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O JOGO SIMBÓLICO COMO PONTO DE PARTIDA PARA EXPLORA R AS 
IDENTIDADES EM CRIANÇAS MEXICANAS.  

Jimena de Garay Hernández1 

Resumo  
As identidades de gênero, para o interacionismo simbólico e o feminismo, 
emergem e se configuram através de uma negociação constante da pessoa 
consigo e com as demais. A partir dessa premissa básica se trabalhou com 
quatro grupos de crianças, entre 07 e 09 anos, da Cidade do México - México, 
propondo a elas que paticipassem de um “jogo simbólico” sobre a família. Com 
os elementos obtidos realizou-se uma entrevista grupal com vista a aprofundar 
os significados destes elementos. As crianças encenaram no “jogo simbólico” e 
debateram na entrevista grupal as identidades femininas e masculinas em 
relação a símbolos importantes vinculados à família, tais como o espaço da 
casa, o carinho, o trabalho e a violência. Nestes exercícios, se observaram 
certas cristalizações – a exemplo do papel da mãe e as diferenças de classe – 
e certas transformações sociais – tais como, o desejo das meninas de se 
tornarem outras coisas diferentes da mãe quando forem adultas. As interações 
sociais praticadas no jogo e expressas na entrevista mostraram de que forma 
estas transformações e cristalizações aconteceram no nível da 
intersubjetividade, onde cotidianamente somos capazes de eleger certos 
elementos culturais dos diferentes mundos aos que pertencemos. 
 
Palavras-chave: jogo simbólico; feminismo; interacionismo simbólico; 
identidade social 

 

                                                           
1 Atualmente curso o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com bolsa PEC-PG do CNPq, sob orientação da 
Dra. Anna Paula Uziel. No entanto, esse texto foi fruto de investigação realizada na graduação 
em Psicologia na Universidad Nacional Autónoma de México- México, sob orientação da Dra. 
Emily Ito. Email jime_degaray@hotmail.com 
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Ponto de partida 
 

Este artigo tem como bases teóricas: a perspectiva psicossocial do 

interacionismo simbólico e a perspectiva feminista radical ou crítica. Destaco 

que me alio às descrições de Amalio Blanco (1995) sobre interacionismo 

simbólico. Para o autor, esta perspectiva concebe a pessoa como um ser que 

pertence a um complexo sistema sociocultural e que participa na realidade 

simbólica em que se situa. Quanto à perspectiva feminista radical ou crítica, 

concordo com Diana Maffía (20102). Segundo a feminista argentina, as 

dicotomias sexuais assimétricas estão balizadas na visão aristotélica de 

organização social. 

Apesar dos desencontros, tanto o interacionismo simbólico quanto o 

feminismo concebem a identidade como uma negociação (DORA 

BARRANCOS, 2004; KARMELA LIEBKIND, 1992; ESTELA SERRET, 2002) e 

consideram os sujeitos como seres ativos nos seus processos (PATRICIA 

CASTAÑEDA, 2008; AMALIO BLANCO, 1995). Assim, proponho formular uma 

visão crítica da realidade social, ao tempo que aprofundo os significados que 

as crianças têm de diferentes elementos culturais. Para tanto, utilizei como 

estratégia metodológica o jogo simbólico de papéis, através de encenações 

teatrais, o qual descrevo em seguida, e com base nos dados obtidos 

aprofundei com entrevistas coletivas.      

 

O jogo da vida 

 

O jogo simbólico de papéis é para o interacionismo simbólico 

(TAMOTSU SHIBUTANI, 1961) uma prática de socialização que implica que o 

sujeito saia de si para se observar desde diferentes perspectivas, o que ajuda a 

definir as linhas de ação, assim como sua identidade. Isto se vincula com 

aquilo que a feminista Dora Barrancos (2004) assinala sobre a identidade, se 

                                                           
2
 As referências correspondentes a Diana Maffia no ano 2010 partiram de sua aula no 

Diplomado Internacional El feminismo en América Latina: aportaciones teóricas y 
vindicaciones políticas no Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias y 
Humanidades, na Universidad Nacional Autónoma de México.   
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referindo a ela como um “jogo de nossa interação com outros”. Assim, 

compreendo que o jogo simbólico é uma negociação, ou seja, uma prática do 

nosso ser social. Foi com este entendimento que balizei a estratégia 

metodológica com os grupos de crianças que participaram da pesquisa.   

O método permitiu a visibilidade de todos e todas as participantes 

porque lhes outorgou a voz e o espaço para que expressassem suas vivências. 

Esta situação permitiu que as crianças participassem dos jogos valendo-se de 

suas expressões corporais, discursos, referências e encenações de mundos 

sociais e, por sua vez, a criação de tramas de forma intersubjetiva. Ainda que 

pré-definido o tema da encenação, a família3, foram as crianças que livremente 

determinaram o roteiro e as personagens na atuação proposta pelo jogo 

simbólico. Para a realização das encenações, ofereceram-se às crianças 

alguns dispositivos a serem usados: aventais e casacos azuis (suficientes para 

todas as crianças), talheres, copos, pratos e caixas cinzas para configurar suas 

cenas dentro do jogo.  

Os dados obtidos foram analisados em termos de características e 

práticas vinculadas à família, que eram incorporadas nas tramas, na expressão 

corporal e na linguagem usada pelas crianças durante o jogo e as entrevistas 

coletivas. Trabalhei com quatro grupos de crianças de segundo ano da 

educação básica (7-9 anos de idade), de escolas particulares da Cidade do 

México - México. Todas as escolas eram laicas, de camada média–alta e as 

atividades se realizaram em seu interior. Os grupos não foram iguais nem em 

tamanho e nem em distribuição de meninas e meninos.  

 

Apresentando os dados: as cristalizações e as transformações  

 

Os resultados que partiram dos jogos simbólicos e das entrevistas 

coletivas foram amplos e interessantes. Neste caso, apresento os mais 

fortemente vinculados aos estereótipos das identidades femininas e 

masculinas.  

                                                           
3 Para o interacionismo simbólico, a família não se caracteriza como um ente natural, senão 
como grupo social de imensa importância para a socialização, sobretudo, nos primeiros anos 
de vida 
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1. Violência    

Durante o jogo, a violência, especialmente a física, foi mais aceita 

quando desempenhada pelos homens, tais como o pai. Para as crianças, a 

violência somente seria aceita se executada pelas meninas, algo inaceitável 

quando pensado em mulheres adultas, sobretudo sendo elas mães ou irmãs 

mais velhas. Durante o jogo, as crianças esperavam que as mulheres fossem 

tranquilas. Concordando com o interacionismo simbólico, o fato de que a 

violência aconteça mais comumente nos homens não é definido nem por 

questões inatas (como níveis de testosterona) nem pela influência de uma 

massa externa (como os programas violentos na televisão), senão porque eles 

e elas têm interpretado, a partir dos diversos mundos sociais aos que 

pertencem (família, mídia, escola), que para os homens é permitido que usem 

a violência física. O que é mais importante não somente é permitido, como 

também é considerado “natural” e esperado. Inclusive a violência verbal, à 

exemplo das chacotas, representa algo normal quando vem dos homens, 

sendo valorizadas porque possibilitam o riso. Entretanto, para as mulheres, o 

procedimento era recusado.   

Com esse dado, chego a ideia de que os papéis desenvolvidos pelos 

sujeitos são mediações interpretativas dos símbolos manejados na sociedade. 

O comportamento das crianças não era simplesmente determinado pela 

influência do que vêem na escola, na casa ou na televisão, senão que derivava 

da assimilação, integração e significação dos modelos normativos, valorativos, 

lingüísticos e comportamentais do sistema social em que se desenvolvem, 

como argumenta Amalio Blanco (1995). 

 

2. Trabalho 

Outro tema importante nos jogos e nas entrevistas foi o trabalho. Ele foi 

positivamente considerado por ser o suporte econômico da família. Entretanto, 

também foi considerado como algo negativo, à medida que mantém os pais 

longe da casa.  



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 

5 

A vida cotidiana dos homens foi retratada como dividida entre o trabalho 

diurno e a convivência noturna com os filhos. É neste período, que pais 

brincam, segundo as crianças. Por outra parte, as mães podem desenvolver 

atividades salariadas, desde que retornem a casa antes do marido para 

cuidarem das atividades domésticas, o que não foi considerado trabalho.  

As meninas, especialmente as que assumiram o papel de mãe no jogo 

simbólico, realmente incorporaram as atividades de limpeza, preparação dos 

alimentos e cuidado da família. Segundo os discursos das crianças, o marido 

deve trabalhar para manter a família, enquanto a esposa pode ter trabalho 

assalariado para a família ser mais rica. Portanto, o trabalho é a obrigação do 

pai, enquanto que para a mãe é uma opção.  

Destaco que para as crianças a eleição do trabalho assalariado não 

isenta as mulheres das atividades domésticas. Entretanto, elas permitem que 

essas atividades sejam realizadas por outras mulheres, somente contratadas e 

supervisionadas pela dona da casa. O quadro descrito provém, segundo Jessie 

Taft (1913, em SILVIA GARCIA DAUDER, 2005) das expectativas sociais 

geradas para a personalidade da mulher.  

Para a autora americana, a especificidade do caráter feminino não vem 

das suas características inatas ou do entorno físico, senão de atitudes e 

expectativas sociais que se assumem para as mulheres desde a infância. Outra 

prática familiar observada no jogo e nas entrevistas foi a ajuda outorgada à 

mãe nas tarefas domésticas, realizada por filhos e filhas (muito mais as filhas) 

e pelos pais. Apesar de ser valorada pelas crianças, a ajuda imediatamente 

desvincula a pessoa da obrigação e rigor cotidiano para realizar a atividade. 

Em outras palavras, ajudar significa assumir a tarefa como opção. 

  

3. Vida afetiva 

No estudo se percebeu que as emoções são configuradas na interação 

simbólica, na que a pessoa outorga significado aos gestos das outras pessoas 

e age a respeito desse significado (GEORGE MEAD, 1990). Das emoções 

observadas destaca-se, por exemplo, a tristeza nas filhas provocada pela 

ausência do pai, o desespero da mãe pela desorganização da casa, as 

balbucias de bebês, o rancor dos irmãos e irmãs pelo egoísmo do e da irmã. 
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Na entrevista, um tema tratado foi a atração física e/ou amorosa entre 

duas pessoas. As crianças expressaram que essa atração deve existir entre 

membros adultos, especificamente mulher e homem, em um relacionamento 

sério como o namoro ou o casamento. As meninas se mostraram muito mais 

cômodas falando de sua atração, o que concorda com o estereótipo de que 

para a mulher é permitido expressar suas emoções. Dessa maneira, se 

refletem as características sexistas e heteronormativas de nossa sociedade, 

que são interpretadas e assimiladas pelas crianças a partir de suas interações 

com diversos grupos, como a família e a mídia. Para elas, a atração acontece 

só entre mulheres e homens, dentro de um quadro monogâmico e tradicional. 

Além disso, foram observadas outras ideias tradicionais com respeito à 

família. Para as crianças, a família é obrigatoriamente constituída com a 

presença de filhos e filhas. Na entrevista, uma menina foi questionada porque 

sua família era monoparental, ou seja, constituída unicamente por um membro 

adulto (a mãe). Igualmente, uma menina expressou que quando for mãe não 

vai trabalhar para ter mais tempo com os filhos. Com esses exemplos 

novamente se observa que as identidades se constroem em um campo muito 

limitado ao partirem de parâmetros hegemônicos androcêntricos.  

Este quadro expõe a existência de uma série de significações que são 

regidas pela cultura pouco flexível e que delimitam os campos e as linhas de 

ação com respeito a características catalogadas e valorizadas socialmente. Na 

infância se começa a ter contato com essa rigidez, que posiciona o homem 

branco, heterossexual, judaico-cristão e proprietário como ponto máximo da 

humanidade. Os processos de construção da identidade se realizam a partir da 

interação com as práticas, manifestações e expressões desse padrão. Assim, 

geramos nossas identificações e aspirações com base na dicotomia do 

feminino/masculino, subjetivo/objetivo e emocional/racional (DIANA MAFFÍA, 

2005).  

No entanto, se observaram também discursos que se afastam da ideia 

tradicional da família. Por exemplo, foi evidente que as novas estruturas 

familiares (especialmente a causa dos divórcios) estão começando gerar novas 

formas de significar as relações entre membros da família. A convivência (estar 

juntos ou unidos) se torna o principal pilar da família para as crianças que 
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experimentam essas realidades. A importância dessa convivência radica no 

papel que ela tem no fortalecimento dos laços sanguíneos eu não sanguíneos. 

Isto sugere a relevância da função afetiva sobre a produtiva da família, já que 

ela é um grupo social cujas dimensões sentimentais e reprodutivas o 

distinguem de outros. É importante destacar que tanto o feminismo quanto o 

interacionismo simbólico realçam a importância da coletividade tanto nas 

convenções sociais quanto nas suas transformações e consideram às e aos 

participantes dos processos sociais como seres ativos dentro deles (PATRICIA 

CASTAÑEDA, 2008; TAMOTSU SHIBUTANI, 1961). 

 

4. O Espaço  

A respeito do espaço da casa, nas encenações do jogo, é a mãe o 

sujeito fundamental. Segundo o observado, a mãe deve estar o tempo todo na 

casa, cuidando dos filhos e filhas e, logicamente, do marido. Inclusive em 

alguns jogos, ninguém quis assumir o papel de “mãe”, entretanto, suas tarefas 

eram realizadas pelas crianças femininas sendo suas personagens as “irmãs 

mais velhas”. Esta situação reafirma a situação já expressa sobre a “ajuda” nas 

atividades domésticas. Entretanto, a personagem “irmã mais velha” tinha que 

estar em todo momento atenta para que todos os membros comessem, 

tivessem onde dormir, não estivesse sozinhos e todos estivessem tranquilos e 

seguros no convívio familiar.  

Embora as crianças fizessem referências ao papel do pai, sua 

encenação não esteve presente em três grupos. No grupo em que um menino 

assumiu o papel da personagem “pai”, ele não se apropriou do espaço nem da 

trama do jogo doméstico. A casa é, então, espaço exclusivo da mãe, onde ela 

tem o controle e de onde não deve sair.  

 

5. (Des)igualdade 

No discurso das crianças, filhos e filhas são tratados de igual maneira. 

Porém, no jogo, se observou uma assimetria e hierarquização valorativas das 

atividades a serem desenvolvidas por mulheres e homens. As filhas realizavam 

atividades relacionadas com as tarefas domésticas, enquanto os filhos somente 

brincavam. Assim, o caráter desqualificado atribuído às tarefas domésticas 
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resulta na forma como as crianças observam a atuação das mulheres no 

mundo social. Este quadro alimenta a própria perspectiva das crianças com 

respeito ao papel assumido pelo pai e pela mãe. Cabe a ela o carinho e o 

cuidado e a ele a manutenção financeira e o tempo para brincar com as 

crianças.  

 O quadro ganha relevo exatamente porque várias das crianças 

entrevistadas vivem em estruturas familiares diferentes da tradicional- 

composta pelas personagens mãe, pai e filhos e filhas. É importante considerar 

que essa desigualdade não é percebida pelas crianças, senão naturalizada. 

Essa situação confirma a força com que os dispositivos de gêneros que 

alimentam e retro-alimentam nossas práticas educativas. O conceito de gênero 

(na perspectiva feminista) pode ser entendido como o “elemento constitutivo 

das relações sociais baseadas nas diferenças que distinguem os sexos e a 

uma forma primária de relações significantes de poder”, (JOAN SCOTT, 1997, 

pp. 289, tradução livre).  

 

6. Identidades emergentes  

Centrando-nos no tema da identidade, a feminilidade foi objetivada, 

neste caso, nos dispositivos outorgados no estudo, especificamente nos 

aventais. Apesar de eles serem azuis, as crianças os consideraram femininos 

por terem flores, considerando essa imagem como algo que deve gostar as 

mulheres. As meninas procuraram usar os aventais desde o início do jogo, 

sendo que aquelas que não mostrassem interesse, obrigadas pelas colegas a 

usá-los. Esse quadro era aprofundado com o fato de que as participantes 

compunham o seu feminino a partir de suas ideias sobre os acessórios e os 

comportamentos necessários a esta identidade. Neste sentido, a feminilidade 

foi considerada como indesejável para os homens, ainda quando uma menina 

falou que seu pai usava avental para cozinhar.  

Por sua parte, a masculinidade se concretizou nos casacos azuis, que 

eram rejeitados pelas meninas. Inclusive em um caso, uma delas tentou usar 

um, achando-o bonito, mas imediatamente suas colegas impediram que fizesse 

isso, mostrando a importância da delimitação da identidade a partir das ações 

dos colegas. 
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As experiências narradas sublinham a noção do self do interacionismo 

simbólico, defendido especialmente por George Mead, (1990). O self é um 

elemento da ação humana, um objeto que surge da interação social que é 

definido por outras pessoas. Ele emerge do processo em que a pessoa se 

define a si como objeto a partir da maneira em que se vê desde fora, se pondo 

na posição de outras pessoas e mantendo uma interação social consigo. 

Assim, a identidade, desde esta perspectiva, se estabelece e se mantém no 

contexto da situação social através de um processo de negociação, o que é um 

aspecto central da definição da situação e a construção da realidade 

(KARMELA LIEBKIND, 1992). Essa perspectiva também é observada com 

algumas feministas (ESTELA SERRET, 2002, DORA BARRANCOS, 2004).  

Em outro caso, uma menina expressou na entrevista que ela não quer 

ser mãe porque as ela deixa de se preocupar com sua “beleza” (conforme 

sugeriu a criança). No entanto, na hora da distribuição dos aventais, ela se 

mostrou entusiasmada. Ao ser perguntada sobre essa atitude, ela disse que 

queria usar o avental porque com ele não se sujaria e manteria sua “beleza”, o 

que lhe parecia muito importante. Assim, se observaram os entrecruzamentos 

de imagens na negociação das identidades: ela usava o dispositivo oferecido 

no jogo, não para cumprir o papel de mãe, senão para preservar um atributo 

muito caro para ela na sua conceição de feminilidade: a aparência física.  

Por sua parte, os meninos não expressaram tanto esforço em mostrar 

sua masculinidade quanto as meninas sua feminilidade, considerando, por 

exemplo, que não tiveram tanto desejo de usar os casacos quanto as meninas 

os aventais. Porém, se observou que eles rejeitaram o considerado feminino, 

usando exagerações de rejeição na linguagem corporal sugerindo-se o 

antagonismo percebido nas crianças entre esses dois atributos. A reação mais 

intensa aconteceu quando um grupo de meninas pôs um avental em um 

menino, o que provocou uma onda de ridicularizacões. Isso pode ser 

interpretado como o reflexo da diferenciação genérica feita pelos discursos 

manejados na sociedade. A dicotomia da que Diana Maffia (2005) fala é 

evidente, considerando que masculinidade e feminilidade são opostas e 

hierarquizadas.  
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7. Aparência física 

Especialmente as meninas, se referiram à “beleza” como o cuidado da 

aparência física com o objetivo de cumprir os padrões culturais estabelecidos 

entendidos por elas. Elas expressaram a importância atribuída a essa 

característica na atualidade, vinculando-a ao corpo magro e limpo. Algumas 

meninas procuravam constantemente arrumar o cabelo e a roupa e fazia o 

mesmo com suas colegas, outro detalhe refere-se ao fato de que elas usavam 

acessórios e penteavam seus cabelos segundo os modelos da moda, 

sobretudo, aqueles expressos na mídia, como a famosa boneca “Barbie”. 

Um dado interessante já mencionado, diz respeito ao que disse uma das 

meninas a cerca do corpo das mães. Para ela essa identidade está 

desconectada das exigências de beleza, à medida que a maternidade gera 

obesidade ou marcas no corpo que não são consideradas bonitas. Pode-se 

interpretar que nesse discurso a mãe não pode se cuidar a si, pois deve cuidar 

a toda a família. Portanto, a aparência física corresponde ao estereótipo da 

mulher que se contrapõe com o estereótipo da mãe.  

 Relacionado com isso, a sensualidade também surgiu no discurso das 

crianças, e se considerou totalmente fora do âmbito familiar. Ainda quando a 

sensualidade seja muito exacerbada na mídia, as crianças consideram que 

esta deve ficar fora dos membros familiares, especialmente das mães. 

Literalmente, um menino disse: “minha esposa não vai ser sexy porque eu não 

sou mulherengo”. É possível, a partir disso, observar como as crianças não 

repetem indistintamente o que é oferecido na mídia, na família ou na escola, 

senão que elas escolhem certos elementos de cada mundo social para integrá-

los aos seus discursos e identidades (TAMOTSU SHIBUTANI, 1961). A 

apresentação física então fica totalmente vinculada com as relações com as 

outras pessoas. Uma mãe ou esposa não pode ser “sexy”, porque ela deve “ser 

para os outros”, deve ser recatada e não atrair a atenção para ela.  

 

8. Entrecruzamentos identitários 

O gênero não é a única organização social que nos define e da que 

participamos. Deve-se considerar que ainda quando as mulheres sejam seres 

subalternos por sua condição, não somos os únicos seres subalternos (DIANA 
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MAFFÍA, 2010). Como afirmam Gloria Careaga e Epsy Campbell (2002), assim 

como o gênero, a raça, a classe social e a orientação sexual também são 

vetores de significação a partir dos que se discrimina. Cellestine Ware (1970, 

em BELL HOOKS, 1984, pp. 20, tradução livre), também incorpora essa ideia a 

respeito do feminismo radical, que deve trabalhar “na erradicação da 

dominação e o elitismo em todas as relações humanas”.  

Portanto, a análise das identidades femininas e masculinas não pode se 

esquecer das interseções desse vetor de significação com outros igualmente 

limitantes. Como se comentou anteriormente, as crianças expressaram que a 

atração física acontece só entre uma mulher e um homem em um 

relacionamento sério, o que mostrou a incorporação do discurso 

heteronormativo. Por outra parte, o classismo foi evidente nas tramas dos jogos 

e nos discursos das crianças sobre as esferas da cotidianidade. Por exemplo, 

elas expressaram que o trabalho que fazem pessoas com uma posição 

econômica menor é menos importante. Além disso, foi interessante observar 

como, apesar de que no discurso das entrevistas (o que não se observou em 

suas práticas) os papéis de gênero estão aparentemente mudando, os 

empregados domésticos continuam sendo definidos a partir de seus sexos, ou 

seja, ainda quando a mãe “moderna” trabalhe fora de casa (às vezes com 

empregos com um status socialmente “respeitável”), a faxineira sempre é 

mulher e o chofer sempre é homem.  

Parece ser que as pessoas de camadas populares não podem acessar 

às novas formas de vida, que incluem, entre outras coisas, uma suposta 

equidade de gênero. O e a pobre permanecem então no passado, fazendo o 

que as camadas altas supõem já não existe. Também se expressou de 

maneira contundente um limite entre os empregados e as empregadas 

domésticas e a família, ainda quando essas pessoas convivam muito com as 

crianças e a convivência pareça ser o pilar mais importante da família.  
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Comentário final 

 

A partir de esses e muitos outros exemplos das ações e expressões nos 

jogos e nas entrevistas, foi possível dialogar com o conceito do self definido por 

George Mead (1990). Através de práticas de socialização como o jogo 

simbólico, a identidade surge da interação social (AMALIO BLANCO, 1995), do 

processo de se observar desde fora (GEORGE MEAD, 1990), da negociação 

com diferentes comunicações sociais que se manejam em diversos mundos 

sociais em que se participa (KARMELA LIEBKIND, 1992; FREDERIC MUNNÉ, 

1996), da confluência entre a auto-percepção e as referências de diversos 

planos simbólicos (ESTELA SERRET, 2002). 

Centrando-se nas identidades feminina e masculina, foi possível 

observar que elas surgem das interpretações e eleições que fazemos das 

expectativas sociais (JESSIE TAFT, 1913, em GARCÍA DAUDER, 2005), 

gerando dicotomias sexuais e hierarquizadas (DIANA MAFFIA, 2005) e, 

portanto relações significantes de poder (JOAN SCOTT, 1997). Como Taft 

defendeu, as mulheres crescem com muitas limitações no campo de atitudes 

sociais. Ainda quando se observou que atualmente o papel da mulher vai além 

de ser mãe, o papel da mãe continua sendo o mesmo: abnegada. Fato que em 

certa medida foi verificado nos dados aqui apresentados. Entretanto, ele não se 

observou em todas as encenações. Seria simplista afirmar que a restrição de 

possibilidades atinge igual a todas as mulheres e que só atinge às mulheres.  

Além de descrever processos de interpretação, defendo a necessidade 

de gerar outros, de reinterpretar objetos sociais, de re-significar nossa 

existência a partir de ordens simbólicas que partam de maior consenso social 

possível. Símbolos culturais (como o papel da mãe) precisam de configurações 

mais diversas e flexíveis, que permitam diferentes formas de expressão. Essas 

configurações somente podem acontecer no nível em que foram criadas e são 

mantidas: as interações sociais. É na intersubjetividade que é possível e 

necessário pensar nas transformações que ofereçam a todas as pessoas 

muitas possibilidades de construir suas identidades, re-significando objetos 

sociais até agora considerados estáticos e naturais, tais como a família, a 

orientação sexual, a raça, a idade, a classe social e o gênero.   
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