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LACUNAS HETERONORMATIVAS NO DISCURSO DE GÊNERO EM 

“MEU EU SECRETO” 

Ana Maria Amorim Correia1 
 

 

RESUMO: Este trabalho tem como proposta estudar as lacunas no discurso de gênero em My 
secret self (Meu eu secreto), reportagem especial realizada pela ABC em 2007, que traz três 
testemunhos de famílias americanas que declaram ter filhos transgêneros. A reportagem busca 
mostrar como a família lida com a sexualidade destes filhos no cotidiano e na vida pública, além da 
preparação destes para uma futura mudança de sexo. O trabalho procura problematizar a forma 
como a questão de gênero é discutida na reportagem, através das fontes utilizadas pela jornalista e 
dos discursos da família no relato da construção identitária dos filhos, utilizando conceitos 
propostos pela teoria queer. Com isto, a pesquisa questiona a abordagem das expressões de gênero 
fora do padrão heteronormativo como transtornos psiquiátricos bem como a naturalização dos 
gêneros e de suas performatividades, em vez de compreendê-los enquanto manifestação de 
identidade cultural. Assim, a pesquisa aponta que, ainda que dentro de um esforço para expor a 
aceitação da diversidade sexual, este discurso não rompe, por si só, o sistema de normas e poder 
construído em torno da sexualidade. 
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Introdução 

O programa 20/20, quando apresentado pela jornalista americana Barbara Walters, realizou, 

em 2007, entrevistas com três famílias americanas que declaravam ter crianças transgêneros. Esta 

reportagem especial, nomeada My secret self (Meu eu secreto) tem como foco o cotidiano destas 

famílias, buscando, conforme diz a jornalista na entrada do programa, mostrar a realidade das 

pessoas que se descobrem transgêneros quando crianças e, assim, disseminar um discurso de 

respeito com as diversidades sexuais. Os casos mostrados no programa são o de Jess e de Riley 

(crianças que nasceram com corpos masculinos, mas seriam do gênero feminino) e de Jeremy 

(criança que nasceu com corpo feminino, mas seria do gênero masculino). 

 Dentro deste discurso de aceitação, porém, há lacunas que apontam para uma normatização 

dos corpos e sexualidades, reproduzindo, assim, idéias que fundamentam as sexualidades não 

heteronormativas como distúrbios, além de ratificar a heterossexualidade como zona de conforto, 

prescindível de problematizações. A forma como a reportagem trata a discussão de gênero é 

evidenciada no primeiro parágrafo do texto de abertura, quando, enquanto passam imagens de bebês 

recém-nascidos, a voz de Barbara Walters afirma que “from the moment we're born, our gender 

identity is no secret . We're either a boy or a girl.  Gender organizes our world into pink or blue. As 

we grow up, most of us naturally fit into our gender roles.”2 

  O conteúdo deste primeiro parágrafo evidencia que o sexo biológico é tratado como um 

fator determinante para a identidade de gênero. 

 

O ato de nomear o corpo acontece no interior da lógica que supõe o sexo como um 
‘dado’ anterior à cultura e lhe atribui um caráter imutável, a-histórico e binário. Tal 
lógica implica que esse ‘dado’ sexo vai determinar o gênero e induzir a uma única 
forma de desejo. Supostamente, não há outra possibilidade senão seguir a ordem 
prevista. A afirmação ‘é um menino’ ou ‘é uma menina’ inaugura um processo de 
masculinização ou de feminização com o qual o sujeito se compromete.3 

  

                                                           
2 “Logo que nascemos, nosso gênero é revelado. Somos ou menino ou menina. Nosso gênero organiza nossa vida em 
azul ou rosa. Quando crescemos, a maioria de nós de encaixa naturalmente se adapta ao gênero”, tradução livre. Na 
internet, a legenda para português traduz “gender identity” como “sexo”, sendo, por isso, preferido o texto original para 
este artigo. 
3 LOURO, Guacira. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. 1º edição. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008, p. 15. 
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A composição com as imagens de recém-nascidos reforça esta idéia, evidenciando um ato 

discursivo que iguala o sexo ao gênero. Isto evidencia uma pré-organização do gênero da pessoa a 

partir de seu corpo biológico, sentida desde o nascimento: “Quando o médico diz: ‘é um 

menino/uma menina’, produz-se uma invocação performativa e, nesse momento, instala-se um 

conjunto de expectativas e suposições em torno deste corpo”4. 

Sendo, portanto, o sexo tratado como gênero pela reportagem, há uma delimitação de 

possibilidades de expressão identitária, há um binarismo imposto nas manifestações de gênero 

(homens ou mulheres, “boy or a girl”). Assim, os gêneros só são possíveis dentro de um discurso 

coerente entre a manifestação biológica do corpo (as genitálias femininas ou masculinas) e a 

manifestação cultural do sujeito – ou seja, o gênero só é possível se inteligível: 

 

Gêneros ‘inteligíveis’ são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm 
relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. 
Em outras palavras, os espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só 
são concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e coerência, são 
constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer 
linhas causais ou expressivas de ligação entre o sexo biológico, o gênero 
culturalmente constituído e a ‘expressão’ ou ‘efeito’ de ambos na manifestação do 
desejo sexual por meio da prática sexual.5 

  

 As manifestações de gêneros não inscritas nessa lógica representariam, assim, erros no 

desenvolvimento da identidade.  Há, portanto, uma lógica binária onde o corpo é “pensado como 

naturalmente dimórfico, como uma folha em branco, esperando o carimbo da cultura que, por meio 

de uma série de significados culturais, assume o gênero”6. O corpo, portanto, seria passivo aos 

efeitos de uma cultura, e não sujeito de um diálogo entre corpo, cultura e sexualidade. Assim, as 

identidades de gênero podem ser percebidas, pela lógica binária, como essencializadas. 

 Esta forma de perceber os gêneros é exposta pela reportagem ao colocar que o gênero 

organiza nosso mundo em rosa ou azul (lembrando que, para a reportagem, há uma equivalência 

entre sexo e gênero). São dois mundos possíveis, performativos e naturalizados. “Naturalmente”, 

conforme a abertura do programa, nós assumiríamos os gêneros com os quais nascemos. Fechando 

                                                           
4 BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006, p. 88. 
5 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2010, p. 38. 
6 BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006, p. 71. 
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o primeiro momento de apresentação da reportagem, Barbara Walters conclui o que seria esses 

“papéis de gênero”: “girls wear dresses and play with dolls. For boys, it’s pants and trucks”7. A 

reportagem não problematiza, portanto, a criação cultural deste binarismo e as normas que o 

conduzem como verdade. O que é dado como natural para a reportagem poderia ser entendido como 

construção discursiva: 

 

Após o nascimento, os investimentos discursivos dirigem-se para a preparação do 
corpo, a fim de que este desempenhe com êxito os papéis de gênero: bonecas, saias 
e vestidos para as meninas; bolas, calças e revólveres para os meninos.8 
 

 A sistemática repetição destes enunciados constrói a performatividade do gênero, ou seja, a 

delimitação de normas de como um gênero se manifesta. Esta performatividade está 

intrinsecamente relacionada ao binarismo de gêneros, sendo a performance esperada para a 

manifestação de um gênero masculino ou feminino que se encaixem na inteligibilidade 

anteriormente citada. 

DO SEGREDO À ABJEÇÃO 

 Em My secret self, três famílias relatam como convivem com filhos que não se adequaram 

ao gênero inteligível. O próprio nome dado à reportagem especial revela o caráter “sombrio” ao 

qual é vinculado o gênero não inteligível. Michel Foucault, ao examinar o dispositivo da 

sexualidade, pontua, entre os aspectos da relação entre sexo e poder, “o ciclo da interdição”, onde as 

regras diriam: “Não te aproximes, não toques, não consumas, não tenha prazer, não fales, não 

apareças; em última instância não existirás, a não ser na sombra e no segredo”9. A expressão de 

determinadas condutas significaria a exclusão daquela pessoa como humanizada. 

 As crianças transgêneros vivem, assim, em uma “impossibilidade significante”. Esta 

impossibilidade gera a condição de abjeção, ou seja, de falta de humanidade relacionada com a 

repugnância. A abjeção provoca, no sujeito que não representa as normas, a situação de animal, de 

                                                           
7 Em tradução livre: “Garotas usam vestidos e brincam com bonecas. Já os garotos, calças e carrinhos.” 
8 BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006, p. 89. 
9 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1ª vontade de saber. 20ª reimpressão. São Paulo: Edições Graal, 2010, 
p. 94. 
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não-civilizado, sendo assim, “distinguir-se do estado de natureza implica o pudor, a vergonha, mas, 

especialmente, a repugnância”10 11.  

Nos relatos das crianças e de suas famílias, encontram-se aspectos que ilustram essa 

situação. Jeremy diz que “parece que a natureza me pregou uma peça cruel. Entre todas as coisas 

horríveis que podiam acontecer comigo, por que logo isso?”. A mãe de Jeremy relata: “Não é minha 

culpa que ele tenha nascido transgênero. Também não é culpa dele”. Ao ser perguntada sobre a 

reação ao descobrir que o filho era transgênero, a mãe de Jeremy relata que “foi provavelmente o 

pior momento de nossas vidas, as piores discussões que tivemos”. A mãe de Riley, um transgênero 

“homem para mulher”, como classifica o programa, refere-se a situação da filha como “defeito de 

nascença”: “não consigo pensar em um problema de nascença pior para uma mulher do que nascer 

com um pênis”. 

DA PERFORMATIVIDADE À PATOLOGIA 

 Os primeiros “sintomas” que revelariam a disparidade entre o sexo biológico das crianças e 

o gênero esperado para elas estariam dentro do conjunto de valores atribuídos ao que pertence ao 

mundo masculino e ao mundo feminino. A mãe de Jess, ao ser perguntada se a filha sempre 

apresentou um comportamento diferente ao esperado para o seu sexo, lembra que, assim que 

começou a falar, a filha pediu um vestido. A reportagem, ao apresentar Jess, diz que ela associa ser 

menina a “deixar os cabelos crescerem, furar as orelhas, usar vestidos”. O mesmo acontece ao 

perguntar para a mãe de Riley, que destaca que o filho foi se interessando pelo rosa, e não pelo azul. 

Estas colocações da família expõem como a repetição de normas diferenciadas para as expressões 

binárias do sexo/gênero são incorporadas e se reproduzem quase com um carimbo de naturalidade. 

Isto não significa dizer que não havia uma identificação daquelas crianças com outra possibilidade 

de gênero, mas que uma das evidencias apontadas pela sociedade para a representação de gênero 

encontra-se em uma repetição contínua de normas que reforçam o modelo de sexualidade 

“permitido”. 

                                                           
10 DÍAZ-BENÍTEZ, María Elvira; FÍGARI, Carlos Eduardo.  Prazeres dissidentes. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 
23. 
11 O uso da expressão “natureza” nesta citação se dá em um contexto em que o autor expõe a relação naturalizada na 
leitura normativa dos corpos. Ele não considera que as expressões sexuais são frutos de natureza. 
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 Estas normas, frutos culturais, são absorvidas como natureza em um discurso que mostra 

como diferente, estranho e anti-natural aquele que não se enquadra nestas normas. Este é o caso das 

crianças apresentadas na reportagem especial, o que as colocam no campo patológico. 

 

As descontinuidades, as transgressões e as subversões que essas três categorias 
(sexo-gênero-sexualidade) podem experimentar são empurradas para o terreno do 
incompreensível ou do patológico. Para garantir a coerência, a solidez e a 
permanência da norma, são realizadas investimentos – continuados, reiterativos, 
repetidos. Investimentos produzidos a partir de múltiplas instâncias sociais e 
culturais: postos em ação pelas famílias, pelas escolas, pelas igrejas, pelas leis, pela 
mídia ou pelos médicos, com o propósito de afirmar e reafirmar as normas que 
regulam os gêneros e as sexualidades. As normas regulatórias voltam-se para os 
corpos para indicar-lhes limites de sanidade, de legitimidade, de moralidade ou de 
coerência. Daí porque aqueles que escapam ou atravessam esses limites ficam 
marcados como corpos – e sujeitos – ilegítimos, imorais, patológicos.12 

 

 Na reportagem especial, coloca-se que não há apenas uma teoria elaborada para responder a 

causa desta diferença entre o sexo biológico e o gênero (necessariamente binário de matriz 

heteronormativa, conforme a lógica da reportagem). Ainda assim, o programa escolhe apenas uma 

dessas teorias para justificar o comportamento dessas crianças. A voz de Barbara Walters explica a 

teoria de que, durante a formação do feto, a mãe poderia ter uma disfunção hormonal, o que, 

refletida na criança, poderia fazer com que ela desenvolvesse um transtorno de identidade de 

gênero13. A explicação da manifestação dos gêneros passaria, portanto, pela biologia. O programa 

também consulta médicos e apresenta o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM) como local de resposta sobre o que 

motivaria o “problema” dessas crianças. 

 Este tratamento pode ser um dos motivos que levam o programa destinado a falar sobre 

gêneros não incluir as possibilidades que não fossem de crianças transgêneros. O discurso médico é, 

também, uma forma de excluir destas crianças a culpa por não terem sido “normais”. Foucault 

aponta quatro grandes conjuntos estratégicos responsáveis pelos dispositivos de saber e poder dos 

sexos. Dentre eles, Foucault pontua a “pedagogização do sexo da criança”, que consistiriam em 

uma 

                                                           
12 LOURO, Guacira. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. 1º edição. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008, p. 82. 
13 Em um paralelo com o “racismo científico”, podemos visualizar o que Foucault (2010: 38) aponta como uma “busca 
de possíveis sinais de degenerescência”. É uma forma de “intolerância coletiva” que busca no discurso médico uma 
forma de por determinada conduta cultural (a heteronormativa) dentro de uma hierarquia de legitimidade. 
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Dupla afirmação, de que quase todas as crianças se dedicam ou são suscetíveis de 
se dedicar a uma atividade sexual; e de que tal atividade sexual, sendo indevida, ao 
mesmo tempo ‘natural’ e ‘contra a natureza’, traz consigo perigos físicos e morais, 
coletivos e individuais; as crianças são definidas como seres ‘liminares’, ao mesmo 
tempo aquém e já no sexo, sobre uma perigosa linha de demarcação; os pais, as 
famílias, os educadores, os médicos e, mais tarde, os psicólogos, todos devem se 
encarregar continuamente desse germe sexual precioso e arriscado, perigoso e em 
perigo.14 

 

 Assim, as crianças são tratadas como pessoas nascidas em corpo errado. Mantém-se a 

pedagogização de seus corpos, mas na tentativa de “consertá-los”. O programa não considera, no 

discurso apresentado durante toda a reportagem, a possibilidade de “se tornar” algo que esteja longe 

da inteligibilidade dos gêneros. Isto faz parte de uma “ideologia da complementaridade dos sexos”: 

 

A infância é o momento em que os enunciados performativos são interiorizados e 
em que se produz a estilização dos gêneros: ‘Homem não chora’, ‘Sente-se como 
uma menina!’, ‘Isto não é coisa de uma menina!’. Esses enunciados performativos 
têm a função de criar corpos que reproduzam as performances de gênero 
hegemônicas. Conforme sugeriu Butler, são evocações ritualizadas da lei 
heterossexual.15 

 

Os pais de Riley declaram que, ao procurar ajuda de psicólogos, foram aconselhados a 

“ensinar o filho a ser menino”. O esforço está mais centrado nestes casos em que será feita uma 

“correção” dos corpos para que se encaixem nesta inteligibilidade. O programa, portanto, exclui 

possibilidades de gêneros que se expressem, por exemplo, pelo travestismos ou por 

homossexualidade – talvez por serem sujeitos que não estariam dentro dos “pacientes” de uma 

medicina para o transtorno de identidade de gênero que vislumbrem a “correção” corporal. 

 Ainda dentro dos conjuntos estratégicos apontados por Foucault, percebe-se também a 

“psiquiatrização do prazer perverso”, que corresponde ao tratamento dado à identidade de gênero no 

programa em questão: 

 

O instinto sexual foi isolado como instinto biológico e psíquico autônomo, fez-se a 
análise clínica de todas as formas de anomalia que podem afetá-lo; atribuiu-se-lhe 

                                                           
14 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1ª vontade de saber. 20ª reimpressão. São Paulo: Edições Graal, 2010, 
p. 115. 
15 BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006, p. 90. 
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um papel de normalização e patologização de toda a conduta; enfim, procurou-se 
uma tecnologia corretiva para tais anomalias.16 
  

 Essa patologização, portanto, só é possível a partir de uma norma que determina que o sexo 

corresponda, naturalmente, a um gênero. Fugindo a este aspecto dito natural, portanto, considera 

outras manifestações de gênero como desordens, transtornos, doenças. Este é o recorte ofertado pelo 

programa Meu eu secreto, quando, por exemplo, não questiona a naturalização dos gêneros e a 

criação cultural deles, independente se dentro ou fora de uma matriz heterossexual. A visão da 

reportagem – ou seja, a visão patologizante de determinadas possibilidades de gêneros – vai de 

encontro com a concepção adotada pela teoria queer, onde a expressão de gêneros está dentro de 

questões culturais, e não biológicas. Ainda, a reportagem especial trata o “conserto” do gênero 

como algo possível por desconsiderar que um sujeito seja capaz de transitar entre gêneros, de 

modificar seu gênero com o tempo. Esta impossibilidade está justamente no fato da ligação imposta 

entre natureza e gênero.  

DO TRAUMA À VIOLÊNCIA 

 As três famílias, ao apresentarem o cotidiano com os filhos transgêneros, enfatizam a 

dificuldade em aceitar essa “condição” dos filhos. A reportagem ressalta como transgêneros são, 

muitas vezes, excluídos da família e sendo entregues às ruas sem condições de manter estudos, 

habitação ou emprego. Assim, o programa é construído em um discurso que tenta mudar a visão do 

público sobre os “transtornos de identidade de gêneros”. 

 As famílias comentam, aos prantos, a perda de um filho, “substituído” agora por outro. A 

mãe de Jess declara que assiste a vídeos e vê imagens do filho antes dele ser transgênero17, 

enfatizando que aquela criança se foi (that child's gone), mas que agora tem uma maravilhosa 

pessoa com eles (there's a wonderful person now that's with us). Este discurso mostra como não há 

possibilidade significante para um corpo se expressar com mais de um gênero, sendo o gênero, 

assim, uma narrativa de um único personagem que determina a sua existência. Existência de mais 

de um gênero em um único corpo, ou seja, o trânsito entre gêneros, torna-se ilegível. Os pais de 

Jess, ao serem perguntados sobre a chance do comportamento da filha ser uma fase, enfatizam que 
                                                           
16 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1ª vontade de saber. 20ª reimpressão. São Paulo: Edições Graal, 2010, 
p. 116. 
17 Vale lembrar que, para essas famílias, assumir ser transgênero está relacionado a se vestir e se comportar como o sexo 
oposto faz a partir das normas da sociedade. 
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não se trata de uma fase, pois não se encerra – aqui encontra-se mais um discurso de aceitação de 

uma filha transgênero, mas dentro de limites que não possibilitam a visualização dos gêneros como 

maleáveis e não-finitos. O mesmo acontece com a mãe de Jeremy que declarou que, anos antes da 

reportagem, ainda tinha a esperança da filha ressurgir. 

  A aceitação dos pais (ainda que repleta de vícios heteronormativos) não implica aceitação 

da sociedade. Cientes disso, um medo comum nos relatos está na reação da sociedade com os filhos 

transgêneros. Didier Eribon, ao tratar sobre a violência física e simbólica aos homossexuais, relata 

que “todas as pesquisas de opinião feitas junto aos homossexuais (dos dois sexos) atestam que a 

experiência do insulto (sem falar até da agressão física) é um dos traços mais comuns de suas 

existências”18. Uma das conseqüências disso está na construção de subjetividades que procuram 

“meios de fugir da injúria e da violência”. 

 A mãe de Jess declara a filha está protegida, pois ela sempre se coloca na linha de frente 

(I’m in the front line). O medo de ser alvo de agressões físicas e simbólicas está sempre presente, 

portanto, quando os filhos estão em locais de convivência social. A mãe de Jess conta que teme que, 

qualquer dia, telefonem para sua casa avisando que algo aconteceu. Este medo é compartilhado pela 

mãe de Riley, especialmente depois que foi permitido que ela usasse vestidos na escola. Apesar da 

aparência feminina, os colegas sabem que, biologicamente, trata-se de um garoto e, a partir de olhos 

que enxergam o sexo como determinante do gênero, isto torna-se motivo para agressão. Isto coloca 

as manifestações de gênero não inteligíveis como estigmatizadas: 

 

Aquele que lança a injúria me faz saber que tem domínio sobre mim, que estou em 
poder dele. E esse poder é primeiramente o de me ferir. De marcar a minha 
consciência com essa ferida ao inscrever a vergonha no mais fundo da minha 
mente. Essa consciência ferida, envergonhada de si mesma, torna-se um elemento 
constitutivo da minha personalidade.19 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A reportagem especial da ABC possui como um dos objetivos mostrar a realidade dessas 

crianças transgêneros de forma a construir um discurso de aceitação delas. Mas este discurso revela 

limites. Gêneros, para o programa, são reflexos do corpo biológico, só podendo ser encaixados 

                                                           
18 ERIBON, Didier. Reflexões sobre a questão gay. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2008, p. 30. 
19 Ibdem, p. 28. 
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dentro de um sistema binário. Assim, o discurso não abrange a aceitação de gêneros não-

inteligíveis, sendo isso reforçado pelo caráter de “correção” do corpo que é dado para as cirurgias e 

tratamentos hormonais para adequação do corpo ao gênero expresso pela criança. 

 Colocar como problema biológico a manifestação de gênero também limita o discurso de 

aceitação, pois o inscreve em uma possibilidade de patologia, aceitando-o, portanto, enquanto uma 

manifestação de distúrbio. Isso confronta a concepção do gênero como pertencente à esfera cultural, 

naturalizando as expressões inteligíveis heteronormativas e subjugando as demais expressões.  

 

As formas idealizadas dos gêneros geram hierarquia e exclusão. Os regimes de 
verdades estipulam que certos tipos de expressões relacionadas com o gênero são 
falsos ou carentes de originalidade, enquanto outros são verdadeiros e originais, 
condenando a uma morte em vida, exilando em si mesmo os sujeitos que não se 
ajustam às idealizações.20 

 

 Assim, em Meu eu secreto, há uma legitimação desta hierarquia, quando se colocam as 

expressões de gêneros não-heteronormativas dentro do campo patológico, por exemplo, ou quando 

são silenciadas as expressões que não vislumbrem encaixar em uma dinâmica do gênero inteligível. 

Isto, concomitantemente, reforça o discurso heteronormativo como uma norma portadora do 

discurso de verdade. Este saber sobre o sexo, portanto, é um fruto de uma construção discursiva da 

verdade, repetida ritualisticamente – e performativamente – como tal, e “a repetição ritualística 

extenua as veleidades de essencialização de qualquer real, pois este só aparece na singularidade de 

cada ato reiterado”21. Portanto, ainda que caiba ressaltar como positiva a possibilidade de tirar do 

silêncio a manifestação de gêneros que não se colocam dentro das normas e das expressões 

esperadas pela sociedade, o discurso presente em Meu eu secreto mostra as lacunas que 

impossibilitam enxergar os gêneros em suas totalidades enquanto produções culturais, sendo 

recorrentes os argumentos heteronormativos para justificar o comportamento e reações das crianças. 
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