?  

 Naquele momento, ocorre a visibilidade de sujeitos, discursos e significados que em 

performance paródica, satirizam os elementos tradicionais do próprio carnaval, realizando 

uma (re)composição ou uma meta-composição dos objetos, tais como as marchinhas 

tradicionais de carnaval - “rachinhas” de carnaval. Os signos são re-configurados pela 

produção artística do “Ou vai ou racha”. Na terça feira de carnaval, são essas elaborações que 

definem o que está dentro da composição do bloco ou o que está fora. 

A política se realiza no paradoxo aparente entre estar no carnaval e re-habitar o 

carnaval propondo a critica, a ironia e a re-composição dos elementos encontrados 

tradicionalmente no nele próprio. Trata-se de uma renomeação de códigos que propõe uma 

alteração dos sentidos dos discursos produzidos. 

No entanto, também poderíamos avaliar o bloco como parte de uma inscrição na 

lógica de códigos “invertidos” (DAMATA, 1997) propostos pelo carnaval. A brincadeira com a 

ordem simbólica é o primeiro alvo do movimento carnavalesco do “Ou Vai Ou Racha”. A troca 

dos signos, a palavra substituída, debochada, posicionada em novo lugar ocasionam a tensão 

que desperta uma comoção política comum às participantes e ao mesmo tempo exclusiva. 
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Nos termos de Rancière (2012 a) ocorre uma desestabilização na construção do discurso do 

“ou vai ou racha” adjacente ao movimento enquanto movimento feminista. 

Sobre a origem do bloco e as proporções que ele tomou em dois anos, Anita realiza 

uma avaliação sobre o sentimento de pertença que existe no bloco e sobre os supostos 

sujeitos políticos envolvidos nesse “nós”:  

Anita: “Eu acho que lá era... se existia uma pretensão política mais 
desenhada, essa pretensão política partia de “quem somos nós”. E, se agora 
existe uma pretensão política desenhada, essa pretensão política parte de 
“quem somos nós” somado ao que estamos construindo junto a qualquer 
tipo de ideologia e movimentação política.” 

 

A pergunta que fazemos junto com outros autores (PRADO, 2002; PRADO e COSTA, 

2011) é: quais são os laços que unem estas mulheres em torno de um “nós” que busca a 

transformação das relações de opressão e o reconhecimento simbólico? Neste caso, 

particularmente, o que estas mulheres ganham simbolicamente e materialmente, se aliando 

à ideologia feminista e à rede que ela compõe?   

Sabemos que não nos cabe aqui responder essas questões, mas reconhecemos que a 

construção de redes e coalisões de mulheres tem valor incalculável para a conquista de 

direitos efetivos e para o reconhecimento básico da prerrogativa que “as mulheres são 

gente”.  

Em minha conversa com Lisbela, dentre outras preocupações que ela demonstrou em 

relação ao bloco, uma delas dizia respeito ao seu desconhecimento parcial sobre as teorias e 

o movimento feminista. Questionei se isso era um problema e se o feminismo sempre esteve 

no horizonte do “ou vai ou racha”. Em sua resposta  notamos, mais uma vez,  uma separação 

entre a “proposta ideológica” e o momento do carnaval: 

Lisbela: eu acho que tinha, sim, uma proposta ideológica por trás. Sempre 
teve. Agora, óbvio que essa proposta ideológica... o momento de ser 
discutido não é no carnaval. Que é quando o negócio toma outras 
proporções. No momento do carnaval, isso fica meio tímido, assim... Não 
que todo mundo do grupo tivesse o mesmo aprofundamento daquilo. E isso 
agregou também muita gente. Porque tem muita gente que passa longe de 
movimentos feministas e que tavam vestindo a camisa pelo fato de serem 
cooptados pelo movimento por simpatia às pessoas que tavam levando a 
história. Entendeu? E, até, várias figuras que têm uma visão até bem 
machista, homens que têm comportamentos machistas, e que tavam 
abraçando a ideia do bloco, assim, pelo fato de ser pessoas queridas. Então, 
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eu acho que isso também quebrou até um pouco o discurso de 
determinadas pessoas e fez repensar.  

Quais seriam as noções de política implícitas aqui? Quais são as “propostas 

ideológicas” que não conseguem ser discutidas durante o carnaval? Talvez, Lisbela estivesse 

falando sobre aquela “gramática política”, pouco partilhada, inclusive por ela, pela maioria 

das/os seguidoras/es do bloco. Por outro lado, ela atenta para elementos de “cooptação” 

(não seria esse um termo político institucional?) de pessoas pela via da simpatia e do afeto 

entre as pessoas envolvidas na realização do “ou vai ou racha”. 

Isso reitera nossa concepção de que o lugar e o momento do desfile do bloco é como 

aponta Rancière (2005 b) um espaço-tempo suspenso, extraído, recortado do ordinário. 

Podemos compreender o carnaval do “ou vai ou racha” como um ato estético, onde as 

pessoas são levadas a um outro mundo sensível, mesmo que volátil, onde é possível 

perceber que a pretensa igualdade entre os sujeitos não está dada. É através da metáfora, da 

criação de ficções polêmicas, que é possível reconhecer esse desencaixe, essa “fratura entre 

os sujeitos e seus mundos” (MARQUES, 2011, p. 32). 

Estes instantes carnavalescos proporcionam outras possibilidades de experimentação 

e de produção da existência das mulheres e mulheres lésbicas, por vezes, libertas do lugar 

destinado primeiramente a elas no jogo social, inclusive, na tradição do próprio carnaval. 

Isso me lembra um dos momentos mais comoventes do carnaval no desfile do “ou vai 

ou racha”: Quando em meio à multidão, três ou quatro “rachas” tiraram a roupa e 

mantiveram a dança carnavalesca com os seios à mostra. Lembro de ter compartilhado o 

pensamento com algumas garotas próximas: “será que não é melhor esperar até chegar lá 

em baixo, num lugar mais tranquilo?” Quem já foi no carnaval de Olinda e é mulher, sabe o 

que é passar pelos apertos das ladeiras. Assédio, desrespeito e violência não são aspectos 

raros de se experimentar.  Mas, aquelas mulheres estava lá, quase nuas e para minha 

surpresa, as reações forma mais de “choque” do que de violência. 

Houve um “burburinho” inevitável, entre homens que queriam filmar e/ou fotografar, 

outros que queriam juntar-se ao bloco com segundas intenções – “esse bloco é bom!”, 

mantivemos as armaduras suspensas. “Esse bloco é de mulher nua, é?” perguntou um rapaz, 

respondi: “Esse bloco é de sapatão, moço!”. Naquele instante, achei uma resposta 

conveniente para afastar qualquer ameaça. Dentre as coisas que ouvi, a caracterização 
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lésbica do bloco estava sendo compreendida e parcialmente digerida como um espaço 

legítimo. Um outro homem se aproximou de mim e disse: “Eu vou nesse bloco, porque do 

que vocês gostam, eu como até o caroço!”. A realidade é que estas pessoas não 

acompanharam o bloco por muito tempo, as poucas conversas eram apenas uma 

demarcação de lugares. 

Para além dos momentos carnavalescos, parece existir ainda uma outra concepção 

sobre o que é que mantém a existência do “ou vai ou racha” como um grupo mais ou menos 

coeso, mesmo sem homogeneidade de discursos e práticas:  

Antônia: “A gente tava comentando que, às vezes, a gente se apoia muito 
numa parada de ônibus à noite. Ou tamo andando pra uma parada de 
ônibus. Várias vezes você “Ah, tá indo pra lá?” e vai junto, tá ligado? Ou... 
enfim, existe uma solidariedade meio que velada. Que, na verdade, só as 
mulheres sabem que ela existe ... Mas existe, também, por outro lado, uma 
matação muito grande às vezes, sabe? Uma competitividade, uma 
necessidade de ser melhor. Que faz parte desse universo do Capital mesmo. 
Competitivo. E aí, eu acho que o “Ou vai ou Racha” é, justamente, um 
espaço pra primeira coisa. Um espaço da solidariedade, do amor mútuo. 
Seja ele, um amor sexual, sexualizado ou seja ele, um amor fraterno, 
entendeu?” 

Nesta fala, a solidariedade é apontada como elemento que mantém a existência do 

bloco. Neste caso, o destaque está no fato de serem todas mulheres e não mulheres lésbicas. 

Isso parece fazer referência ao que chamamos de sororidade entre mulheres, que seria uma 

espécie de irmandade feminina. Embora, o debate em torno de quem são os sujeitos 

políticos “mulheres” para o feminismo27 , esta concepção parece estar marcada por 

experiências do ser mulher e do reconhecimento de outras mulheres em um território de 

hierarquias. 

Podemos pensar então, que as experiências com o “ou vai ou racha” são uma forma 

específica de apropriação de desconstrução de sentidos (daqueles que fazem as mulheres se 

perceberem como rivais) que é capaz de ressignificar acontecimentos e encontros. Tanto 

estas mulheres, como aquelas pessoas apontadas por Lisbela parecem fazer parte de uma 

apropriação estética que estaria fundamentada na afetividade, no rompimento das formas 

cristalizadas de opressão e de criação de novas possibilidades de ações e sentimentos diante 

de do outro e de si mesmo.  

                                                           
27 Ver BUTLER, Judith. Feminismos e subversão da identidade. In Problemas de Gênero, 2003 
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4.2. Surto & Deslumbramento 

O cenário das produções e das entrevistas com os integrantes do “Surto e 

Deslumbramento” possuem especificidades relevantes para as análises. Primeiro, é 

importante frisar que os principais interlocutores do coletivo, a quem suas críticas se dirigem 

muitas vezes, são da área do cinema (pernambucano). Sejam os próprios expectadores das 

suas produções-curtas, sejam os produtores e realizadores como um todo do campo 

audiovisual, o diálogo às vezes se estabelece neste sentido. Por isso, algumas vezes, precisei 

de algum esforço para entender a contextualização de suas questões – o que pretendo 

trazer para os(as) leitores(as). 

Diferente da minha inserção no bloco “ou vai ou racha”, que foi feita mais de perto e 

como parte de todo o processo de ser uma “racha”, o processo de acompanhamento dos 

rapazes se deu em duas vias: primeiro, como expectadora de seus filmes, os quais 

acompanhei os lançamentos pela fanpage; Segundo, nos encontros das entrevistas, que 

foram momentos em que pude me aproximar com mais propriedade de cada um e que 

possibilitaram outros encontros “casuais” posteriores que compuseram a experiência da 

pesquisa. 

 

4.2.1. Identidades a solta – “um estilo meio tropicalista” 

A exceção de Elvis, antes de encontrar com Casimiro, Heyokah e Jujubee para a 

realização das entrevistas, já os conhecia de outros espaços de sociabilidade, uns com mais 

intimidade, outros menos. Digo isso porque, de alguma forma, na construção de um 

território compartilhado e atravessado por forças afetivas e conceituais, existia certa 

expectativa sobre as nossas performances sexuais e de gênero, assim como sobre um certo 

compartilhamento de visão de mundo (política). O que quero dizer é que, quando anunciei 

que gostaria de tê-los em minha pesquisa, existiam alguns pressupostos que foram 

definitivos para a forma como fui recebida e para a experiência do dizer: um deles é a minha 

trajetória no Gema/UFPE, grupo de pesquisa conhecido por realizar estudos no campo das 

sexualidades e com implicações militantes; outro fator relevante, diz respeito a uma espécie 

de solidariedade que existe entre a comunidade LGBT. O fato de ser ali compreendida como 
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um “racha” (com suas implicações identitárias e políticas) e tê-los como “bichas amigas” 

definiu as nossas possibilidades de diálogo. 

Começamos todas as conversas, mais ou menos parecidas, cada um narrou a origem 

do coletivo e como se deu a inserção de cada um. A versão oficial da história é a seguinte: 

Tudo começou numa viagem que Casimiro, Elvis e Heyokah fizeram a Buenos Aires para um 

congresso e entre uma noite e outra de “bons vinhos”, uma alfinetada e outra nos 

produtores de cinema brasileiro, ficaram obcecados em realizar um filme com a música 

“Mama” de Valeska Popozuda. Jujubee estava no doutorado sanduiche no Canadá essa 

época, mas foi desde o início inserido no projeto que nascia entre uma afinidade alcoólica, 

muita “pinta” e um olhar crítico sobre o cinema. A narrativa de Casimiro sobre essa origem 

do “surto & deslumbramento” enfatiza o caráter reativo às produções pernambucanas de 

cinema. Este tom crítico, além de outros elementos de ordem estética, se inscreve também 

nas normativas sexuais e de gênero.  

Por isso, a começar pela criação do nome, eles fizeram uma espécie de sátira com 

outras produtoras de cinema, com as quais eles estabeleciam bom diálogo profissional, mas 

nem por isso deixavam de tecer críticas. 

Casimiro: ... Por exemplo, a gente tinha, digamos, essa oposição à 
“Alumbramento”, porque ela juntava duas coisas: uma era que tinha uma 
certa estética bem realista e naturalista e, por outro lado, era bem 
heteronormativa também. 

Perguntei sobre qual a relação entre uma estética realista e a heteronormatividade, 

porque não havia ficado claro pra mim essa relação, a princípio. Ele me explica que 

historicamente “as duas coisas andam meio juntas, sabe, o artificial com a viadagem”. A 

idéia de realizar filmes que não tematizassem apenas as experiências homossexuais, mas 

que valorizassem uma estética cinematográfica do “exagero”, da “pinta” estariam voltadas a 

uma produção que rompe com as normativas tradicionais no cinema. 

Ao defender um cinema menos “heteronormativo” e “quem sabe mais queer”, 

Casimiro não se esquiva em utilizar conceitos que têm recebido destaque no debate sobre 

os estudos de gênero e sexualidade. Para Judith Butler (1990), os padrões e prescrições 

sobre os corpos e sexualidades funcionam a partir de uma cadeia de inteligibilidade entre 

sexo – gênero – desejo, que são reguladas sob a égide da heteronormatividade. Estas 
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normatizações limitariam e aprisionam a experiência humana, na medida em que não 

reconhecem o potencial da sua diversidade. A partir disso, a autora desenvolve uma noção 

de gênero performativo, na qual a performatividade é a reiteração de normas reguladoras 

que produzem o humano (mulher ou homem, sempre heterossexual) e o abjeto (travesti, 

transexual, homossexual). Estes “abjetos” dizem respeito a todo tipo de corpos cujas vidas 

não são consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não importante’ 

(BUTLER, 1999). 

Originalmente, o termo queer foi designado para todo tipo de “estranhezas” e foi 

muito utilizada na língua inglesa como um xingamento (algo parecido com viado ou 

sapatão). Na literatura dos estudos de gênero e sexualidade o termo se tornou uma vertente 

pós identitária, a qual passou a utilizar o termo de forma positiva, de forma a congregar os 

corpos “abjetos”. A autora Guacira Louro (2008) resume: 

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da 
sexualidade desviante - homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o 
excêntrico que não deseja ser ‘integrado’ e muito menos ‘tolerado’. Queer é um 
jeito de pensar e de ser que não aspira ao centro e nem o quer como referência; 
um jeito de pensar que desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o 
desconforto da ambiguidade, do ‘entre lugares’, do indecidível. Queer é um corpo 
estranho que incomoda perturba, provoca e fascina (p.7) 

 

As produções do “surto & deslumbramento” certamente são perturbadoras das 

normativas de sexo/gênero, mas assumem também uma ambiguidade estética desviante, 

que por um lado parece incomodar os realizadores mais tradicionais do cinema e por outro é 

incorporada pelos Festivais (alguns LGBT). Seguindo essa linha queer, Casimiro destaca as 

vivências marginais das sexualidades e do cinema. Existe uma reflexão sobre os espaços que 

a homossexualidade vem galgando, não só nos filmes, mas em diversas áreas da sociedade, 

entretanto há uma preocupação com os “modos de ser” homossexual que têm sido 

legitimados. 

Casimiro: Então, a gente vive coisas marginais aí dentro. Quando saiu 
“Leona, assassina vingativa”... A gente pensou coisas que - falando por 
mim, que me interessavam, instigavam... mas que não estavam sendo 
discutida pela homossexualidade mais mainstream, digamos assim.  

O exemplo de “Leona, a assassina vingativa” ilustra com propriedade o desafio em 

discutir os atravessamentos de raça, classe e identidades de gênero numa concepção de 

homossexualidade mainstream. O vídeo que ganhou milhares de acesso no youtube, diz 



126 
 

 
 

respeito a uma gravação caseira de uma cena que lembra novelas mexicanas (pela carga no 

drama das falas), onde a personagem principal é Leona, um garoto de aproximadamente dez 

ou doze anos, travestido, num cenário que parece ser a sua casa, um quarto pobre em 

Belém do Pará. 

Leona é o que existe de mais “trash” ou queer no que diz respeito a uma sexualidade 

aceitável. Como produção audiovisual, igualmente. Mas, então, além dos risos que 

renderam acessos e popularidade à personagem, qual a potencialidade de reinvenção das 

identidades sexuais e de gênero dessa produção?  

Heyokah adiciona elementos de classe e raça que inscrevem as produções locais 

voltadas a um nicho da sociedade em específico e que por isso, não poderia ser tomado 

como “O” cinema pernambucano.  

Heyokah: Há dois anos atrás, a gente sentia que o cinema pernambucano 
era essencialmente heterossexual, branco e que não anda de ônibus. Assim, 
era uma coisa que eu pensava muito. Era muito burguês, assim. E muito 
hétero mesmo, assim. Em todos os sentidos. Não era por ter personagens... 

 

A realização de filmes que instaurem uma “outra” sensibilidade, seja gay ou menos 

burguesa, denunciam e tencionam uma forma de fazer filmes que tem sido tomada por 

universal. Assim como na Ciência, onde os sentidos de objetividade e racionalidade foram 

produzidos por uma ciência “corporificada” de homens, brancos e europeus (HARAWAY, 

1995), parece que nas produções áudiovisuais existe uma movimentação semelhante.  

Os olhos de neutralidade não existem, todas as produções passam pelas 

sensibilidades de seus realizados e expectadores, então investir em produtos que partam de 

sensibilidades outras e não só de personagens outros, denuncia a contingencialidade dos 

aspectos que são compreendidos como aceitáveis ou não, tais como: o que é belo e o que 

não é, como pode ser um gay e como não deve, como esses gays podem falar da própria 

sexualidade ou identidade de gênero e como não podem, etc. 

Embora achem que nos últimos dois anos o cenário tenha mudado um pouco, 

inclusive a própria “alumbramento” fez um filme que eles consideraram um “tapa na cara” 

da “surto & deslumbramento” – que é o doce amianto. Eles mantém a postura reativa, 
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admitindo que em dado momento, eles próprios serão alvos de outras críticas por terem 

sido absorvidos pela ordem. 

Casimiro fala de uma fase meio gay que o cinema pernambucano tem passado 

atualmente, com Tatuagem28, no entanto, apesar de reconhecer as potencialidades de 

afirmação desse e de outros filmes que retratam as homossexualidades, existe uma crítica às 

normatividades que as próprias pessoas e produções homossexuais têm seguido. Ele faz 

conexões com a sua própria infância, sua descoberta da sexualidade e as negociações que 

precisou fazer sobre as suas identidades sociais: 

Casimiro: Assim, eu acho que com uns 12 anos eu já sabia que era gay. Mas 
ainda tinha muito o estigma da bicha. Então eu fui educado nesse estigma. 
Meu grande problema na adolescência, primeiro, era tentar abafar a 
sexualidade, o desejo por homens que depois eu vi que não conseguia. E aí, 
o segundo dilema... - nem dilema, mas, assim, aceitei. - Ok, é isso que eu 
vou fazer. Mas eu vou ser um gay. Eu não vou ser uma bicha. 

 

É interessante a diferenciação que Casimiro faz da sua experiência sobre ser e não ser 

“bicha” e da produção de uma identidade “gay”. Peter Fry (1982) realiza uma historicização 

das identidades homossexuais masculinas nos Brasil, entre os anos 1960 e 1970. Ele 

descreve como as práticas homoeróticas masculinas foram organizadas a partir de um 

modelo “hierárquico” - nas figuras do “bicha” e do “bofe” (baseado naquela célebre 

dicotomia ativo/passivo) e posteriormente a emergência de um modelo “igualitário” - a 

construção da identidade gay. Com o surgimento da figura do entendido ou do gay trouxe à 

tona, a partir dos anos 60, a possibilidade de novas relações: um “modelo igualitário”, 

baseado na relação gay/gay - ou entendido/entendido, onde os tipos efeminados talvez se 

tornassem menos freqüentes. Cabe ressaltar, que esses “modelos” nem sempre foram bem 

recebidos por todos e organizar as experiências dessa forma funcionam muito mais pelo seu 

valor didático e histórico do que qualquer outra coisa. 

Existe ainda um discurso mais recente muito mais fluído e não tão fechado, que de 

certa forma acabou por acompanhar a recente história homossexual brasileira. Junto àquela 

movimentação queer há um conjunto de posturas críticas aos modelos fechados e à própria 

naturalização do desejo, que parece ter um potencial um tanto anárquico. Embora, devamos 

                                                           
28 Filme de Hilton Lacerda que retrata o romance entre dois homens, numa releitura do que foi o Grupo 
Vivencial em Olinda. 
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admitir que este não é um componente tão recente, porque desde os anos 70, alguns 

militantes já queriam subverter as relações sociais rechaçando o tal “modelo hierárquico” e 

que perceberam no “modelo igualitário” a criação de um comportamento aceitável demais e 

por isso, questionável (Fry, 1982). Haja vistas o exemplo de João Silvério Trevisan, que 

defendia em seu jornal - Lampião da Esquina, dentre outras questões subversivas, um 

“individualismo anarquista” que chocava até mesmo com a militância de esquerda da época 

(MACRAE, 1990).  

Esse “anarquismo identitário” parece compor o “estilo meio tropicalista” (piada feita 

por Jujubee para caracterizar o comportamento sexual de Heyokah) presente em alguns 

relatos sobre as aventuras e desejos infantis de Heyokah. Longe de ser algo “naturalizado”, a 

subversão faz parte de uma performance sexual e de gênero almejada. 

Heyokah: ... nessa época, por exemplo, um desejo que eu tinha era de ser 
um jovenzinho , de casar com... a casar, não. A ter um caso com um 
professor da federal casado e um dia eu ia chegar nu na casa dessa pessoa, 
gritando assim: “Aaaahhh”, tá ligado? Assim, não pelo amor, mas pelo 
escândalo. E ia acabar com essa porra dessa família. É. Meio pervertido 
mesmo, assim. E, tipo, eu pensei: “Caralho!”. Assim, isso era um sonho que 
eu tinha aos, sei lá, 16 anos, sabe? Antes de ficar efetivamente com um 
cara. A minha ideia de ficar com um cara já vinha com peso. Já vinha com 
carrego, assim, de que o libertário aí, ele vai vir em vários níveis, tá ligado? 

 

Não sei se pelo fato de ser Psicóloga ou pelo o que se espera de uma pesquisa na 

psicologia, mas percebi que quando pedia para que eles relacionassem as produções da 

“surto & deslumbramento” com suas histórias pessoais e mais especificamente, sobre as 

“saídas do armário”, emergiram conteúdos “confessionais” da infância e da adolescência 

relacionados a origem de desejos dissidentes.  

 Neste relato acima, o primeiro ponto a se destacar está relacionado à vivência ou 

idealização de uma (homo)sexualidade transgressora. O imaginário relacionado ao desejo de 

ficar com outro homem é exposto em vários aspectos transgressores: transgressão 

geracional, na figura de um homem mais velho; a transgressão em relação a uma 

autoridade, no status do professor; e por fim um desejo de transgressão moral, na medida 

em que a concretização dessa vivência está diretamente relacionada a um escândalo 

familiar.  
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Longe dos sonhos mais comportados, presentes nas pautas de reivindicação LGBT 

contemporâneas, tais como casamento e adoção, as vivências homossexuais nem sempre 

seguem um padrão aceitabilidade social. Aqui, essa experiência parece estar inserida em um 

contexto mais amplo de experiência libertária ou do que podemos chamar de “sexualidades 

dissidentes”. 

Maria Elvira Diaz-Benitez e Carlos Eduardo Figari (2009), discutem sobre as formas de 

produzir conhecimento sobre práticas sexuais e eróticas que desafiam os efeitos políticos da 

abjeção/repugnância. Essas práticas que se situam no campo da “impossibilidade 

significante” (p.21), corroem com sua existência as frágeis suturas das sexualidades 

instituídas. 

A constituição de sexualidades normais e periféricas, a partir de uma matriz 

heterossexual denota uma falsa unidade que fragmenta o corpo. Por isso, quando aparecem 

outros corpos ou práticas sexuais/eróticas que desafiam a lógica da gramática, são 

produzidos dois efeitos políticos: o primeiro é a consideração de não-humanidade e o 

segundo, a abjeção e a repugnância”. 

Algumas práticas sexuais dissidentes, mesmo construídas sobre a transgressão, estão 

longe de ser universos desregrados. Pelo contrário, normas, valores e convenções, por vezes 

hierárquicas, organizam sua existência. Além disso, estas práticas, são também 

hierarquizadas e ordenadas dentro da própria comunidade LGBT. Como desabafou Heyokah: 

Não é só ser gay. E aí, na época que eu comecei a ficar com homens..., eu 
sempre ficava com um homem e uma mulher. Assim... sei lá, eu me sinto 
muito bissexual, na real. E... só que eu não gosto de falar porque as pessoas 
geralmente não respeitam, sabe?(...) Quem é bi é bicha, tá ligado assim? É 
meio chato, assim, especialmente no mundo gay, aliás.  

Há de se destacar o divórcio (na concepção dele ou dos que o cercam) entre 

identidade e a orientação sexual assumida: gay e prática bissexual. A tensão presente na 

auto afirmação de uma identidade bissexual, que configura uma espécie de descrédito às 

pessoas que se dizem bissexuais, parece fazer parte daquela normatividade apontada por 

Casimiro.  

Autores como Fernando Seffner, se interessaram em pesquisar a bissexualidade 

masculina. Em um de seus trabalhos em contato com a Rede Bis ele destacou quatro 

grandes representações:  : 1) a masculinidade bissexual como indefinição, ambiguidade e 
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falta de decisão, que causa sofrimento e conflito; 2) a masculinidade bissexual como uma 

masculinidade intensificada, sacana, tendente ao sexo mais intenso do que o habitual; 3) 

aquela que aproxima a masculinidade bissexual com o sexo do futuro, e coloca então os 

homens que a praticam hoje como mais adiantados do que os outros homens; e finalmente 

4) aquela que explica a masculinidade bissexual como um prolongamento quase natural da 

verdadeira amizade masculina, uma amizade que fala de troca afetiva e eventualmente 

erótica entre homens, sem com isso comprometer o estatuto da masculinidade (SEFFNER, 

2003). 

Estas categorizações parecem apontar hierarquias que surgem a partir do que é 

entendido por (bi)sexualidade e não apenas por práticas sexuais. A sexualidade seria um 

dispositivo de poder da modernidade ocidental que a colocaria em um domínio separado do 

resto da natureza humana, configurando o sexual como um campo específico e diferenciado 

na vida das pessoas e produzindo a ideia de identidades sexuais apoiadas em tipos 

diferentes de práticas. 

Ainda sobre hierarquias próprias dos “modos de ser” homossexual, Jujubee tensiona 

algumas dessas concepções. Ele realiza uma narrativa intima e contundente sobre a maneira 

como a criação do projeto “surto & deslumbramento” e a convivência com seus parceiros de 

trabalho afetou as suas percepções sobre si e suas formas de viver a homossexualidade. 

Jujubee: É que, assim... O que eu acho engraçado, o que eu sinto no grupo é 
que, até por ter saído do armário tarde (...) Não faz sentido, pra mim, a 
vivência de gueto, sabe? Uma identidade gay mais tradicional, como as que 
eu tive contato, por exemplo, em Montreal... Que eu vivi uma série de coisas 
do esteriótipo do gay, assim. Uma certa misoginia... Uma certa 
promiscuidade... de falar que os héteros eram desinteressantes. De 
estereotipar o hétero, entendeu assim? (...) Então, assim, acho que com os 
meninos, eu encontrei esse espaço de, ao mesmo tempo, ver uma bichisse 
exacerbadíssima, afetadíssima, exagerada, mas que, ao mesmo tempo, não 
tem esse fechamento. É muito aberta pra incorporar outras coisas e nunca 
se esgotar naquilo. Naquela vivência de uma sexualidade de uma maneira 
muito específica, assim. 

 

Sem conhecer Jujubee, somente lendo estes relatos, não daria para adivinhar que, na 

maior parte do tempo, ele apresenta um jeito um pouco tímido e discreto. Apesar de serem 

características um tanto coerentes com sua carreira de professor universitário, esta 

“abertura” a outros modos de ser (numa fala que pode ter sido facilitada pelo fato de 
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estarmos tomando cerveja no bar) parece ter sido promovida pela vivência de uma 

coletividade “outra” homossexual, fruto dos espaços – tempos recortados pelo “surto & 

deslumbramento”.  

Nestas reflexões ele realiza aproximações e distanciamentos com uma suposta 

identidade gay, talvez, aquela referida por Casimiro como “mainstream”. Embora em Recife 

Jujubee nunca tenha partilhado de uma vivência de gueto, mais marginalizadas digamos 

assim, o deslocamento do país pareceu proporcionar esse trânsito por territórios simbólicos 

diferentes.  Embora isso tenha sido experienciado num país, Canadá, com menos problemas 

sociais básicos como o Brasil, essa noção do gueto homossexual, mesmo atravessado por 

questões econômicas, apresenta historicamente sentidos ambíguos de sociabilidade e 

segregação (FRANÇA, SIMÕES, 2005).  

Seria arriscado dizer que as vivências do gueto homossexual (neste caso, 

particularmente gay) são iguais ou até parecidas em países tão diferentes. No entanto, 

características como as apresentadas por Jujubee, tal como misoginia, promiscuidade e 

desinteresse ou até aversão por pessoas não homossexuais (ou seriam não gays?) parece 

fazer parte de algo que é vivido de forma usual.  

A sua contrapartida com a forma “livre” ou “aberta” com que viveu sua sexualidade 

em Recife, especialmente a partir da convivência no coletivo e dos debates que foram 

possibilitados por isso, talvez indique que em Recife exista também um modo de ser gay 

relacionado àquele gueto vivenciado em Montreal.  

Para além destas “padronizações” de comportamentos e gostos sexuais, ele aponta 

um deslocamento ainda mais delicado numa sociedade não só homofóbica, mas 

particularmente transfóbica (uma vez que a transexualidade pode não estar relacionada à 

homossexualidade).  

Jujubee: Eu tô vinculando a minha imagem a uma certa bichisse, assim, mas 
que ainda é muito homenzisse. Daí eu acho... Muito interessante também 
(...) dessa coisa do “I Love Travesti”. O meu interesse por essa coisa da 
figura, da subjetividade da figura política travesti... Não começou com o 
coletivo. Eu acho que muito foi uma feliz coincidência, porque, em Montreal, 
em Village, eu comecei a ir pra um lugar que tinha apresentações Drag e era 
um dos lugares onde eu me sentia à vontade pra ir só e ficar bebendo. De 
conseguir me divertir só e assistir os shows, inclusive. E eu comecei a viajar 
assistindo aquilo, pensando que aquilo era um modo de vida. Porque não 
era só uma apresentação (...) Essa coisa de... Aí, lá eu vi “Paris is Burning”, 
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que era uma lacuna na minha informação, que eu não conhecia(...) E aí, 
quando eu voltei, as meninas lá em casa tavam vendo “RuPaul”... E aí, eu 
comecei a ver. E aí, eu encontrei Cristina, que fazia uma pesquisa sobre 
corpo e sexualidade. Cristina morava comigo, me ajudou a me montar, 
entendeu? Então, assim, aí, já houve toda uma experiência coletiva que foi 
construída ali, entendeu? 

 

A identificação com a identidade “travesti” é aqui produzida e atravessada 

heterogeneamente por diversos elementos, atores/atrizes que possibilitam uma reflexão 

sobre seus privilégios, como homem cis29, branco e classe média. Alguns deslocamentos 

parecem desestabilizar concepções reificadas sobre sua própria identidade: 

 1) Além do território geográfico distante, em Montreal ele parece entrar em contato 

com outro território sexual, em que vivenciou sociabilidades e “modos de ser” gay diferentes 

dos que estava habituado e espaços de lazer mais próximos das drag queens;  

2) Há um certo deslocamento de gênero, traduzido inicialmente como fascínio pela 

subjetividade e pela figura política travesti30, mas que posteriormente dão espaço ao 

questionamento sobre um corpo que pode transitar através das fronteiras entre o masculino 

e o feminino;  

3) Há ainda o deslocamento de uma noção de identidade pra outra de “modo de 

vida” e as tentativas de, ainda que não podendo adota-las, produzir algo – como o bloco de 

carnaval “I love travesty”, a partir do fascínio a estes modos de existir. 

Ainda sobre o bloco, seguimos nos questionando sobre qual a seu real potencial 

inventivo, tanto esteticamente, quanto na utilização de outras (mesmas?) identidades de 

gênero. Comentei que, de certa forma, se travestir de mulher num dia de carnaval lembrava 

o “bloco das virgens”31 e concordamos que isso nunca constituiu uma afirmação das pessoas 

                                                           
29 Segundo Jaqueline de Jesus (2012) em termos de gênero, todos os seres humanos podem ser enquadrados 
como transgênero ou “cisgênero”. Chamamos de cisgênero, ou de “cis”, as pessoas que se identificam com o 
gênero (masculino ou feminino) que lhes foi atribuído quando ao nascimento. Porém, há uma diversidade na 
identificação das pessoas com algum gênero, e com o que se considera próprio desse gênero, por isso, 
denominamos as pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi determinado, como transgênero, 
ou trans. 
30 Embora não haja consenso na literatura sobre o significado do termo, nos termos da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA) as travestis são: “Uma construção de gênero feminino, oposta ao 
sexo biológico, seguido de uma construção física de caráter permanente, que se identifica na vida social, 
família, cultural e interpessoal, através dessa identidade” (ANTRA, 2012, p. 10). 
31 Bloco tradicional de Olinda, que tem como característica principal os homens se vestirem de mulher. 
Segundo sua fanpage do Facebook, o bloco tem mais de 60 anos e é apontado como um dos maiores do Brasil. 
Informações disponíveis na Fanpage: https://www.facebook.com/virgensdeolinda/info?tab=page_info 
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trans ou travestis, pelo contrário, muitas vezes é um evento que reforça estereótipos e 

alimenta o humor que violenta subjetividades. 

 Conversamos sobre os riscos simbólicos que poderiam estar envolvidos no “I love 

Travesty”. Uma vez que, poderiam ser feitas associações não só com “as virgens”, mas 

também com o “I love cafuçú”. O conteúdo característico deste segundo bloco dialoga com 

outros aspectos problemáticos: Basicamente é um bloco (que promove festas famosas na 

cidade) onde pessoas de classe média e classe média alta se vestem como “cafuçus32” e 

“Rarius33”, ou seja, satirizam estereótipos relacionados às pessoas pobres (e 

consequentemente, negras).  

 Apesar desta possível relação com os dois blocos citados, Jujubee argumenta, a partir 

de suas afetações pessoais e dos outros idealizadores do bloco, tensionamentos importantes 

para a instauração da política: 

Jujubee: Então foi um espaço de experimentação que, pra mim incrível [...] E 
aí, onde é que vem a política? Primeiro, de tensionar o meu lugar de homem 
Cis, né? Gay, porém homem Cis ainda. Que eu sou homem Cis, branco, 
classe média... 364 dias do ano e, num sábado de carnaval, eu me travestir 
[...] Mas é porque a gente tem um interesse, um fascínio pela figura travesti 
mesmo. Como subjetividade, sabe? [...] Aí, eu fiquei pensando: “Por que é 
que não são ‘As Virgens’?”. Porque, apesar de tudo, eu sou gay. Apesar de 
tudo. Embora homem Cis, assim, eu vivencio a minha sexualidade com 
fascínio pela figura feminina, com fascínio pela roupa, pela maquiagem. 
Então é uma forma de me abrir a essa alteridade, inclusive, pra questionar a 
minha identidade Cis(...) Então não é nem só as “Virgens”, o hétero que vai 
fazer o travestismo de um dia, nem é como “I Love Cafuçu”... que não há 
ponto de contato entre quem se veste de porteiro numa festa classe média. 
Porque eu acho que eu, como gay, quando eu vou me travestir... Eu tenho 
um ponto de contato com essa subjetividade Trans, entendeu? Então acho 
que, nesse sentido, a política é de criação e de abertura. Não é apenas 
brincar com a figura do outro, mantendo a reserva. Eu me abro pra ser 
afetado por ocupar aquele lugar naquele dia. 

 

Essa fala de Jujubee me provocou uma avalanche de pensamentos sobre quais são as 

possibilidades de uma subjetivação política nisto que fazemos cotidianamente nos carnavais. 

Sim, porque além de “racha”, estive nos últimos anos vestida de travesti (de forma clichê, 

mais parecida com uma drag queen, na realidade) acompanhando o bloco. Entretanto, os 

                                                           
32 Cafuçú é uma gíria local difícil de explicar, uma vez que assume diversos sentidos dependendo do contexto 
social de quem usa. Mas, a partir da compreensão que o bloco utiliza, essa seria a denominação para homens 
rudes, “pouco refinados”, geralmente pobres, mas que são de alguma maneira atraentes sexualmente. 
33 Na gíria local, a denominação rariú é inspirada nas mulheres que buscam se relacionar com estrangeiros, mas 
que não sabem falar inglês, por isso a relação vocálica com a expressão inglesa “how are you”. 
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relatos de Jujubee sobre a reação das pessoas no dia em que sai travestido no carnaval são 

muito diferentes das que eu presenciei. Ele me conta que desde a parada do ônibus até no 

meio da folia ouve comentários e brincadeiras hostis como: “senta aqui no meu colo, 

querida!”; “ai que travesti branca, feia!”. O único comentário que me incomodou, não por 

ser uma ofensa, quando saí pelos quatro cantos dizendo que estava indo para o bloco “I love 

travesty” foi: “Mas, você é muito linda pra ser travesti”. 

Um corpo masculino vestido de mulher é ainda um incômodo ao machismo arraigado 

em nossa cultura, onde há uma clara hierarquia de gênero (masculino superior ao feminino) 

e se “rebaixar” ao feminino significa uma afronta às normatizações.   

Criar um ponto de contato entre uma identidade sexual gay, com uma identidade de 

gênero trans parece ainda um desafio (embora as letrinhas LGBT, supostamente, 

componham uma mesma comunidade). Por isso, acreditamos que nestas situações são 

construídas possibilidades de subjetivação política, através do que Rancière (2006) chama de 

desidentificação.  

Esta desclassificação, mesmo que temporária, parece estar mais próxima ao que 

Rancière (1996 b) compreende por sujeitos políticos. Uma vez que, restringir o debate ao 

universo de identidades estáticas (como tem feito o Movimento LGBT), parece manter a 

disputa política apenas em torno da distribuição das partes, que garante “direitos”, mas 

preserva as hierarquias da ordem policial. Sem desprezar a necessidade de vivermos numa 

sociedade com ordenações policiais “melhores” que outras, não podemos perder de vista as 

infinitas possibilidades de criação de espaços que questionem a forma como as partes se 

hierarquizam e quais as consequências disso para a vida das pessoas. 

 

4.2.2. Política é ficção ou faremos revolução? 

Quando chegamos no assunto sobre participação política em Movimentos Sociais 

locais e/ou em outras instâncias institucionais, as respostas foram difusas. Levantei 

questionamentos sobre o Movimento LGBT e coletivos envolvidos em discussões sobre 

sexualidades, identidades de gênero e ações de combate à LGBTfobia na Universidade, como 

o “Além do arco íris”. No entanto, as aproximações e parcos envolvimentos relatados, 

contrário às minhas expectativas, estiveram em outros âmbitos da militância ou ainda, 

traduzidas em um desejo de transformação social, a partir do questionamento da ordem: 
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Elvis: Nunca participei de nada mais institucionalizado assim...Mas, sei lá, 
teve alguma coisa na rua, eu realmente vou [...] E pode ser gay ou não. Eu 
acho que, tipo, o fato de ser gay... eu acho que me põe num lugar que, tipo, 
eu tenho que criticar a ordem toda, assim. 

O destaque para a presença nas ruas como forma de participação política legítima 

parece revelar uma relação particular, não só de Elvis, mas dos outros entrevistados 

também, com os espaços públicos e com a cidade de forma geral. Não é sem sentido, uma 

vez que o espaço produz estéticas capazes de recompor modos de produção subjetivas. Na 

produção de espaços coletivos podem ser cultivados meios de denúncia daquilo que a 

cidade e sociedade como um todo não nos permite viver (RODRIGUES, BAPTISTA, 2010).  

Jujubee foi o único que relatou ter se envolvido mais diretamente com o Movimento 

Estudantil durante a graduação. Mesmo considerando uma experiência intensa e de grande 

valor na sua formação, mantem-se crítico ao formato: “tem coisa mais sem humor do que o 

movimento estudantil? É uma impossibilidade de rir de si mesmo, sabe?”.  

Apesar de suas produções acadêmicas e audiovisuais estarem bastante voltadas ao 

campo das (homos)sexualidades e das identidades de gênero, uma das aproximações 

relatadas foi com o Ocupe Estelita que, como dito anteriormente, além de reivindicar um 

replanejamento para a região do cais Estelita, compõe um movimento voltado para projetos 

de planejamento urbano, com pautas contra a verticalização da cidade e pela 

democratização dos espaços públicos.  

E mesmo que tenham contribuído de alguma forma para a realização de eventos 

específicos durante o Ocupe Estelita, aparentemente não há um sentimento de pertença ou 

de integração com este grupos organizados. Mas, permanece a noção de que o espaço 

público se mantém como possibilidade para as intervenções e reinvenções da própria 

existência. 

Fernanda: E tu vê um link do trabalho de vocês com os movimentos sociais 
nisso tudo? 
Jujubee: Acho que não. O mais próximo que eu vejo disso é... - e que, na 
verdade, é muito forte, assim. Que merece ser falado. - é a proximidade... 
Não com esses movimentos sociais mais tradicionais, assim, Sem-Terra, 
LGBT, MTST... Mas, assim, a proximidade com algo como foi o “Ocupe 
Estelita”. (...) Mas, mesmo assim, eu acho que ele tem claramente uma 
discussão de política que atravessa uma política mais institucional, né? 
Assim, essa coisa de tá lá, junto ao ministério público. De tá pleiteando voz 
em alguns espaços, como conselho municipal.  
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Existiria uma fuga ou até mesmo negação das ações políticas mais institucionais? 

Seria por descrédito a estas formas ou apenas desinteresse? Aparentemente, o que se 

mantém são posturas de tensionamento. Mas, não através de críticas elaboradas em uma 

distância “segura”. Pelo contrário, o olhar que busca contradições, parte de um 

envolvimento pessoal e até militante dentro dos movimentos com que dialogam.  

Cassimiro é, dos quatro, aquele que academicamente estuda teorias sexuais e de 

gênero, com aproximações da teoria queer. Ele relata que há alguns anos realizou um 

pequeno trabalho para o Leões do Norte34, mas nunca se envolveu. Diante destas relações, 

ele parece ser o integrante que mais dialoga com o Movimento LGBT especificamente. Em 

nossa conversa ele mantém a firme postura de contribuição e apoio às pautas que são 

reivindicadas pelo Movimento, no entanto, se posiciona atento às contradições internas: 

Cassimiro: Eu gosto muito de... quando eu penso num filme, de... enxergar 
não as pautas, mas as contradições. Seja do movimento social, seja do 
cinema pernambucano, seja do que for. E, dentro das coisas com que eu 
concordo, seja as pautas do movimento, inclusive... Quais são as 
contradições e algo que as pessoas não tão vendo, o ponto cego ali? E 
entrar naquilo. E que pode até, às vezes, ser contraproducente pra o que eu 
tô abordando. Pra o movimento social ou pra o cinema pernambucano. 
 

Nesta fala, Cassimiro põe suas críticas ao Movimento (neste caso, o LGBT) e ao 

cinema pernambucano lado a lado. Não sem razão, uma vez que sua visão sobre as 

produções audiovisuais acredita que estas estão tão próximas à reinvenção de um mundo 

mais igualitário, proposta pelo Movimento, quanto a garantia de direitos e construção de 

políticas públicas para a população LGBT. 

Ainda neste processo de aproximação/distanciamento de projetos de reivindicação 

ou de transformação social na cidade, no relato seguinte há uma reflexão sobre as 

potencialidades e o alcance dos movimentos sociais. Ao conversarmos sobre alguma possível 

experiência junto a movimentos organizados na cidade, o entrevistado destacou a 

importância de ter participado do projeto “Coque vive”35. Este projeto tem como alvo a 

comunidade do Coque e engloba ações de diversas ordens, tais como no campo da 

educação, da arte, da promoção de espaços de lazer, etc. Ele tem por objetivo central o 

                                                           
34 Fundado em 8 de dezembro de 2001, o Leões do Norte é uma ONG que compõe o Fórum LGBT de 

Pernambuco e  atua em defesa da livre orientação afetivo-sexual e da promoção da cidadania da população 
LGBT.  Informações disponíveis em : <http://www.leoesdonorte.org.br/> Acessado em : 30 de Março de 2015 
 

 
35 Informações disponíveis no site do projeto: https://coquevive.wordpress.com/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leoesdonorte.org.br%2F&h=kAQEtO_YC&s=1
https://www.facebook.com/paginaleoesdonorte/info?tab=overview
https://www.facebook.com/paginaleoesdonorte/info?tab=overview
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combate à estigmatização da comunidade como um espaço marcado pela violência e pelo 

tráfico de drogas.  

No decorrer da conversa, em meio a relatos carregados de afeto sobre como se deu 

sua contribuição como jornalista ao projeto e seu contato com jovens que participaram dele, 

eclodiu uma crítica, não ao projeto em específico mas, a partir da sua perspectiva sobre 

como funcionam os Movimentos Sociais em geral. 

 
Heyokah: [...] Sempre tive um problema, assim, com o Coque Vive [...] 
Porque, assim, eu sou anti-salvacionista, assim. Eu acho que ninguém vai 
salvar ninguém e eu não concordo com essa ideia em nada. E, às vezes, sou 
muito radical também. Por um lado, sou anti-salvacionista e, por outro... - 
que já é meio radical. - e outro lado, que eu sou mais radical ainda, que, em 
dado momento, eu achava que os movimentos sociais, eles apaziguavam 
um certo desejo muito violento de explodir - e tem que explodir. - e que não 
explodia porque a coisa era amenizada, saca? Isso sempre me incomodou 
muito, assim. Do tipo, essa ideia mesmo de que os movimentos sociais, às 
vezes, não conseguem, de fato, fazer uma transformação macro... E apenas 
apazíguam uma revolução... 

 

A declaração, um tanto exaltada e com uma medida de utopia, abre frentes de 

questionamento que vão além do que podemos realizar neste trabalho. No entanto, 

arriscamos dizer que sua argumentação está relacionada à “contagem das partes” que 

mantém hierarquias e funções numa sociedade. Em que medida os movimentos sociais 

promovem efetiva emancipação dos sujeitos e em que medida seu discurso reafirma 

hierarquias e existências subordinadas?  

Não haveríamos de encontrar respostas, primeiro porque “os movimentos sociais” 

são muitos grupos, envolvem muitas pessoas, com diferentes práticas e ideologias. Depois, 

porque acreditamos e desfrutamos de muitos avanços que foram possibilitados pelo 

pleiteamento de direitos. Basta lembrar que até pouco tempo as pessoas homossexuais não 

podiam se casar, usufruir das prerrogativas que isto implica, tampouco expressar afeto em 

lugares públicos sem serem expulsos ou agredidos (o que não foi alcançado completamente, 

mas conquistamos algumas leis que regulam estabelecimentos, mas não os crimes oriundos 

de homo e transfobia). 

Apesar disso, é relevante o questionamento: Quais são as possibilidades da política 

para uma revolução? Quais são as possibilidades de desnaturalizar os enunciados que 

regulam os corpos e produzem a inteligibilidade de um sistema? Heyokah parece encontrar 
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saída, ou amo menos interessantes, para outros diálogos a partir de suas produções 

audiovisuais: 

Heyokah: Às vezes eu discordo da minha própria posição. Isso é bom 
também. Por isso que trabalhar numa ficção... porque, assim, você coloca 
coisas que você não necessariamente concorda. Mas você bota ali, porque 
elas são formas de ser pensadas, sabe? Tipo.. É, é mais fácil e agora eu tô 
me realizando nisso. Do tipo... por exemplo: falar sobre negros da maneira 
como eu falo em “Casa Forte”... 
 

Enquanto a revolução não acontece, quais as “reformas” que precisamos fazer no 

meio do processo? Talvez possamos afirmar que, seja em diálogo com o Estado, seja na 

composição dos Movimentos Sociais, precisamos buscar estratégias políticas de 

enfrentamento das desigualdades sexuais e de gênero. Sabemos que a arte pode admitir um 

movimento de emancipação para seus criadores e expectadores. Pode a arte fugir dessas 

linguagens estratégicas?  

A partir da fala de Heyokah nos deparamos sobre os possíveis efeitos “no real” que 

seus filmes podem produzir. Ele relata várias conversas intrigantes que teve após a exibição 

de “Casa Forte”. São pessoas que buscam não apenas um debate técnico ou teórico, mas 

que trazem experiências de suas vidas pessoais para relacionar com o que foi visto. Ou seja, 

a experiência do filme produz experiências, sentimentos, pensamentos naquele momento, 

que se reconectam ou reinventam experiências vividas anteriormente.  

Para Rancière (2005a), tanto os enunciados literários, quanto os políticos fazem 

efeito no real igualmente, na medida em que definem as trajetórias de visibilidade e 

ocupação dos corpos. A possibilidade de abordar os temas da homossexualidade e do 

racismo em Pernambuco no filme “Casa Forte” por exemplo, parece suscitar (outros) 

espaços e discursos para se pensar e sentir questões relacionadas a estes temas. O 

entrevistado afirma que não saberia como falar sobre desejo, homossexualidade e raça sem 

cair em “lugares comuns” e na realização do filme sentiu maior liberdade em atravessar as 

temáticas sem ter que pensar no “politicamente correto”.  

Por isso, acreditamos juntamente com Rancière (2005 a), que a produção de ficções 

não consiste em contar histórias imaginárias. Ela está ligada à produção de aparências, e é 

na reconfiguração da relação entre aparência e realidade e no poder que a aparência tem de 

reconfigurar o dado de realidade, ao estabelecer novos sentidos para aquilo que pode ser 

visto que consiste a política destas produções. 
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4.2.3. Tensões e ambiguidades de lugares  para uma política do desentendimento 

Nos últimos dois anos em que acompanhamos o “Surto &Deslumbramento”, 

especialmente nas entrevistas com cada integrante, o tema da política esteve no horizonte 

da pesquisa. No entanto, como dissemos anteriormente, os caminhos que tomamos no 

direcionamento das conversas não continham perguntas diretas envolvendo o termo 

política. Mesmo assim, em cada conversa surgiram formulações que pareciam expor 

conceitos próprios sobre o que compreendem por ação política. 

Nestas formulações há a predominância de noções relativas às “outras” formas de 

fazer, pensar e trabalhar a política. Uma das principais características do coletivo está 

relacionada à inovação dos formatos. Como coletivo audiovisual, uma de suas marcas está 

em romper com as tradicionais formas cinematográficas de produção e exibição dos filmes. 

Isso inclui uma hierarquização deste formato sobre outros, como os da TV (por exemplo, 

novelas) e da internet.  

Em minha conversa com Heyokah ele me fez atentar para algumas concepções 

estéticas tradicionais que me pareciam “naturais” em meus olhares sobre o cinema. Por 

exemplo, “porque quando pensamos em um documentário político (que geralmente assume 

caráter de denúncia sobre uma determinada realidade) ele tem uma estética tão séria? Será 

que não pode rir, brincar e fazer ironia num documentário sem que ele seja menos legítimo? 

É menos legítimo trabalhar um mesmo tema ou pegar um mesmo objeto 
que jamais seria político e torná-lo... colocá-lo dentro de uma discussão 
política? Como “Mama” (...) Tipo, tem até uma fala, assim, no momento, no 
filme “Mama”... que, assim, muitas pessoas não conseguem se relacionar 
com a música, porque acham que é ruim, tá ligado? E não conseguem, 
assim, entender que está para além de uma discussão alta e baixa cultura, 
por exemplo, de objetos que podem e não podem ser levados a uma 
discussão política... 

O coletivo mantém em suas atuações, intervenções e performances um ar de 

ambiguidade entre a ironia, a crítica, a reflexão sobre uma determinada atuação política e o 

executar uma ação política própria. Há um conjunto de elementos utilizados para questionar 

o sentido político primeiro da própria ação. Ou seja, na maioria das vezes, há uma 

prevalência de auto ironia em suas produções. 
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A escolha dos elementos para a realização de seus filmes, neste caso “Mama”36, 

aponta para uma intertextualidade que em si mesmo já contém uma sátira sobre a própria 

produção. Utilizar-se de conteúdos como este, que seriam impossíveis de serem absorvidos 

com o status de político de forma “legítima” no cinema, de certa forma, faz um recorte de 

um determinado espaço, tempo e sua ocupação, que determinam uma forma de experiência 

específica, em ruptura com outras” (RANCIÈRE, 2005 a). 

Jujubee reitera a irreverência como formato político para o coletivo. O deboche de 

imagens específicas, geralmente relacionadas a pautas que lhes são caras, denota uma certa 

atitude iconoclasta. Mesmo quando abordam a questão da (homo)sexualidade em suas 

produções, “não fazemos isso de forma tão ortodoxa assim, né?” nos lembra o entrevistado.  

Ao serem questionados sobre a presença/ausência de intenções políticas de seus 

trabalhos, os realizadores do Surto & Deslumbramento parecem ter na ponta da língua a 

resposta: existe algo de político, mas não há uma intenção propriamente política. Heyokah 

afirma que “não existe uma relação causa e efeito, nossa demanda pessoal é discutir política 

fora dos formatos que isso tem sido feito”. 

 Essa é uma perspectiva que coaduna com a ideia de uma política da arte para 

Rancière (2013), a qual se distingue de um trabalho que visa tornar as frases de um escritor, 

as cores de um pintor ou os acordes de um músico adequados a servir uma causa política. 

Resumindo, a ideia da arte política não é a de fazer tomar consciência de uma realidade e 

produzir uma passagem da passividade para uma atividade política, numa lógica causa e 

efeito. Ela desloca o potencial político de transformação, de uma consciência do sujeito da 

sua condição de opressão para a construção de mudança no sensível que está ligado a esta 

condição.  

Elvis acredita que o “surto & deslumbramento” estabeleceu uma sensibilidade 

brincalhona ao cinema pernambucano e isso reverbera em como as pessoas podem falar e 

sentir sobre a homossexualidade, por exemplo. Apesar da falta de intencionalidade política 

                                                           
36 Música da cantora de funk carioca Valesca Popozuda, que tem como refrão: “Muita polêmica. Muita 
confusão/ Resolvi parar de cantar palavrão/ Então, por isso, negão, vou cantar essa canção/ Quando eu te vi de 
patrão, de cordão, de R1 e camisa azul/ Logo encharcou minha xota e ali percebi que piscou o meu cu/ Eu sei 
que você já é casado, mas me diz o que fazer?/ Porque quando a piroca tem dono é que vem a vontade de 
fuder!/ Então mama/ Pega no meu grelo e mama/ Me chama de piranha na cama/ Minha xota quer gozar, 
quero dar, quero te dar”.  
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declarada, ele acredita que suas produções falam a partir de uma estética gay, que não 

necessariamente está relacionado à presença de uma pessoa gay no filme. 

Elvis: Ou seja, assim, num tinha nada assim de gay no filme, exceto essas 
coisas, assim, de fazer um filme na grama, de fazer um filme com flores. 
Uma coisa, assim, teatral. Uma coisa visualmente muito bela, assim. É 
muito gay. Isso, historicamente, tá totalmente vinculado a uma estética 
gay, assim (...) Eu acho que... esse filme é muito gay. Não pelo fato dele ter 
beijado o menino, mas pelas cores, por toda essa estética pintosa, assim, 
sabe? Da pinta. 

 

 As cores mais “românticas” e o visual mais conectado à beleza, parece ser uma 

tentativa de romper com a lógica do cinema “serio”, feito por heterossexuais em 

Pernambuco. Ele que se autodenomina uma “bicha clichê” desde criança, sente que, no 

cinema, esse visual que foi atrelado historicamente ao “gosto gay” é ainda considerado 

marginal. Por isso, essa ideia do “ser pintosa” (nos filmes e na vida), apesar de reiterar 

modos de ser gay estigmatizados na sociedade, por outro lado, põe em evidência existências 

e sensibilidades que não podiam ser vistas em uma ordenação social.   

Pensando nisso, conseguimos visualizar algumas situações onde essa “estética gay” 

foi marginalizada e até considerada contraproducente à ação política. Lembro de um relato 

de Jujubee sobre o “mal estar” gerado por uma sessão fotográfica de nudismo no 

acampamento do Ocupe Estelita, em 2014. Como já mencionamos, esta ocupação aconteceu 

no cais José Estelita, em protesto ao projeto Novo Recife, aprovado pela prefeitura do 

Recife, o qual prevê a construção de treze torres no local. Para além deste projeto 

específico, esta ocupação integra um projeto maior que milita por projetos urbanos mais 

democráticos na cidade.  

O fato ocorrido foi: dentro deste acampamento em resistência à demolição dos 

galpões existentes no local, foram realizadas diversas atividades culturais abertas ao público, 

tais como aulas sobre direitos urbanos, yoga, pintura, apresentações artísticas, etc. E dentre 

estas intervenções artísticas, houve um ensaio fotográfico realizado pelo coletivo “Além”, 

que continha cenas de pessoas nuas, sob a paisagem das antigas linhas de trem que 

atravessam o terreno.  
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           Figura 13: Ensaio fotográfico do coletivo Além no Ocupe estelita 
                   Fonte: Diário de Pernambuco/ Foto: Coletivo “Além” 

 

 Algumas pessoas do movimento Ocupe Estelita, entenderam este projeto como 

“problemático”, pois poderia fortalecer o discurso conservador de que a ocupação era 

composta por “hippies”, “vagabundos”, “gays” e “maconheiros” contra o desenvolvimento 

da cidade.  

Jujubee realiza uma crítica sobre o quanto as produções artísticas pernambucanas se 

tornaram “explicitamente políticas”. No sentido que, há uma necessidade de manter a 

oposição “aos inimigos”, reiterar a disputa com os governantes, fazer filmes em que um 

boneco de Eduardo Campos é degolado (uma produção da “Vurto” exibido na Janela 

Internacional de Cinema de 2013) pra demonstrar a insatisfação diante da administração 

púbica. A seguir, o entrevistado estabelece uma conexão entre a sessão fotográfica do 

“Além”  com estes filmes/documentários que têm como argumento a crítica à administração 

pública no que tange à preservação do espaços públicos: 

Jujubee: Eu acho massa como expressão, mas é muito explícito. Tipo, não 
cria mal estar, não gera esses pontos de tensão entre os pares... Como, por 
exemplo, a nudez gerou (...) Aí, você vê a diferença. Como as pessoas se 
relacionam de forma diferente com sexualidade, com corpo... Dentro 
daquele grupo que fecha com as mesmas pautas... de ser contra 
empreiteiras, sabe? De ser contra a privatização do espaço público, assim. 
 
 

 Aquele projeto do coletivo “Além”, além da presença de corpos sem roupa, 
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apresentava um conjunto de elementos que foi julgado indesejado, no que diz respeito a 

uma “estetização da política” do Ocupe Estelita. Aquele trabalho pareceu desencadear um 

conflito entre os pares, na medida que aqueles corpos, mesmo em acampamento a favor da 

ocupação, foram tomados como “fora da política” naquele contexto. 

Seria essa uma “cena dissensual” apontada por Rancière (1996 a)? Segundo Ângela 

Marques (2013) em sua leitura do autor,  a possibilidade de os “sem-parte” criarem cenas 

conflituosas dentro de cenas hegemônicas só acontece quando o dissenso consegue 

perturbar a ordem consensual da polícia. O consenso define distribuições hierárquicas nas 

quais a fala de cada um e o lugar ocupado pelas pessoas são definidos em termos de sua 

apropriação e de sua adequação a uma função previamente definida como útil.  

 Ele mascara a reprodução do poder e da injustiça em um fenômeno sutil de 
reafirmação de um quadro de sentidos, que direciona e molda a imaginação e o 
julgamento das pessoas. O consenso implica a imposição de premissas e termos em 
um tipo de enquadramento da realidade que dificulta que as pessoas pensem 
criticamente acerca de suas relações sociais ou possibilidades alternativas de ação. 
O consenso estabelece então um enquadramento conceitual e imagético para 
qualquer interação e discussão, cujas contradições passam despercebidas por 
coincidirem com interesses hegemônicos ou por refletirem situações existentes e 
vistas como inalteráveis. Por isso, ele reduz os sujeitos a “parceiros de interlocução 
com interesses a serem defendidos” e transforma o processo político em jogo de 
especialistas (MARQUES, 2013, p.135). 

A esse respeito, comentei com Jujubee sobre o gosto pessoal pelo “Estúdio 

Fotográfico” do Surto & Deslumbramento montado no primeiro Ocupe Estelita, em 2012 

(ilustrada anteriormente, no primeiro capítulo desta dissertação). Aquela parece ter sido um 

dos maiores desafios do coletivo, no que fiz respeito à fuga de produções de curta-

metragem e à ousadia de uma criação em formato de intervenção urbana. Jujubee anuncia o 

impacto da produção: “eu acho que isso é o mais próximo que a gente chega da militância”. 

Essa militância diria respeito a uma “luta” contra um padrão estético óbvio no cinema, na 

arte e com relação às ações políticas. 

 
Jujubee: E nessa ideia entra a coisa da ambiguidade. Da ambiguidade com 
nosso próprio lugar... De ser militante. Então, acho que tem essa 
ambiguidade que, inclusive, coloca numa posição arriscada, porque a gente 
tá tirando onda do “Ocupe”, mas tá fazendo uma auto-ironia, porque a 
gente se enxerga como parte do “Ocupe”. E tá ironizando o próprio lugar, 
né? [...] E aí, tem a coisa da irreverência de dizer “Tá, já que a gente é 
militante de sofá mesmo, então vamos lá fazer o nosso book!”...E tem essa 
coisa, também, da viadagem, de já puxar a ideia do book. De fazer seu 
book, de dar pinta lá no protesto. 
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Fernanda: E teve a brincadeira com a“Parada” né que é um dos maiores 
eventos promovidos pelo movimento LGBT no Brasil atualmente. 
 
Jujubee: Exatamente. E aí, até que ponto a gente tá tirando sarro dessas 
formas tradicionais de militância? Até que ponto a gente tá tirando sarro da 
gente mesmo? Se enxergando parte... Ou seja, a própria ideia da posição, se 
é dentro ou se é de exterioridade àquilo, não tá bem clara. É isso que eu 
chamo essa ambiguidade, assim.  
 

A ambiguidade apontada por Jujubee, apesar de instaurar um conflito interno, pode 

ser mobilizadora da construção de uma “cena comum”, onde se questiona a qualidade e a 

função daqueles que estão presentes. Levando em conta que a política para Rancière (1996) 

é  uma dinâmica que produz e pensa sobre as “cenas”  e sobre a reconfiguração de lugares já 

dados nelas, este aspecto da ambiguidade que causa uma tensão entre as posições,  pode 

ser útil no que diz respeito à uma desidentificação  de lugares.  

Esta ambiguidade de lugares habitados por Jujube, entre a militância e uma arte 

iconoclasta, produziu um incômodo e um receio em estar “desrespeitando o Movimento” 

(neste caso o Ocupe Estelita e o Movimento LGBT). No entanto, seguir com a intervenção foi 

desestabilizador para ele mesmo, na medida em que, a criação daquele cenário gerou 

(im)possibilidades de crítica externa e interna aos Movimentos. 

Embora haja uma afetação mútua entre estas intervenções artísticas, as produções 

audiovisuais com os Movimentos organizados e indiretamente com as agências estatais, 

Casimiro faz uma distinção entre as possibilidades e os alcances da política: 

Casimiro: “Eu faço um pouco essa distinção entre uma política que ela se 
insere diretamente nesse campo, nesse jogo de forças do governo e do 
mercado e uma outra política que entra mais num campo sensível e de 
formas de viver. Eu vejo essa diferença...” 

Ele situa historicamente a produção audiovisual pernambucana dos últimos cinco 

anos como uma realização de “política de trincheira”, que enfrenta assumidamente 

problemas de administração pública da cidade do Recife.  Relembra que na geração anterior, 

filmes como “Amarelo Manga” de Claudio Assis, foram de grande valor político, no que 

tange à maneira com que abordaram o discurso sobre corpo e sexualidade no cinema. 

Mesmo que isso tenha sido feita de forma menos explícita do que as reivindicações que são 

feitas atualmente no cinema. 

Assim, parece haver uma aposta do “surto & deslumbramento” em afetações 
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políticas possibilitadas pelo reposicionamento de sensibilidades e modos de vida, que são 

inscritas na ordem social de maneira subalternizada. Ao mesmo tempo, propõem-se 

contextos e situações comunicativas que denunciam essas relações de opressão, em que são 

lançados olhares que insejam a (re)disposição de sujeitos e objetos.  

 
 Estas produções-intervenções compreendidas como um partilha dos afetos, 

instauram outra ética, respaldada em valores que fazem referência à ambiguidade na noção 

de pertencimento a um grupo político, ao mesmo tempo que instauram uma demanda por 

solidariedade que não se esgota na consolidação de um sujeito político. Em alguma medida, 

estas produções podem instaurar um processo politizador, uma vez que ensejam outras 

formas de sentir, apontam para novas formas de subjetivação política. Aparentemente, o 

caminho trilhado é de possibilidades de encontros entre ruídos e linguagem, para que as 

falas sem sentido produzam um deslocamento das inteligibilidade da ordem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. (In)conclusões: entre o impossível e f(r)icções 

Ao chegarmos ao suposto fim deste trabalho não podemos concluir apenas sobre as 

conexões teóricas que conseguimos estabelecer ou sobre os resultados (parciais e 

provisórios) que produzimos. Nossas conclusões dizem, assim, respeito a trajetos de um 

corpo (às vezes adoecido) que compartilhou e sentiu euforias carnavalescas; também 

remetem a noites mal dormidas pensando sobre a (im)possibilidade de uma escrita que 
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desse conta da riqueza dos acontecimentos e das conversas que tivemos. Remete ainda ao 

sentimento de arrependimento (volátil, mas recorrente) diante de algumas escolhas, em 

alguns momentos sobre o aporte teórico, especialmente sobre a complexidade inerente ao 

campo da política, em outros sobre a dificuldade em trabalhar com dois grupos e não apenas 

um. Envolve por fim o misto de prazer e desconforto que foi pesquisar com pessoas 

próximas e parte dos meus (des)afetos pessoais. Foram muitas as tensões, não só teóricas e 

analíticas, mas sobretudo sobre as idas e vindas próprias da escrita. Por isso, seguiremos 

elencando os desafios e as limitações do que nos foi possível escrever.  

Mais que um desafio, pensar e escrever sobre a ações políticas em defesa da 

população LGBT para além do pleito por representantes no governo, políticas públicas e leis 

específicas (porque vítimas de violências específicas) e que contemplem uma cidadania 

plena, se configura uma ousadia. Haja vistas que, precisamos elencar, ainda que não seja 

objetivo deste trabalho, situações vergonhosas na conjuntura política representativa, tal 

como as declarações homofóbicas de Levi Fidelix (candidato presidenciável) que foram feitas 

em rede nacional, no período de campanha para a eleição do(a) presidente da República; ao 

mesmo tempo que a necessidade de uma Frente Parlamentar LGBT ainda não é considerada 

viável pela maioria de nossos parlamentares. 

Não podemos esquecer que dentre vitórias e retrocessos nos últimos anos, as 

disputas de falas representativas são hoje travadas com uma bancada parlamentar 

conservadora e evangélica, que tem como marca um discurso de ódio. Por isso, ainda 

seguimos nos questionando sobre como argumentaremos em favor de um mundo em que as 

diferentes práticas sexuais e identidades de gênero sejam vividas a partir de um ideal de 

liberdade e igualdade? 

Não sem controvérsias, Rancière (1996a) afirma que não existe política porque as 

pessoas que têm o privilégio da palavra põem seus interesses em comum. Mas, sim  porque 

aqueles que não têm direito de serem contados como seres falantes conseguem, 

paradoxalmente ser contados. Por isso,  a instituição dessa comunidade política se dá pelo 

fato de colocarem em evidência a forma (contingente e hierárquica) como é feita essa 

contagem ou partilha. 
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Seria assim, a política, um conflito sobre a configuração do sensível que faz emergir 

aqueles(as) que podem ou não podem ser vistos, que podem ou não podem existir. Além 

disso, esta disputa por um recorte do sensível coloca em evidência a distribuição dos 

assuntos que podem ou não serem tratados em determinado espaço (público ou privado). 

Com isso, buscamos evidenciar em nossos olhares sob o “ou vai ou racha” e o “surto & 

deslumbramento” sobre quais espaços, tempos e corpos foram designados para a ação 

política, mais especificamente, sobre as questões sexuais e de gênero.  

Primeiro, tentamos situar o carnaval como este espaço – tempo suspenso, onde o 

“ou vai ou racha” além de configurar um grupo que combina seus interesses e sentimentos, 

através de uma afirmação identitária, faz um recorte da experiência cotidiana marcada por 

pressupostos heteronormativos. O conflito, a princípio, numa movimentação que tem seu 

ápice no carnaval, não está entre aquelas mulheres e a bancada conservadora do governo, 

mas sim sobre um sensorium capaz de alterar a inteligibilidade de uma cultura homofóbica e 

binária. 

Em nossa discussão sobre jogos identitários procuramos não perder de vista a 

discussão sobre a origem política e discursiva das identidades de gênero e como a 

constituição política dos sujeitos são marcados pelo gênero e pela produção histórica das 

identidades.  

 Infelizmente, vivemos uma escassez de “litígios fundamentais” entre a política e a 

polícia em nossas conquistas de direitos. No entanto, acreditamos que algumas situações 

promovidas pela arte transgressora apresentam potencial de desidentificação, para uma 

chamada subjetivação política. Este potencial transgressor, em alguma medida, não permite 

que o pensamento e os corpos adormeçam aprisionados nas normativas de gênero. 

A experiência com o “surto & deslumbramento” nos colocaram diante de outras 

produções estéticas e possibilidades para a instauração de cenas paradoxais. A partir de suas 

intervenções, especialmente a do Estúdio Fotográfico que apresentamos (uma parte) aqui, 

põe em evidência um certa distribuição de lugares dentro do Ocupe estelita. Assim, como 

dito por Rancière (2005 a), a política (da arte) constroem ficções, rearranjos de corpos e 

signos, outrora impossíveis no campo da polícia. Naquela cena, pre arranjada, mas também 

aberta ao acaso, foram criadas possibilidades de riso sobre si mesmo, sobre as próprias 
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estratégias políticas que estavam sendo cultivadas naquele espaço. Sob o risco de “perder a 

seriedade” do movimento, há um tensionamento das próprias condições de negociação com 

o Estado. 

Na medida em que, por um lado, se afirmam os lugares normativamente 

estabelecidos para um grupo de lésbicas e filmes de bichas, haja vistas o uso dessas 

identidades próprias reiteradamente, há ainda em parcos momentos um desmantelamento 

das “regras do jogo”, uma ironia que parece ser própria de quem se distanciou do modelo 

combativo de militância e assumiu uma “ignorância” estremecedora. 

Dentre todos os desafios que marcaram nosso trabalho, certamente o maior deles 

consiste na própria amplitude e “não-lugares” simbólicos ocupados pelos temas que 

percorremos. Política, (homo)sexualidade, subjetividade e arte, todos presentes em nossas 

reflexões, são marcados por uma difícil característica, sobretudo neste trabalho: só fazem 

sentido de forma inacabada. Não existem palavras últimas a serem ditas sobre os objetivos 

que traçamos, é preciso que se continue falando, escrevendo e construindo memórias de um 

devir subjetivação política através das ficções. 
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Apêndice 01 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Convidamos a Sra. para participar como voluntário(a) da pesquisa “Ou vai ou Racha e Surto 

& Deslumbramento: políticas e outras ficções”, que está sob a responsabilidade da 

Pesquisadora Fernanda Isabelly Souza Ximenes, com endereço na Rua Amália Bernardino de 

Souza, n. 264, apt. 404. Boa viagem. Telefone (81) 9699-9662, E-mail 
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fernandasximenes@gmail.com, e está sob orientação do Prof. Dr. Benedito Medrado, 

Telefone (81) 9922.9922, E-mail beneditomedrado@gmail.com.  

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não entenda. 

Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que o/a 

senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido 

(a) sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a) não será penalizado (a) de forma 

alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento 

da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Descrição da pesquisa: Este projeto visa conhecer as produções de sentidos sobre ação 

política no campo da sexualidade. 

Período de participação do sujeito: entre 1 e 2 horas, por entrevista.  

Riscos diretos para o participante: Informamos que a participação neste estudo apresenta 

risco mínimo do ponto de vista da integridade física, social e emocional dos participantes. 

Porém, se por ventura, nas entrevistas algum constrangimento ou desconforto 

moral/emocional ocorrer ou for pelo participante revelado, o(a) Sr(a) receberá orientação 

para buscar serviço adequado a sua necessidade.  

Benefícios diretos e indiretos decorrentes da participação na pesquisa: Enquanto benefício 

direto, o(a) Sr(a) poderá ter acesso à transcrição da entrevista fornecida, possibilitando o 

registro de memória de seu trabalho e do seu grupo, permitindo, inclusive, revisão e ajustes 

de suas estratégias de atuação política. Como benefício indireto, as informações fornecidas 

pelo(a) Sr(a) serão muito úteis para a produção de conhecimento na área da saúde, gerando 

debates e publicações que podem contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos.  

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 
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coletados nesta pesquisa (entrevistas), ficarão armazenados em computador pessoal, sob a 

responsabilidade do coordenador da Pesquisa, no seguinte endereço: Grupo de Pesquisas 

em Gênero e Masculinidades, Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Av. da Arquitetura s/n - 9º Andar, Departamento de 

Psicologia - Cidade Universitária - Recife - PE, CEP: 50740-550, Fone/Fax: (81) 2126 8271, E-

mail: psiufpe@uol.com.br, pelo período de 5 anos.  

Você não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas 

para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e 

alimentação). Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: Avenida da 

Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 

2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br.  

___________________________________________________  

(assinatura da pesquisadora)  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)  

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, 

após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de 

conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em 

participar do estudo “Ou vai ou racha e Surto & Deslumbramento: políticas e outras ficções”, 

como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu 

consentimento 


