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“Desconstruindo gêneros: performatividade masculina (1920-1960)” 2 

. 

                            

Epígrafe 

 “Não há outro meio de conhecer os homens do passado a não ser tomando emprestado 
seus olhares, vivendo suas emoções (...)”. Alain Corbin 
 
Resumo 

Esta comunicação apresenta quatro casos de travestismo feminino, recurso performático 

utilizado por mulheres, pobres, negras, domésticas e cozinheiras, para circularem pelos espaços 

públicos de grandes cidades brasileiras, entre os anos de 1920 e 1960. A expressão travestismo 

nestes casos evidencia uma categoria performativa que não se limita aos enunciados de gênero e 

sexualidade, mas também pode se expressar por meio de articulações contingentes que remetem a 

vários eixos de diferenciações sociais como classe, etnorraciais entre outras, e de relações de poder 

em uma perspectiva interseccional. Nesta abordagem notou-se o quanto as origens foram 

significativas da vulnerabilidade destas mulheres, ao desafiarem a tradição e os costumes diante dos 

oficiais do Governo e do olhar inquisidor da medicina legal. A perspectiva metodológica centrou-se 

na desconstrução dos gêneros proposta pelas teóricas feministas contemporâneas. Como estudo 

preliminar pode interessar aos pesquisadores das áreas de gênero e sexualidade, para o movimento 

de lésbicas, gays, travestis e transexuais e pela visibilidade de um tema ainda pouco investigado. 

 

Introdução3 

Esse artigo se inscreve no campo dos estudos de gênero e sexualidade, no qual se pretende 

apresentar o estudo de quatro casos de mulheres jovens, negras e pobres, que foram 

                                                           
1
Professora- Doutora em História pela Unicamp. Pesquisadora-colaboradora do Diadorim-Nugex, Uneb. Autora do 

livro: Invenções de Si em histórias de amor: Lota & Bishop. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. 
2
 Esta comunicação trata de um versão parcialmente modificada, de um artigo inédito não publicado, que trata de 

quatro casos de mulheres travestidas em grandes cidades brasileiras, entre os anos de 1920 e 1960.  
3
 Agradeço especialmente ao Prof. James Green, que me orientou durante as pesquisas na Brown University e na 

revisão deste artigo e ao Prof. Sérgio Carrara, do CLAM-UERJ, pela orientação de várias leituras deste texto. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

2 

minuciosamente examinadas por médicos, entre os anos 1920 e 1960, após terem sido 

encaminhadas pela polícia aos primeiros, porque suas vestes confundiam seu gênero 4. A “inversão 

sexual feminina”, como definida neste período, parecia significar para esses profissionais, 

informados pelos sexólogos europeus do final do século XIX e início do XX, mais do que uma 

inversão do sexo, uma subversão do gênero5. Isso porque o disfarce exposto no seu traje mascarava 

o comportamento de gênero dominante, embaralhando os códigos reconhecidos socialmente.  

Entretanto, mulheres dos segmentos sociais mais favorecidos na sociedade brasileira, 

brancas e bem nascidas, poderiam viver uma vida alternativa nesse período, sem serem 

incomodadas pelo olhar perscrutador dos médicos e juristas. Foi assim, por exemplo, com Lota de 

Macedo Soares, que construiu uma casa moderna em condições bastante inóspitas na década de 

1950, em Samambaia, no alto da serra em Petrópolis, lugar em que residiu durante dez anos com 

sua companheira, a poetisa norte-americana Elizabeth Bishop, distante dos olhares da sociedade 

carioca. Além disso, comandou um grupo de profissionais conceituados, como arquitetos, biólogos, 

paisagistas, recreacionistas, na construção do Parque do Flamengo, entre os anos de 1961 e 1965, 

atitude pouco comum entre mulheres neste período (NOGUEIRA, 2008). Lota usava calças 

compridas, fumava intensamente, dirigia um carro conversível e foi persistente nos seus objetivos 

profissionais. Contudo, não consta que ela ou outras mulheres da elite do seu tempo, como por 

exemplo, algumas atrizes, entre elas a sueca Greta Garbo (1905-1990) ou a alemã Marlene Dietrich 

(1901-1992), fossem interrogadas pela polícia ou por médicos dado que suas roupas poderiam 

provocar alguma ambivalência na sua sexualidade. Pelo contrário, as roupas masculinas nesses 

casos não remetiam ao travestir-se e sim, a uma elegância muito peculiar e inatingível à maioria.  

O uso da expressão travestismo para estes casos evidencia uma categoria performativa que 

não se limita nos enunciados de gênero e sexualidade, mas também pode se expressar por meio de 

articulações contingentes que remetem a outros eixos de diferenciação social e de relações de poder 

em uma perspectiva interseccional, como refletido por Kimberlé Crenshaw (2002). É na  

                                                           
4
 Existem vários estudos na área de antropologia sobre a performatividade de mulheres lésbicas masculinas, 

desenvolvidos por Luiz Octávio Rodrigues Aquino (1995), Andrea Lacombe (2007); Regina Facchini (2008); Nadia 

Covolan; Joana Maria Pedro; Luzinete Simões Minella (2010), entre outros. Além dos trabalhos clássicos de Fry (1982); 

Fry e MacRae (1982); Mott (1987); Heilborn (1992), entre outros. Entretanto, nesta abordagem a ênfase se volta para 

os aspectos históricos da performatividade masculina de algumas mulheres e a maneira como essa conduta foi 

diagnosticada pelo discurso médico legal e jurídico brasileiro do período, informado pelos teóricos europeus que 

escreveram sobre homossexualidade no final do século XIX. Ver o debate de Gayle Rubin e Judith Butler (2003). 
5
 O uso da expressão “invertida sexual” foi empregada inicialmente por Richard von Krafft-Ebing, no livro Psychopathia 

Sexualis de 1886. 
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interseccionalidade entre gênero, cor-raça, classe, entre outras, que se reflete sobre as fontes dos 

quatro casos de mulheres que foram interrogadas por vestirem trajes masculinos.  

Entre os casos que analisamos aqui, em dois as mulheres interrogadas eram brancas e foram 

conduzidas à polícia em função das suas vestes confundirem seu gênero: Jandyra Marques de 20 

anos, no Rio de Janeiro, e Vivi de 18 anos, foi interrogada durante três anos pelo médico Estácio de 

Lima, em Salvador. Nos outros dois casos nota-se como a classe e a cor-raça são fatores inter-

relacionados que provocaram ou autorizaram um olhar médico legal invasor. Em São Paulo, o 

psiquiatra Antonio Carlos Pacheco e Silva, apresentou em 1939 o caso da cozinheira identificada 

apenas como E.R. de 25 anos. No diagnóstico do médico, a indicação da “cor preta” aparece como 

fator relevante, pois é o primeiro item assinalado quanto às características da paciente. No último 

caso emerge Jackson Marino Silva que foi preso em Duque de Caxias em 1961, por não pagar uma 

dívida. Antes de entrar na prisão foi revistado pelos policiais, que identificaram tratar-se da mulher 

Maria Madalena de Souza de 22 anos, natural de Barbacena, Estado de Minas Gerais 6. É possível 

pensar que tanto as suas origens de classe e de cor-raça foram fatores significativos da 

vulnerabilidade destas mulheres que se vestiram de homens, e de alguma maneira desafiaram a 

tradição e os costumes diante dos oficiais do governo e do olhar da medicina legal. 

Apesar das inúmeras limitações historiográficas, dada a raridade das fontes e a invisibilidade 

do tema, provavelmente pela omissão em relação às mulheres pobres, negras, analfabetas, 

travestidas, este trabalho pretende reconstruir as possibilidades de sobrevivência de certos grupos 

marginalizados do poder, ou mesmo, da própria sociedade em questão, dialogando com os 

argumentos desenvolvidos por teóricos europeus que informaram os profissionais brasileiros que 

prenderam, asilaram e violentaram moral e psiquicamente essas mulheres que se travestiram. 

Quais seriam os limites para a livre circulação de mulheres travestidas pelo espaço público 

das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador entre os anos 1920 a 1960? Porque a 

homossexualidade feminina se tornou um espectro patologizado pelos cientistas nesse período? 

Apesar das mudanças no perfil cultural e econômico da sociedade brasileira da década de 1960,  

                                                           
6
 Os casos de travestismo feminino elencados neste artigo foram apresentados inicialmente pelo historiador GREEN, 

James, em Além do Carnaval. A Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX. São Paulo: Unesp, 2000, a quem 

agradeço imensamente por todo o apoio incondicional no direcionamento dos meus trabalhos acadêmicos. 
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ainda assim, uma mulher que utilizou como recurso um documento falso para viver seu amor por 

outra mulher, sofreu os mesmos olhares e o mesmo tratamento das que vestiram roupa masculina na 

década de 1930? Entre tantas transformações ocorridas na sociedade brasileira entre as décadas de 

1920 e 1960, porque será que em termos das relações de gênero, quase tudo se manteve nos limites 

do possível, do tolerável? Investigando essas e outras questões, fazendo ressurgir documentos 

esquecidos ou inexplorados, neste exercício preliminar o travestir-se com roupas masculinas refere-

se à identidade sexual e de gênero no sentido da sua performatividade, de acordo com concepção de 

Judith Butler (2003), pela qual a identidade de gênero se constrói por meio das expressões de 

gênero num processo performativamente constituído, mas também se expressa por meio de 

articulações contingentes relacionadas às diferenças de classe, cor-raça, entre outras.  

 
Escritos sobre o tema 
  

Casos de mulheres vestidas com roupas masculinas foram citados em alguns livros e artigos 

publicados no país, sobretudo pelos novos temas e objetos investigados no final da década de 1980, 

marcados pela influência das abordagens metodológicas da nova história e da perspectiva analítica 

foucaultiana. Pesquisas no âmbito da psiquiatria, dos espaços de sociabilidade urbana, da circulação 

de mulheres pelo espaço público, e das práticas homoeróticas masculinas no país, apontaram alguns 

casos de mulheres travestidas que foram presas ou interrogadas, em função do seu traje.  

Maria Clementina Pereira da Cunha descreve as histórias dos internamentos no Hospital 

Psiquiátrico do Juquery, no início do século XX. Aponta como o hospício surgiu como instância de 

disciplinarização da vida social, instrumento de controle do Estado e aparato institucional dirigido 

para a “regeneração moral” 7. Um dos motivos da internação das mulheres se relacionava aos 

distúrbios relativos ao lugar por elas ocupado na definição de “papéis sexuais e sociais na esfera 

privada”. O que surpreende nestes casos são os vários eixos de intersecção discriminatória 

acionados quando o médico Franco da Rocha se refere a um caso de travestismo feminino. Tratava-

se de “Antonia, uma jovem de 22 anos, parda, solteira, que foi presa quando viajava vestida em 

trajes masculinos”. O alienista observa que a paciente “foi sempre um pouco débil de constituição,  

 

                                                           
7
CUNHA, Maria Clementina Pereira. O Espelho do Mundo. Juquery, a história de um asilo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1986, p.113. Um trabalho de pesquisa minucioso sobre os prontuários dos internos do Asilo Psiquiátrico do Juquery, 

localizado em Franco da Rocha, em São Paulo, atualmente desativado. 
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como de regra sucede com os mestiços entre nós”, o que o levou a julgar o caso como típico de uma 

“degenerada fraca de espírito” 8, ou seja, a associação entre a cor-raça e a debilidade é notável.  

O que parecia perpassar as circunstâncias de confinamento das mulheres condenadas ao 

Hospital Psiquiátrico era a condição manifestada por elas ao tentarem romper com os atributos 

destinados à sua função de reprodutora e perpetuadora da família, no qual o livre arbítrio sobre o 

seu corpo poderia significar uma contravenção ao que dela se esperava socialmente. A liberdade no 

vestir-se, no locomover-se, a recusa ao casamento e à maternidade indicava uma “transgressão às 

normas sociais” 9, uma transgressão ao que lhe era destinado pelo discurso heteronormativo.  

A disseminação das análises e conceitos dos sexólogos europeus do século XIX entre os 

profissionais brasileiros foram destacados por Margareth Rago no seu trabalho sobre a prostituição 

em São Paulo. A autora desconstrói a categoria prostituta enquanto patologia, de acordo com a 

maneira elaborada pelo psiquiatra austríaco Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) na sua 

classificação das “perversões sexuais” como práticas ilegítimas, bem como as análises da 

antropologia criminal do italiano Cesare Lombroso (1835-1909), através dos seus estudos 

antropométricos relacionados à “degeneração”, evidenciadas por ele no corpo de quem possui 

comportamento criminoso. A autora aponta o caso de duas mulheres travestidas que foram presas 

em São Paulo porque seus trajes transgrediam a ordem simbólica dos sexos. Uma mulher italiana 

que “vagava disfarçada com vestes masculinas” e ainda a prisão de uma jovem apelidada de Menina 

“por estar vestida de homem e não explicar às autoridades a razão desse travesti” 10.  

Sueann Caulfield pesquisou o jornal Vida Policial, que circulou no Rio de Janeiro entre os 

anos 1925 e 1927 11. A preocupação metodológica da autora revela como o significado de gênero 

emerge nas colunas do jornal, na qual a linguagem associava doença, depravação e desonestidade  

                                                           
8
 Idem, p.143. 

9
 Idem, ibidem, p. 144. 

10
 RAGO, Luzia Margareth. Os Prazeres da Noite. Prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo (1890-

1930). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 115. A obra reconstrói o cenário e o ambiente da sociedade paulistana do 

período e sua relação com a prostituição. 
11

 CAULFIELD, Sueann (1993). O material do jornal Vida Policial analisado pela historiadora norte-americana, foi 

fundamental para a elaboração desse artigo, pela análise dos casos de “mulher-homem” interpretados por ela a partir 

das perspectivas de gênero apontadas por BUTLER, Judith, sobretudo com a concepção de performatividade de 

gênero presente em Problemas de Gênero. Feminismo e Subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 
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com a ruína da família e da nação. A autora dialoga com Judith Butler quanto à concepção da 

identidade de gênero como performatividade. Gênero nessa perspectiva é um ato intencional e 

performativo que pode ser apreendido nas palavras ou gestos, ao serem expressos reiteradamente 

pelos indivíduos de forma estilizada, produzem um efeito que criam uma determinada realidade, 

levando a crer na existência de seres mulheres e seres homens. Caulfield percebe ser este um 

caminho inovador para recuperar as representações construídas pelas autoridades masculinas acerca 

das mulheres negras e pobres, bem como um problema teórico para interpretar as ações 

performativas das mulheres descritas nas análises do jornal como “mulher-homem”, que se 

travestiam para circular pelas ruas do Rio de Janeiro na década de 1920, um período marcado por 

problemas relativos à modernização do país, com o domínio do ideal heteronormativo. Assim, a 

livre circulação da “mulher-homem” ameaçava o projeto de disciplinarização social, que teve no 

jornal um propagador das teorias européias da antropologia criminal e da medicina legal.  

O historiador norte-americano James Green adverte que o travestismo não era considerado 

crime de acordo com o Código Penal em vigor até 1940, embora houvesse uma estreita relação 

entre os discursos normativos da medicina e os da criminologia, influenciados pela disseminação 

das preocupações dos sexólogos europeus em território brasileiro. Nas referências internacionais 

citadas pelo autor encontra-se o professor de medicina da Universidade de Madri, Gregório 

Marañon (1887-1960), que investigava aspectos endocrinológicos no estudo do homossexualismo, 

propondo uma explicação biológica para a homossexualidade, além dos trabalhos de Cesare 

Lombroso, que especificou as degenerações criminosas, a partir de características fenotípicas 12.  

A pesquisa de Bruno Cesar Barbosa (2010) indica como as categorias travesti e transexual 

não se distinguem, além de se misturarem e se confundirem no discurso do senso comum. No 

entanto, o autor identifica como os sexólogos europeus se esforçaram para especificar e diferenciar 

tais categorias, para deste modo patologizar as diferenças, como por exemplo, o trabalho do 

sexólogo alemão Magnus Hirschfeld (1868-1935) que cunhou o termo travesti, para as pessoas que  

 

                                                                                                                                                                                                 

Brasileira, 2003. Tradução de Renato Aguiar do original: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. 

New York-Londres: Routledge, 1990. 
12

 GREEN, J. Op. Cit. De acordo com o Código Penal até 1940, travestir-se publicamente não era considerado “um 

atentado violento ao pudor”. 
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acreditavam ser do sexo oposto, mas que “talvez não pudessem ser classificadas na categoria de 

travesti”, pois possuíam consciência do seu corpo biológico e não se viam como mulheres 13.  

 
Ordenação Social e Inversão Sexual  
 

Na década de 1930 a ciência foi invocada como capaz de solucionar certos males que 

acompanhavam a constituição da sociedade brasileira desde os tempos coloniais. Vários trabalhos 

apontaram como a medicina legal conquistou seu próprio espaço institucional e o perito se tornou o 

agente transformador da ordem social, cuja função era a de redefinir a conduta da sociedade com 

base em um paradigma moderno14. Assim, todo comportamento que escapasse à norma, como a 

homossexualidade feminina, deveria ser redirecionado no sentido de uma “ordenação nacional” que 

a implantação da modernidade implicava. De acordo com Carlos A. M. Pereira (1994) o debate em 

torno da “homossexualidade ou da inversão sexual parece constituir uma pista privilegiada para a 

reavaliação do modelo de Brasil que esta nova ordenação estava implicando” 15.  

Ao longo das décadas de 1920 e 1930 as perturbações políticas e sociais refletiram num 

corpo social brasileiro “fora de controle”, que teve no corpo do homossexual um lugar de 

intervenção de uma política estatal de tradição positivista, que respaldado pela “ciência” procurou 

impulsionar a modernização e manutenção da ordem social, sanando os males sociais 16. 

Ocupando-se prioritariamente com a produção de saberes e verdades capazes de fiscalizar a 

sociedade e instituir a idéia de nação, pensada metaforicamente como um corpo, a medicina 

esquadrinha os espaços de ação dos cidadãos; invade a intimidade dos casais; descreve as práticas 

normais das patológicas. Nesse campo de estratégias higiênicas e disciplinares, grande parte da 

produção dos médicos nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro foi dirigida para 

esse projeto modernizador da nação. Teses médicas com diagnósticos que intercederam na vida  

 

                                                           
13

 BARBOSA, Bruno Cesar, 2010. Trata-se de uma interessante dissertação de mestrado que traça uma etnografia dos 

usos das categorias travesti e transexual, realizada sob orientação do Prof. Dr. Júlio Simões na Universidade de São 

Paulo. 
14

 Nos limites deste artigo não caberia elencar todos os trabalhos produzidos no final dos anos 1970 e ao longo da 

década de 1980, alguns influenciados pelas abordagens da Nova História e outros na perspectiva analítica 

foucaultiana. 
15

 PEREIRA, Carlos Alberto Messeder, 1994, p. 89. Elabora um instigante artigo sobre a relação entre a 

homossexualidade e o discurso da medicina legal acerca do tema, enfatizando os principais médicos e juristas dos 

anos 1930, bem como suas matrizes teóricas européias. 
16

 GREEN, J. Op. Cit. 2000, p. 144. 
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pública e privada, relacionadas à necessidade de aniquilar as atitudes maléficas da população, 

exterminando os prazeres indesejáveis, as paixões desmedidas e os amores que não dizem o nome. 

 
Saber para prever 

 O tom exacerbado do cientificismo brasileiro nos anos 1930, que utilizava as teorias 

européias para diagnósticos acerca da homossexualidade feminina, direcionava suas preocupações 

principalmente para os aspectos que confundiam os gêneros no comportamento social, por isso 

parecia urgente reordenar a sociedade pedagogicamente, o que foi feito a partir das condutas das 

pessoas, que encontrou no “direito de curar” da medicina a solução para os problemas sociais.  

O primeiro trabalho publicado que apontou a homossexualidade feminina como “problema 

social”, foi o do professor de Direito Criminal da Faculdade do Rio de Janeiro, o jurista Francisco 

José Viveiros de Castro Atentandos ao Pudor: estudos sobre as aberrações do instinto sexual 

(1894). Logo na introdução o autor indica que o estudo realizado trata-se de uma “vulgarização” 

sobre as “psicopatias do instinto sexual”, divulgadas por psiquiatras como o austríaco Richard von 

Kraff-Ebing, o alemão Albert Moll (1862-1939) e o francês Jean-Martin Charcot (1825-1893). 

 O autor descreve as mulheres com propensões homossexuais como tríbades, a exemplo dos 

teóricos europeus destaca as formas viris e enérgicas, como “seios pouco desenvolvidos, ancas 

estreitas e chatas, olhar atrevido, gestos de rapaz, lábios cobertos de buço, braços cabeludos”. Em 

contraposição a essa definição física, observa também como o psiquiatra alemão Albert Moll indica 

não haver na fisionomia e nas atitudes de mulheres com semelhantes características nada de 

específico, pois não são essas particularidades que as predispõem à inversão sexual, mas sim o 

comportamento psicológico e os gostos e tendências. Destaco que Viveiros de Castro dirige sua 

análise os aspectos psíquicos e não os fisiológicos ou endocrinológicos do tribadismo, mesmo 

quando cita Krafft-Ebing, indica que o austríaco apontou as “mulheres congenitamente invertidas”. 

A obra do médico Lívio de Castro A Mulher e a Sociogenia (1897) busca (re) definir o papel 

da mulher na sociedade moderna, sobretudo no ousado capítulo referente ao “amor lésbico”, onde o 

autor pergunta: “O que é o amor lésbico? As causas do lesbianismo? Como se comportam 

sexualmente as lesbianas? Constata a raridade de referências “a essa variante da homossexualidade” 

e entre as causas determinantes encontradas por ele para esse tipo de amor menciona “a 

masturbação na adolescência e a insatisfação sexual da mulher na união com os homens”. O autor  
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se refere ao amor físico como tribadismo, que significa “a fricção das partes pudendas”, mais 

comum entre as meretrizes para “fins gananciosos” ou “integral entre as que vivem em comum”.  

Nas análises do jurista Francisco José Viveiros de Castro (1894) e do médico Lívio de 

Castro (1897) os problemas psíquicos e comportamentais parecem centrais na interpretação do 

comportamento das mulheres com predisposição homossexual e não as interpretações congênitas ou 

fenotípicas, realizadas respectivamente por Krafft-Ebing e por Cesare Lombroso 17. A “mulher-

homem” que se vestia com roupas masculinas para circular pelas ruas será diagnosticada “com 

propensa intensidade ao tribadismo”. As pesquisas de Peter Fry e Eduard McRae (1983) apontam 

que mulheres decididas e com iniciativa, foram vistas no contexto brasileiro como mulher-homem. 

Neste sentido, é fundamental identificar como os trabalhos dos sexólogos, dos psiquiatras e 

dos criminalistas europeus do final do século XIX acima citados influenciaram a medicina legal e o 

direito criminal brasileiros ao analisarem as mulheres com comportamento homossexual. Assim, 

detalhar a penetração e a influência das diferentes concepções deste pensamento acerca da 

homossexualidade feminina, sobretudo as que estiveram presente no estudo dos quatros casos de 

mulheres travestidas analisados é uma maneira de contestar a associação entre homossexualidade 

feminina e criminalidade ou o fato de usar roupas masculinas como sinônimo de lesbianidade. 

 
Corpo híbrido e estéril - “Toda almofadinha passeava pela praia” 
 

No jornal Vida Policial, publicado entre os anos de 1925 e 1927 pela polícia do Rio de 

Janeiro, encontra-se um caso que aconteceu em 1925 quando os freqüentadores da praia de 

Copacabana ficaram intrigados com a presença de um “rapazinho” excessivamente “efeminado” 

que circulava pela calçada naquela manhã de sol. Quando um curioso que se juntara a um grupo de 

desocupados se aproximou do “mocinho” que usava trajes masculinos, logo notou o “busto do 

rapaz”. Ao perceber que estava sendo observado e provavelmente sentindo certo incômodo, fizeram 

“o menino enrubescer”, o que levou o mais indiscreto dos rapazes a avisar aos demais que o 

mocinho era na verdade uma mocinha. Ao ver os jovens ao redor do “rapazinho de cabeça baixa”,  

                                                           
17

 Cesare Lombroso criou uma Escola de Antropologia Criminal, ensinando a procurar, na constituição orgânica e nos 

sinais anatômicos as causas da criminalidade. Para ele a mulher delinqüente se distingue de uma normal pela 

abundância extrema de cabelos, bem como pela penugem abundante no rosto. Ver também Pierre Darmon (1991), 

que mostra como a medicalização do crime estimulou o estudo da Sociologia criminal, da higiene social e da medicina 

legal, conduzindo à exaltação da pena de morte, da eugenia e do racismo.    
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os policiais que rondavam a região o interrogaram e descobriram tratar-se “de Jandyra Marques, de 

20 anos de idade, empregada doméstica que resolveu “mudar de sexo”, usando roupas de homem. 

Sueann Caulfield na análise do jornal Vida Policial identifica como a linguagem misógina 

da antropologia criminal e da medicina foram acionadas pelos responsáveis das colunas semanais, 

para justificar a exploração sexual, racial e de classe das empregadas domésticas. Talvez por isso a 

performatividade masculina da “mulher-homem” acionada para escapar ao ideal regulatório 

heteronormativo. As múltiplas identidades de gênero que escapavam ao controle da família, bem 

como a “mulher-homem” foram culpabilizadas pela degenerescência da nação e pela debilidade dos 

costumes 18. Vale lembrar que o processo de construção do gênero nunca esta acabado, além do que 

a idéia de gênero não se refere explicitamente a mulheres e a homens, dado que a masculinidade 

não diz respeito unicamente a homens, nem tampouco a feminilidade somente às mulheres, ou seja, 

nessa dimensão torna-se possível pensar o gênero também como multiplicidade (Csordas, 1990) 19. 

Para manter a ordem social desejada tornava-se imprescindível retomar a hierarquia social 

do sexo, da raça e da classe, o que implicava em perseguir e diluir as manifestações das 

sexualidades disparatadas. Assim, a jovem Jandyra travestida subvertia o gênero e embaralhava os 

códigos socialmente reconhecidos com sua performatividade. Refiro-me ao que Judith Butler chama 

de sistemas de significação que constroem sentidos e como as pessoas incorporam esses sistemas 

em suas vidas e reinscrevem signos nos seus corpos realçando suas preferências (1999). Desta 

maneira, as declarações de Jandyra Marques, de que aos 13 anos de idade fugira de um Abrigo para 

Menores, dedicando-se aos serviços domésticos e trabalhando com trajes masculinos, pode ser lida 

como a materialização do gênero, que ocorre somente através de atos reiterados sobre o corpo, o 

que assegura tal materialização. Nas palavras de Butler: “A performatividade não é, assim, um ato 

singular, pois ela é sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas” 20.  

                                                           
18

 Op. Cit. 1993. 
19

 Thomas Csordas (1990) reflete sobre o corpo como base existencial da cultura, sugerindo uma perspectiva 

“encorporada” que permite perceber que ele é inacabado, progressivamente construído, negociado, performatizado 

na relação com outras interações sociais. 
20

 BUTLER, Judith, p. 167, 1999. Trata-se do artigo “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo”, In 

LOURO, Guacira L. (org.) O Corpo Educado:Pedagogias da Sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. Tradução de 

Tomaz Tadeu da Silva, do texto publicado originalmente com o título “Introduction” do livro Bodies that Matter. On 

the discursive limites of sex. New York-Londres: Routledge, pp. 1-16, 1993.    
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O trabalho de Christine Bard (1998), situado na França na década de 1920, parece ilustrativo 

para pensar como mulheres da elite, ou de setores privilegiados da sociedade não sofreram os 

mesmos estigmas por suas vestes confundirem seu gênero. A moda da garçonne francesa provocou 

uma enorme mudança na aparência feminina, exemplificada no Brasil por Maria de Bragança e 

Mello, que freqüentava a roda de intelectuais nas tardes da Confeitaria Colombo neste período, 

fumava, bebia, usava calças e participava ativamente das discussões entre jornalistas e escritores 21. 

Na análise da subversão performativa de Jandyra parece que os eixos norteadores das ações 

de determinadas classes sociais especificam também a maneira como o gênero e a sexualidade se 

manifestam ou podem se manifestar em uma determinada ordem social. Nos próximos casos 

observaremos que ser uma mulher jovem, pobre, negra, e travestir-se, não é neutro para o discurso 

médico legal brasileiro. Destaco ainda que a subordinação de mulheres lésbicas é diferente da de 

gênero e de raça, pois como observa Cheshire Calhoun (2000) 22, enquanto estas confinam as 

pessoas a categorias, as mulheres transgressoras não possuem lugar social, tornam-se invisíveis. 

 
As armadilhas da aparência – “Vestia um peignoir bem feminino”  
 

O médico Estácio de Lima (1897-1984) publicou em 1934 o livro Inversão Sexual 

Feminina, no qual apresenta a história da relação amorosa e sexual, entre a prostituta Amelinha e a 

jovem Vivi, alcunha de M. A. G, de 16 anos de idade, que costumava “andar na rua vestida de 

homem”, ocorrida em Salavador naquele período. Durante quase três anos o médico manteve 

entrevistas com Vivi e desde o primeiro encontro percebeu que em vez de uma “temível virago”, se 

viu diante de “uma garota franzina, muito esguia, olhos grandes, chamejantes, fisionomia delicada”, 

que em tudo contrariava as concepções teóricas de Krafft-Ebing e Cesare Lombroso.  

O médico baiano conhecera o caso de Vivi através de uma notícia publicada em um jornal 

da capital da Bahia que escandalizara a sociedade em 1931. Trata-se do que ficou conhecido como 

o “caso doloroso” de “uma mulher homem!”. Obviamente que a sociedade tenha se assustado, pois, 

diz ele, “freqüentar a sociedade em trajes masculinos, uma pobre filha de Eva! Marlene Dietrich  
                                                           
21

 Na pesquisa desenvolvida na minha tese de doutorado sobre a relação amorosa e sexual entre Lota Macedo Soares 

e Elizabeth Bishop, destaco uma mudança na performatividade feminina na década de 1920, influenciada pela moda 

da garçonne francesa, que estabeleceu um novo modelo de feminilidade, sobretudo para as mulheres de setores mais 

privilegiados da sociedade brasileira. Ver NOGUEIRA, Nadia. Invenções de Si em Histórias de Amor. Lota & Bishop. Rio 

de Janeiro: Apicuri, p. 210, 2008. 
22

 Apud COVOLAN, et all. 2010. 
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pode trocar de indumentária: é simplesmente elegantíssimo! Porém, uma Vivi qualquer?!”. Uma 

garota simples, de gestos delicados, vestida de terno e gravata parecia uma “aberração”. 

Em função da persistência do caso na imprensa local, que se manteve por semanas, de 

acordo com o médico, e das atividades da polícia, que conduziu a jovem para um interrogatório, o 

ilustre médico sentiu-se “curioso” em relação aquela circunstância. Decidiu recorrer a “um 

delegado amigo” para se aproximar daquela “criatura censurada em verso e prosa”.  

Ao ser ver diante de Vivi o médico não foi capaz de relacionar aquela pessoa delicada, de 

voz baixa e olhar ardente, com a figura da virago típica descrita pelo seu conterrâneo, o médico 

Afrânio Peixoto (1876-1947). Para este as mulheres viris são de temperamento “turbulentas, 

truculentas, ciumentas, que chegam ao suicídio e ao crime, por causa das outras”, uma visão 

recorrente nos escritos dos juristas e psiquiatras do período. Lima, por sua vez, descreve que a 

“virago típica” apesar do corpo atlético “possui uma alma cheia de ternuras e meiguices” 23.  

Desta maneira, ao se deparar pela primeira vez com Vivi, o que viu foi uma “jovem 

sentadinha no seu canto, vestindo um peignoir bem feminino”. Ao olhar atentamente para a jovem, 

o médico baiano recorda as palavras do espanhol Gregório Marañon a respeito das “viragos 

típicas”, que não são, de acordo com ele, “as grandes lésbicas as invertidas psíquicas, mas são 

pequenas homossexuais”. Raciocínio semelhante expresso pelo brasileiro ao dizer que “a inversão 

feminina discreta é mais disseminada do que se julgaria à primeira vista” 24.  

Lima contraria e critica a “velha e clássica distinção dos tipos rigorosamente separáveis de 

homossexualidade congênita e adquirida” dizendo que “não é mais possível aceitá-las”, como 

pretendeu a escola de Krafft-Ebing, e também não esta de acordo com a concepção do criminalista 

italiano Cesare Lombroso, para quem as praticantes do “tribadismo” teriam um fenótipo específico, 

como a virilidade associada à criminalidade e à sexualidade exarcerbada, um tipo físico e 

comportamental com especificidades bem distintas e distantes das presentes externamente em Vivi.  

A conclusão do médico é que mesmo quando vestida de homem, uma “lésbica não é uma 

caricatura do homem”, embora “ela o espelha desconcertantemente”. Assim, descreve que apesar 

dos “cabelos cortados a homem e os trajes masculinos”, via-se na aparência de Vivi algo muito  

                                                           
23

 O caso de Vivi apresentado pelo médico Estácio de Lima é bastante original, por se tratar de uma jovem de 18 anos, 

que não trabalhava, em virtude de uma ancilose na perna esquerda, e que por isso era sustentada pela companheira 

Amelinha. Ver LIMA, Estácio. Op. Cit. 1934, p. 14. 
24

 Idem, ibidem, p. 32. 
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delicado, muito frágil. A jovem não trabalhava e tinha o sustento financeiro mantido pela 

companheira, a prostituta Amelinha, “que estava por conta de um fazendeiro de cacau” e de acordo 

com o médico não se incomodava com os “amores lésbicos da amante”. Embora aceitasse os 

encontros com o fazendeiro e outros fregueses clandestinos da sua amada, Vivi tinha “ciúmes 

homossexuais”, ou seja, de “intimidades femininas excessivas”, e foi justamente o escândalo 

provocado em torno de Vivi por uma terceira pessoa “perigosa”, com propósitos “safistas” junto à 

Amelinha, que permitiram ao doutor Estácio de Lima revelar a jovem baiana para a posteridade.  

Para finalizar Estácio de Lima lembra que Vivi usava trajes masculinos desde os 13 anos de 

idade e também sentia desde então “propensões homossexuais”. Contudo, o médico não visualiza 

Vivi como “uma lésbica integral”, ou seja, uma “virago temível, barbada, musculosa, voz de 

marmanjo” como se dizia no período. Para o médico baiano a jovem de 18 anos não apresenta os  

“estigmas somáticos de uma virilização patológica” como descrita pelo médico espanhol Gregório 

Marañon (1887-1960) que muito influenciou as interpretações dos brasileiros acerca da 

homossexualidade feminina. Vivi não é uma virago típica, apesar da sua “masculinidade espiritual”, 

seus gestos, sua voz, em suma, seu comportamento não se manifesta como o de uma virago do 

ponto de vista morfológico, e numa acintosa contradição, o médico afirma que embora não possua 

os caracteres físicos e tampouco os comportamentais, Vivi é um caso típico de “inversão sexual”. 

 

As vestimentas como sinais - “A cozinheira usava terno”  

 O médico Antonio Carlos Pacheco e Silva apresentou em 1939, o caso de uma mulher 

identificada apenas como E.R. Uma cozinheira de 25 anos que mostrou durante as consultas ter 

recebido instrução primária, “sabendo ler e escrever”. O motivo que a levara a procurar os serviços 

psiquiátricos foi para tratar o que ela considerava ser uma anomalia em seu comportamento: “desde 

pequena evitava a convivência com meninas para se entregar aos folguedos com os meninos que a 

tratavam como menino”. Além disso, usava roupas masculinas e gostava de se relacionar sexual e 

afetivamente com mulheres, por isso desejava que os médicos comprovassem a sua masculinidade.  

 Neste aspecto, a performatividade masculina de uma cozinheira negra de 25 anos, em 1939, 

pode evidenciar o critério racial como marcador de diferença social, não somente pelo psiquiatra ter 

indicado no seu diagnóstico essa especificidade: “E.R. preta, brasileira, solteira”, mas também  
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porque gênero e classe estão relacionados à condição racial. Avtar Brah (2006) considera que “tanto 

negros como brancos experimentam seu gênero, classe e sexualidade através da ‘raça’”. “No 

entanto, a racialização da subjetividade branca não é evidente, porque ‘branco” “é um significante 

de dominância” o que não torna o processo de “racialização menos significativo”. Desta maneira a 

autora observa que as pessoas são construídas como “mulher negra” ou “mulher branca”, como 

‘homem negro’ ou ‘homem branco’ e desconstruir essas categorias é necessário para “decifrar como 

e porque os significados dessas palavras mudam de simples descrições a categorias 

hierarquicamente organizadas em certas circunstâncias econômicas, políticas e culturais”  25. 

 A confiança de E.R. no saber médico propondo “novas experiências e exibições para que 

ficasse perfeitamente comprovada a sua capacidade sexual masculina”, denota que ter sua tendência 

homossexual diagnosticada significava para ela também aceitar a própria condição. Aqui podemos 

refletir que o gênero escolhido pela cozinheira está inscrito na rede de negociações acionadas 

cotidianamente, por exemplo, em torno do poder. Assim, parece não ser somente a legitimidade 

homossexual que ela buscava, mas o tornar-se corporalmente masculina, sobretudo num período 

histórico em que ser uma mulher, negra e pobre interliga vários aspectos de exclusão social.  

Desta maneira, a performatividade de gênero burla as normas culturais e emerge como 

simulacro do corpo, pois permite que os corpos regulem-se às normas da cultura, uma vez que “os 

corpos são treinados, moldados pelo cunho das formas históricas predominantes de individualidade, 

desejo, masculinidade e feminilidade” 26. O travestismo feminino desestabiliza a noção cultural de 

gênero e agência a autonomia identitária do sujeito. Por isso E.R, buscava uma identidade autêntica 

e para tanto, almejava ser classificada como uma “lésbica integral” por sua masculinidade.  

 

As metamorfoses do gênero - “Maria Madalena e Carminha, legalmente casadas” 

 No dia 25 de julho de 1962, o jornal Última Hora do Rio de Janeiro, conhecido por suas 

matérias sensacionalistas, informou à população a respeito de um “casamento inédito” ocorrido em 

Duque de Caxias, pois “ambos os cônjuges” eram mulheres. Assim que a notícia circulou pela 

cidade, “centenas de populares” se dirigiram à Delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense,  

                                                           
25

 Avtar Brah (2006) salienta que tanto negros como brancos experimentam seu gênero, classe e sexualidade através 

da “raça”. 

 
26

 Idem, ibidem. 
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para ver as duas jovens respectivamente de 20 e 22 anos, que “estavam legalmente casadas” havia 

dois anos, “vivendo em perfeita união”, como um casal típico dos anos 1960.  

A descoberta do tempestuoso caso de amor ocorrera porque a garota que se passava por 

homem, Jackson Marino Paulo de 22 anos, nascida Maria Madalena de Souza, natural de 

Barbacena, no estado de Minas Gerais, não pagou a dívida da casa onde residia com sua mulher 

Carmem Lúcia da Silva de 20 anos. Quando foi revistado sentiu a “brutalidade da polícia exigindo 

que despisse suas roupas antes de entrar para o xadrez”, momento em que se verificou tratar-se de 

uma mulher, casada no dia 13 de fevereiro de 1960, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 

Jackson desde criança transgredira as fronteiras sexuais e a identidade de gênero usando 

roupas masculinas. Aos 15 anos conseguiu uma “certidão de nascimento falsa” e desde então 

passara a se identificar “como homem”. O desejo da jovem mineira de se entregar de “corpo e alma 

nas mãos da ciência”, era para ter sua “felicidade completa”, pois desejava ter seu “verdadeiro 

sexo” reconhecido pela ciência, pois diz que sabia: “sou homem, sinto que o sou desde pequeno”.  

Quais teriam sido os motivos que levaram os policiais a despirem Jackson com brutalidade 

antes de entrar na prisão? Subverter as normas tradicionais de gênero usando roupas masculinas 

teria sido mais grave do que não pagar a dívida da casa onde morava? As respostas a essas 

indagações permitem supor que Maria Madalena provavelmente desejava viver tranquilamente 

como Jackson, “prático de farmácia” ao lado da sua esposa Carminha, por quem nutria um “amor 

tempestuoso” desde o dia em que se conheceram, tanto que se casaram após 15 dias de noivado. 

Outras suposições devem ser consideradas, como o fato de se tratar de duas mulheres jovens, 

negras, pobres, de pouca instrução, em um período marcado pelo casamento tradicional como 

instituição possível entre duas pessoas que se amavam.  

Provavelmente inexistia para Jackson e Carminha referências arrojadas como as 

representadas pela literatura de Radcliffe Hall, em O Poço da Solidão (1928), na qual a personagem 

Stephen, uma “invertida sexual”, foi viver em Paris ao lado de outras semelhantes. É pouco 

plausível que elas tenham conhecido as história da escritora norte-americana Natalie Clifford 

Barney (1876-1972) que manteve um relacionamento de quarenta anos com a pintora Romaine 

Brooks (1874-1970) que se vestia com roupas masculinas, além de estabeleceram um salão para 

encontro literários e artísticos da elite homossexual, sobretudo a feminina, que foi viver em Paris na 

década de 1920. Ou mesmo Gertrude Stein (1874-1946) que vivia com sua companheira Alice  
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Toklas (1877-1967), e recebia em sua casa em Paris uma elite artística e literária, entre os mais 

íntimos podemos citar o pintor espanhol Pablo Picasso, o francês Matisse, os escritores ingleses 

James Joyce e Ezra Pound e o norte americano Ernest Hemingway 27. Devemos pressupor que os 

filmes de Marlene Dietrich vestida de terno e gravata fossem desconhecidos por essas jovens. No 

entanto, independente de modelos internacionais, a transgressão de gênero foi uma alternativa 

escolhida por Jackson para viver seu amor e “formar um lar” com Carminha.  

Desde pequena Maria Madalena ou Jackson não aceitava roupas femininas, ela afirma no 

depoimento que “não suportava vestidos sobre o corpo e quando a mãe a vestia como mulher ela 

rasgava as roupas”. Ainda na infância optara por usar trajes masculinos mais adaptados ao seu 

corpo e ao desejo de se locomover livremente para outras cidades. Na foto jornal ela aparece com os 

“cabelos cortados a escovinha, de óculos e gravata”. Os policias e os médicos que a examinaram 

observaram que ela procurava falar grosso e “usava uma cinta para comprimir os seios”. Assim, 

Jackson elaborou para si mesma uma performatividade de gênero pela qual a repetição dos atos 

masculinos em seu corpo materializa o gênero masculino por ela escolhido para viver seu amor.  

No entanto, sabemos que não há nenhuma razão para assumir o gênero binário, pois de 

acordo com Judith Butler (2003), essa crença mimetiza “gênero como espelho do sexo ou restrito 

pelo sexo”, de outra maneira, diz ela, “quando o gênero é teorizado como radicalmente diferente do 

sexo, torna-se livre e, assim, os homens podem ter um corpo feminino e as mulheres um corpo 

masculino”, e neste caso a masculinidade pode ter sido estratégica nas relações de poder e nas 

interações sociais do seu tempo e lugar, pois inexistiam referências para além do heteronormativo.  

Jackson se sentiu constrangido e humilhado pela brutalidade da polícia “exigindo que se 

despisse para entrar no xadrez”. Diante da situação embaraçosa, o jovem assume o desejo de 

entregar-se à ciência, porque queria viver feliz com seu verdadeiro sexo, “o masculino, pois tinha 

certeza de ser homem”. Assim, ter o reconhecimento da medicina sobre sua homossexualidade 

permite a Jackson a sensação de “alívio” para assumir a sua performance masculina, afinal tinha “a 

certeza de ser homem e que “teria um bebê” para completar a felicidade” tão sonhado pelo casal.  

 

                                                           
27

 Laurinda dos Santos Lobo (1878-1946) criou uma forma de sociabilidade no Rio de Janeiro, muito semelhante aos 

salões franceses da década de 1920. Como era dona de grande fortuna, foi também um símbolo de elegância das 

mulheres da belle époque carioca, conhecida como a Diva dos Salões, além de fervorosa feminista, recebeu na sua 

mansão localizada no bairro de Santa Teresa o escritor Anatole France e a bailarina Isadora Duncan. 
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Apesar da dolorosa revelação do seu segredo, ou seja, de ser biologicamente mulher e 

performativamente homem casado legalmente com uma mulher, Jackson desejava se entregar de 

“corpo e alma as mãos da medicina” para confirmar seu “verdadeiro sexo”. No diagnóstico 

elaborado pelos médicos que atenderam Jackson, explicou-se “tratar-se de uma mulher normal, com 

todos os requisitos necessários a maternidade, embora seja um caso de psiquiatria digno de estudo 

profundo”. A ênfase na gestão da vida como um pressuposto da heteronormatividade e o distúrbio 

psíquico como causa da homossexualidade foram o diagnóstico médico para o caso Jackson. É 

notável como ele se sente aliviado por ter sua condição sexual consentida pela medicina, como se 

pudesse aceitar melhor seu “problema” e sua condição após a confirmação dos médicos. 

Jackson e Carmem se conheceram no município de Rocha Miranda, no subúrbio do Rio de 

Janeiro no final do ano de 1959. Jackson afirmava que “desde quando viu Carminha pela primeira 

vez, o seu amor por ela foi tempestuoso”. Carminha companhava Jackson durante o interrogatório e 

não admitia ficar longe do “marido”, gritando: “Eu o amo, eu o quero assim mesmo!”. 

Provavelmente para proteger “o marido”, ela assegurou ter descoberto que ele era mulher fazia 

pouco tempo, quando Jackson chegara bêbado e ela o despiu. Contudo, “muito desembaraçada” 

implorou ao jornalista que pedisse “ao delegado para que a colocasse na mesma cela de Jackson”.  

O desenlace do ocorrido em Caxias saiu das mãos da polícia para as da medicina, o saber 

considerado capaz de revelar e resolver “o espantoso casamento” entre duas mulheres na Baixada 

Fluminense. Nas palavras de Jackson observamos expressões típicas do período como “se sentir 

constrangido ao abordar o seu problema”. O médico afirmou “tratar-se de uma mulher normal”. A 

normalidade estava associada às funções femininas como a maternidade e o casamento, maneiras de 

manter as mulheres no recesso do lar, nas funções do privado, privadas de si mesmas e do social. 

 

Considerações finais 

O travestismo feminino foi diagnosticado como doença, problema social, acrescido da 

importância da maternidade na configuração do corpo feminino. Alguns profissionais consideravam 

o caráter criminoso das mulheres travestidas, nocivo socialmente, típico de pessoas que exercem 

práticas perigosas, por isso deveriam ser presas ou corrigidas. Outros identificaram como doença 

psíquica ou endocrinológica, em ambos os casos, passível de cura através de tratamento adequado, 

seja pela sugestão moral ou pelo eletrochoque. Jandyra Marques, M.G.A. ou simplesmente Vivi,  
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E.R. e Maria Madalena não temeram por suas vestes e através dela tentaram subverter seu gênero, 

apesar de identificadas como aberrações, casos de polícia e da medicina legal. As vestes foram 

acionadas como possibilidade de transgredir categorias e fronteiras sexuais impostas socialmente. 

Além disso, travestir-se pode ser percebido como múltiplas posições que os sujeitos acionam 

situacionalmente de acordo com as condições de tempo e lugar onde estão inseridos. Nos casos 

apresentados o travestismo pode até ser visto como a desnaturalização do gênero, mas ele não 

parece desnaturalizar o sexo, pois a organização do sexo social, sobretudo entre as décadas de 1920 

e 1960, continua a repousar sobre a opressão das mulheres. Assim, a inversão do sexo não significa 

necessariamente a subversão do gênero, pois as mulheres homossexuais desejavam ser reconhecidas 

cientificamente como homens, portanto, almejavam se conformar à norma heterossexual. 

 A condição de serem mulheres pobres, com baixa instrução educacional, com referências 

limitadas para além dos padrões heteronormativos tradicionais, reforça os argumentos 

interseccionais, sobretudo quando se percebe existir no Brasil uma percepção racializada das 

pessoas, que influência e determina a produção das desigualdades de todos os tipos. Negar essas 

circunstâncias históricas pode conduzir a perpetuação da invisibilidade de qualquer transgressão.   
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