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Resumo

Muitas  são  as  teorias  que  tentam  explicar  as  diferenças  sexuais.  A 
maioria delas tem no corpo o ponto de partida para as suas reflexões. Pensar o 
sexo e o gênero dos sujeitos apenas a partir de uma matriz biomédica contribui 
para  o  obscurecimento  do  olhar  em  relação  às  múltiplas  possibilidades  e 
nuances que o sistema sexo-gênero apresenta. O ser humano é por complexo 
demais  para  ser  enquadrado  em  quaisquer  perspectivas  teóricas  que  não 
considere o contexto cultural,  histórico e social  onde os conhecimentos são 
construídos  e  onde  os  sujeitos  efetivamente  vivem.  Explicar  as  diferenças 
sexuais  apenas  com  um  olhar  binarista  é  excluir  outros  sujeitos  que  se 
constituem  para  além  desse  olhar.  Sujeitos  que  vivem  a  feminilidade  e 
masculinidade  sem  relacioná-la  diretamente  com  seus  corpos  ou  genitália. 
Estes sujeitos materializam o caráter não somente cultural como “fabricado” do 
sexo e do gênero. Para existirem, tentam reconstruir seus corpos a partir do 
gênero  vivido.  Este  novo  corpo  hibridiza  características  identificadas  como 
masculinas e femininas na sociedade moderna. O que fazer quando os corpos 
não expressam mais os sinais diacríticos do masculino e feminino?

Palavras-chaves: Corpo, gênero, modificação corporal, sexualidade.

Introdução

As teorias que tentam explicar a relação entre sexo e sua representação 

social,  historicamente têm como sujeitos privilegiados para a sua análise os 

homens e as mulheres,  mesmo considerando as assimetrias e relações de 

poder entre ambos. Outros sujeitos que não se enquadram nessa descrição, 

não são focos principais dos chamados estudos de gênero. Será que somente 

os homens e mulheres são sujeitos “generificados”?

Ao  compreendermos  o  gênero  como  construção  social  -  uma leitura 

cultural a partir do sexo do sujeito – poderemos constatar que não existe uma 
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relação direta entre sexo e gênero. Somente em uma perspectiva essencialista 

isso  se  tornaria  possível,  pois  tem  como  premissa  a  existência  de  uma 

coerência entre sexo-gênero-desejo; desejo esse que é sempre voltado para 

sujeitos do sexo oposto, ou seja, nessa perspectiva seríamos todos portadores 

de uma heterossexualidade compulsória.

Mas existem pessoas que não vivem nesse sistema; pessoas que vivem 

a sua sexualidade de formas diversas nem sempre se relacionando com o sexo 

oposto. É o caso dos homossexuais e das lésbicas. Outras pessoas, a exemplo 

das  travestis  e  transexuais,  modificam  seus  corpos  porque  vivem  em  um 

gênero cujo corpo não representa. São sujeitos de uma diversidade sexual que 

reivindica direito à voz, visibilidade, e legitimação da sua forma de viver.

Como  as  teorias  sobre  o  gênero  têm  se  posicionado  a  respeito  da 

existência de sujeitos que desafiam o sistema sexo-gênero ou que desejam se 

relacionar afetivo-sexualmente com pessoas do mesmo sexo ou de ambos os 

sexos?

Segundo Butler (2006), o gênero funciona como uma norma reguladora 

da  vida  cotidiana,  ou  seja,  os  sujeitos  somente  são  inteligíveis  se  atuando 

dentro das normas vigentes para o comportamento de homens e mulheres.

Entretanto a autora chama atenção ao risco do discurso restritivo de 

gênero, ao insistir no binarismo do homem e da mulher como forma exclusiva 

de entender o campo do gênero. Essa forma de pensar quem são os sujeitos 

dos estudos de gênero opera uma ação reguladora de poder que naturaliza a 

hegemonia  e  reduz  a  possibilidade de  pensar  em sua alteração (BUTLER, 

2006).

Os sujeitos que não se conformam às normas binárias de sexo-gênero 

não  são  inteligíveis  e,  por  isso  tais  normas  tentam  regulá-los  a  manter  a 

aparência  e  o  comportamento  de  acordo  com  o  modelo  hegemônico  para 

homens  e  mulheres.   Para  Warnke  (2007)  tais  sinais  diacríticos  são 

indispensáveis à inteligibilidade dos sujeitos no que diz respeito ao sexo e ao 

gênero.  Segundo a autora,  “quando nós perguntamos quem alguém é,  nós 

estamos fazendo o mesmo tipo de questionamento quando queremos saber o 

significado  de  um  texto  em  particular,  ou  seja,  nós  estamos  tentando 

compreender o que a pessoa significa” (p. 06).
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Travestis  e  transexuais  são  sujeitos  que  hibridizam  em seus  corpos 

contornos e características consideradas femininas e masculinas. Então não 

podem ser classificadas como homens nem como mulheres. O espaço onde 

estes sujeitos habitam é conceituado por Butler (2006) como zonas de abjeção. 

Ou seja, margens sociais para as quais são arrastados todos os sujeitos que 

não  se  enquadram  dentro  do  binarismo  sexual  e  da  heterossexualidade 

compulsória na sociedade contemporânea. 

Neste sentido, sujeitos que hibridizam o masculino e o feminino em um 

mesmo corpo põe em risco a estabilidade das teorias biomédicas sobre as 

diferenças sexuais. Fausto-Sterling (2002, p. 27) afirma que essas teorias a fim 

de manter as divisões de gênero, precisam controlar aqueles corpos que são 

tão refratários que chegam a apagar as fronteiras.

Entretanto, esse fenômeno não deixa de ser objeto de reflexão teórica e, 

o campo das ciências humanas e sociais têm se inquietado com esses sujeitos 

dissidentes da matriz sexual dominante, ainda que, segundo Mathieu (2009), a 

questão da construção social  das diferenças entre  os sexos permaneceu e 

ainda é marginal nestas ciências.

Seria então necessário estabelecer um novo campo de estudos sobre 

sexualidade que se volte especificamente para estes sujeitos que vivem fora do 

olhar dos estudos de gênero? Estes sujeitos, mesmo generificados, precisam 

ser estudados pelos chamados estudos LGBTT?

Se o campo de estudos ainda não está delimitado, os sujeitos nem por 

isso  deixam  de  existir.  Warnke  (2007),  refletindo  sobre  os  diferentes 

significados  atribuídos  ao  gênero  e  à  sexualidade  em  contextos  diversos, 

destaca  que  numerosas  investigações  históricas  e  antropológicas  têm 

constatado a existências de pessoas que ultrapassam as fronteiras de gênero. 

No  presente  artigo  pretendo  refletir  sobre  como  as  teorias  biomédicas, 

humanas  e  sociais  definem  o  masculino  e  feminino,  a  partir  dos  atributos 

corporais e como estas mesmas teorias lidam com aqueles que borram essas 

fronteiras.

O corpo, o sexo e o gênero: Onde estão as diferenças?

O corpo tem sido ponto de partida para as discussões sobre gênero e 

sexualidade  nas  ciências  humanas,  biomédicas  e  sociais.  Dentre  tantos 
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questionamentos, ainda se busca identificar como o corpo se constrói frente às 

diferenças de gênero. O corpo aparece então marcado na sua dimensão sexual 

pela  genitália.  O  sexo  capturado  nos  corpos  por  sua  diferença  anatômica, 

durante muito tempo foi tido como prova irrefutável da diferença entre homens 

e  mulheres.  Acreditava-se,  portanto,  na  perfeita  fusão  entre  portar  uma 

genitália e pensar-se sexualmente de forma correlata.

O corpo enquanto artefato biocultural (BLEIER, 1999), foi abordado por 

diversos  autores de diferentes tradições teórico-metodológicas.  A busca por 

motivos  que  justificassem  ou  pelo  menos  explicasse  as  diferenças  entre 

homem e  mulher  encontrou  no  corpo  um espaço  fértil  para  a  tentativa  de 

construção das idéias de masculinidade e feminilidade.

Apesar  da  definição  do  termo  gênero  apresentar  diferentes  idéias  e 

oposições entre os/as teóricos/as, a dimensão somática desse conceito parece 

aproximar tantas diferenças conceituais. De um olhar que se volta mais para o 

aspecto sócio-cultural a outro que privilegia os aspectos biológicos, o gênero e 

o sexo é perscrutado através do corpo. 

Nessa busca, o corpo é fragmentado, despedaçado e milimetricamente 

analisado. Todas as suas partes internas e externas são convocadas a dar 

explicações  sobre  as  diferenças  sexuais  e  agora  todas  são  vistas  como 

“generificadas”.

Pesquisadoras  envolvidas  com  as  temáticas  do  corpo,  gênero  e 

sexualidade (WIJNGAARD, 1997; BLEIER, 1997; HUBBARD, 1990; MARTIN, 

1996,  SCHIEBINGER,  1987)  irão  procurar  nas  suas  diferentes  abordagens 

teóricas,  todas  centradas  no  corpo,  como as  ciências  têm construído  suas 

explicações a respeito das assimetrias sexuais.

Wijngaard  (1997)  irá  discutir  as  diferenças  sexuais  a  partir  das 

diferenças hormonais  e  da  ação dos hormônios na  formação dos corpos e 

comportamentos  de  homens  e  mulheres,  principalmente  daquelas 

características socialmente veiculadas como masculinas e femininas. 

A autora afirma que a imagem social da masculinidade e da feminidade 

afeta o desenvolvimento cognitivo da ciência  e  que os conceitos científicos 

variam em diferentes contextos históricos (p. 119-120). E denuncia que essas 
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imagens são construídas e disseminadas a partir dos resultados de pesquisas 

científicas, na grande maioria, realizadas por homens.

Dessa forma, ela destaca o papel do contexto, da cultura e também do 

sexo  e  gênero  dos  pesquisadores  na  produção  de  conhecimentos  sobre 

masculinidade e feminidade. Bleier (1997) corrobora com Wijngaard ao afirmar 

que todas as escolhas do pesquisador em relação às suas investigações são 

baseadas  em seus  valores.  Segundo  Bleier  é  muito  difícil  ser  “neutro”  em 

assuntos  que  envolvem  o  sexo,  a  cultura  e  a  sensibilidade  do  próprio 

pesquisador, pois os dados podem ser manipulados pelas crenças e valores do 

mesmo.

A  esse  respeito  Hubbard  (1990)  reflete  que  a  forma  científica  de 

conhecer tem sido rotulada como “objetiva” e identificada como masculina e as 

formas  artísticas,  intuitivas  e  empáticas  identificadas  como  “subjetivas”  e 

femininas. Para a autora, o conhecimento então é visto como “generificado”, 

uma vez que localiza as mulheres como inferiores aos homens.

Hubbard (1990) pontua que a produção do conhecimento científico tem 

inserido  as  biografias  dos homens,  escamoteando as  histórias  de  vida  das 

mulheres.  Mas  adverte  que esse  fenômeno resulta  das  formas em que as 

teorias, fatos e trabalhos científicos são construídos e das formas com as quais 

construímos sexo e gênero (p.08).

Para  Baron-Cohen  (2007)  a  diferença  entre  as  formas  de  produzir 

conhecimento e de se inserir  na vida se relaciona com diferenças entre  os 

cérebros de  homens e mulheres.  Segundo este  autor,  o  cérebro “feminino” 

expande a sua capacidade de empatia enquanto o cérebro “masculino” volta-se 

para  a  sistematização.  Baron-Cohen  afirma  que  é  devido  a  essa  diferença 

cerebral  que  homens  e  mulheres  demonstram diferentes  aptidões  que  são 

classificadas  como  femininas  ou  masculinas  dentro  de  uma  determinada 

sociedade ou grupo social.

Mas  a  busca  corporal  das  diferenças  não  cessa.  As  ilustrações  dos 

corpos das mulheres no século XVIII, principalmente a estrutura esquelética é o 

foco  da  investigação  de  Schiebinger  (1987).  Apesar  de  discutir  sobre  os 

conhecimentos  produzidos  pela  anatomia  oitocentista  e  destacar  alguns 

equívocos desta ciência nas suas explicações para as diferenças sexuais, a 
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autora  não  minimiza  as  diferenças  físicas  entre  homens  e  mulheres,  mas 

reflete  sobre  as  circunstâncias  sociais  nas  quais  se  dão  as  buscas  pelas 

diferenças sexuais. 

Adentrando o corpo, mas precisamente no aparelho reprodutivo é que se 

dará  a  investigação  de  Martin  (1997).  A  autora  vai  analisar  quais  são  os 

discursos impressos nos compêndios utilizados no ensino fundamental  para 

falar dos aparelhos reprodutivos de homens e mulheres. Martin (1997) afirma a 

existência de uma femilização e masculinização das representações populares 

e científicas do óvulo e do espermatozóide.

Na opinião da autora, esse processo se dá com base nos estereótipos 

centrais existentes nas nossas definições culturais de masculino e feminino. 

Ao revisar cuidadosamente as citações de Martin, podemos identificar que, as 

metáforas minimizadoras do potencial do óvulo na fecundação são utilizadas 

por pesquisadores, na maioria, do sexo masculino. 

O campo da sociologia também se mostrou permeável a esta forma de 

“sexismo  científico”.  Segundo  Giddens  (2004)  foi  o  avanço  do  movimento 

feminista  nas  últimas  décadas  que  causou  mudanças  radicais  dentro  da 

sociologia e outras ciências. Os estudos feministas enfatizam a centralidade do 

conceito  de  gênero  para  a  análise  do  mundo  social  e  denunciam  que  os 

homens sempre ocuparam posições de poder e autoridade na sociedade e têm 

investido na manutenção de papéis privilegiados.

Neste  sentido,  as  feministas  acusam  a  teoria  e  a  metodologia 

sociológicas  de  estarem  fundamentadas  em  uma  parcialidade  masculina, 

ignorando  assim,  “as  marcas  de  gênero  na  natureza  do  conhecimento, 

projetando concepções do mundo social  que são dominadas pelos homens” 

(Giddens, 2004, p. 533).

Essas produções não ficam restritas ao  espaço acadêmico,  elas são 

veiculadas em grande escala e acabam por fundamentar não somente visões 

engessadas  como  também  as  chamadas  violências  de  gênero.  E,  ao  que 

parece tudo começa no corpo;  as  diferenças sexuais  e  também as formas 

como lidamos com essas diferenças incidem sobre o corpo. Se as diferenças 

são vistas como positivas, “adequadas”, tudo acaba em harmonia e o corpo é 
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salvo  e  cuidadosamente  preservado;  caso  contrário,  o  corpo  é  agredido, 

destruído e até mesmo, refeito para novamente se inserir no tecido social.

No discurso biomédico, o corpo deixa de ser uma unidade e passa a ser 

despedaçado em pequenas partes que são classificadas e nominadas, sendo 

as  diferenças  sexuais  buscadas  em  cada  uma  delas  e  metáforas  são 

produzidas para generificá-las. Oudhoorn (1994) corrobora com Martin (1996) 

ao advertir que,

O uso das metáforas não é apenas um jogo de palavras. As metáforas 
expressam  significados  e  valores  que  podem  contribuir  para  uma  atitude 
negativa ou positiva em direção ao corpo. A representação da menstruação em 
termos de falha na produção, por exemplo, contribui para facilitar uma visão 
negativa dessa função (p. 05).

O perigo das palavras já há algum tempo vem sendo denunciado por 

Butler (1999), ao refletir sobre o caráter discursivo do sexo e gênero. Para além 

da construção histórica, social e cultural do sistema sexo-gênero nos corpos, a 

autora  afirma  que  é  no  campo  discursivo  que  as  normas  reguladoras  que 

tentam  definir  e  legitimar  as  idéias  de  masculinidade  e  feminilidade  são 

construídas.

Para  Butler,  o  campo  discursivo  tem  o  “poder  de  demarcar,  fazer 

circular, diferenciar – os corpos que controla” (p. 154), e faz isso recorrendo à 

citacionalidade, isto é, ao ato de reiterar as normas sexuais hegemônicas em 

dada sociedade. Ela desconfia da imutabilidade dos corpos e gênero proposta 

pelos discursos biomédicos, ao afirmar que o fato de que essa reiteração seja 

necessária é um sinal de que a materialização nunca é totalmente completa 

porque os corpos escapam as essas normas e nunca se conformam com elas. 

O corpo e o gênero: uma longa história

O sujeito não existe  sem que seu corpo seja sexuado. O corpo sem 

definição sexual, sem a legitimação do sexo não pode ser compreendido na 

sociedade contemporânea. Butler (1999) diz que,

“o  sexo  não  é  simplesmente  aquilo  que  alguém tem ou  a  descrição 
estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o “alguém” 
simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida no 
interior do domínio da inteligibilidade cultural” (p. 155).
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Essa definição tem sido historicamente dada pelo médico. É ele que, 

observando  a  genitália  do  bebê,  afirma:  “é  um/a  menino/a”.  Suas  palavras 

ativam  toda  uma série  de  dispositivos  historicamente  construídos  sobre  os 

conceitos  de  masculinidade  e  feminilidade.  Entretanto,  Bauman  (2010)  nos 

lembra que nossa atribuição sexual como qualquer outro elemento referente ao 

corpo  não  é  qualidade  determinada  no  nascimento.  Assim  sendo,  ser 

“masculino”  ou  “feminino”  é  uma questão  da  arte  (cultura)  que  precisa  ser 

aprendida, praticada e constantemente aperfeiçoada, até porque nem sempre 

corpo, gênero e sexualidade estiveram intrinsecamente associados.

Laquer  (2001),  num longo e minucioso estudo sobre a evolução dos 

conceitos de corpo e gênero, dos gregos até o século XX, sugere que tem 

havido modificações fundamentais nos modos como nós vemos a relação entre 

o  corpo  masculino  e  o  corpo  feminino  (corpos  já  generificados).  O  autor 

argumenta que, até o século XVIII, o discurso dominante “construiu os corpos 

masculinos e femininos como versões hierárquica e verticalmente ordenadas 

de um único sexo” (p. 21).

Também  os  estudos  da  sociologia  contemporânea  mostram  que  as 

categorias  utilizadas  para  definir,  medir  e  analisar  o  comportamento  sexual 

humano mudam com o tempo; a recente explosão dos estudos sobre a história 

social da sexualidade humana também mostra que a organização e expressão 

social dessa sexualidade não são atemporais nem universais (Fausto-Sterling, 

2002).

Tal  constatação  reforça  a  idéia  de  que  os  conceitos  a  respeito  da 

sexualidade inscrita nos corpos são construídos e perpassados por questões 

históricas, culturais e políticas. Desse modo, existe um poder que circula entre 

os  produtores  de  conhecimento  sobre  a  sexualidade  definindo  quais  as 

concepções  de  masculinidade  e  feminilidade  hegemônicas.  No  caso  da 

sociedade  brasileira,  tem  sido  a  heteronormatividade  o  modelo  sexual 

privilegiado.

Nesse sentido, as contribuições de Weeks (1999) são elucidativas. O 

autor afirma que existe uma vasta literatura sugerindo que a sexualidade é uma 

construção social, uma invenção histórica, a qual tem base nas possibilidades 

do corpo. Weeks diz que o peso que atribuímos ao corpo nas definições de 
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sexo e gênero, é modelado por situações sociais concretas, uma vez que a 

sexualidade encontra-se no centro da nossa existência.

Conforme Louro (1999), o conceito de gênero, na prática social, se dirige 

aos corpos e pretende se referir ao modo como as características sexuais são 

compreendidas e representadas ou, então, como são trazidas para a prática 

social e tornadas parte do processo histórico.

Mesmo  que  as  pesquisas  sobre  o  corpo  e  a  sexualidade  tenham 

pontuado os sinais diacríticos que diferenciam homens e mulheres, pelo menos 

no que diz respeito aos aspectos físicos, o corpo não pode ser visto como o 

autor  das  palavras  finais  e  determinativas  sobre  a diferença sexual,  pois  o 

corpo muda e estas marcas podem deixar de ser tão visíveis.

Se  a  maleabilidade  de  si  e  a  plasticidade  corporal  tornaram-se 

características  problemáticas  para  muitos  sujeitos  contemporâneos  e  a 

anatomia deixou de ser destino (Le Breton, 2003), o que acontece quando os 

sinais que marcam o feminino e o masculino nos corpos são borrados?

Wijngaard  (1997),  ao  refletir  sobre  os  tratamentos  das  pessoas 

intersexuais nos dá uma pista de como este problema vem sendo resolvido 

pelo campo biomédico. A autora diz que “dúvidas referente ao sexo de um 

bebê são consideradas uma questão médica, mas do que um problema social. 

Nestes casos, o tratamento médico serve para adaptar o corpo da pessoa ao 

ambiente social”. (p. 83). 

Para Fausto-Sterling (2002), os intersexuais têm corpos refratários. Eles 

não  cabem  naturalmente  em  classificações  binárias.  Neste  caso,  só  o 

instrumento cirúrgico pode fazê-los caber. Os médicos, guiados pelos modelos 

de sexo-gênero hegemônico, operam estes sujeitos literalmente construindo o 

sexo.  Fausto-Sterling  afirma  que  operar  os  intersexuais  faz  parte  de  um 

posicionamento social que pretende,

 “manter as divisões de gênero, controlar aqueles corpos que são tão 
refratários  que  chegam  a  apagar  as  fronteiras.  Como  os  intersexuais 
literalmente  corporificam  os  dois  sexos,  contribuem  para  enfraquecer  as 
afirmações sobre diferenças sexuais” (p. 27).

Então  o  corpo  pode  ser  refeito,  repaginado  e  modificar-se  para  se 

adequar  aos ditames estéticos da sociedade ou da imagem corporal  que o 
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sujeito tem de si mesmo. Conforme Jordanova (1989) este corpo volátil possui, 

pelo menos, duas dimensões percebidas pelo sujeito como indissociáveis de si 

mesmo: a imagem corporal interna e externa. A luta pelo equilíbrio psíquico 

impele o sujeito a tentar integrar ambas as imagens do seu corpo. Mas o que 

acontece quando o corpo não representa mais o sexo e o gênero do sujeito 

que o habita?

Le Breton (2003) afirma que o corpo colocado como representação de si, 

torna-se afirmação de si, evidenciação de uma estética da presença. Para ele, 

não é mais o caso de contentar-se com o corpo que se tem, mas de modificar 

suas bases para completá-lo ou torná-lo conforme a idéia que dele se faz (p. 

22), uma vez que, ao mudar o corpo o sujeito pretende mudar a sua vida.

Mas o design do corpo nas sociedades contemporâneas ainda é visto 

como  representação  generificada  do  indivíduo.  Segundo  Bozon  (2004)  na 

América Latina prevalece uma cultura que valoriza mais a aparência externa 

dos  indivíduos  do  que  a  interna.  Ou  seja,  neste  contexto  o  feminino  e  o 

masculino se distinguem radicalmente através da aparência.

Bozon afirma que nestas  sociedades,  travestis  que procuram seduzir 

homens mais  viris,  modificam seus corpos de  forma que aparentem serem 

mulheres femininas. Porém, mesmo modificando seus corpos para seguir o que 

o autor  chama de scripts  previstos  para as interações afetivo-sexuais  entre 

sujeitos  masculinos  e  femininos,  as  travestis  não  manifestam  qualquer 

preocupação com a autenticidade ou adequação entre o interior e o exterior. 

Neste caso, “é mulher aquela (aquele) que saber parecer mulher”.

Breton (2003) vai além da idéia de maleabilidade dos corpos ao afirmá-lo 

como  kit,  ou  seja,  “uma  soma  de  partes  eventualmente  descartáveis  à 

disposição de um individuo apreendido em uma manipulação de si e para quem 

justamente o corpo é a peça principal da afirmação pessoal” (p. 28). 

A dessacralização do corpo na biossociabilidade contemporânea nos diz 

que “além do sexo, além do biológico, o corpo de origem é uma bugiganga, 

uma colagem que se move todo o tempo, à qual o indivíduo dá retoques sem a 

menor  contenção,  pois  nem  o  corpo,  nem  o  sexo  são  mais  matérias  do 

sagrado, mas matéria para a metamorfose de si” (LE BRETON, 2003, p. 49). 

Se  o  corpo  pode  ser  modificado,  reconstruído  com  diferentes  materiais 
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(próteses)  e  técnicas,  onde  serão  buscadas  as  marcas  que  diferenciam 

homens e mulheres?

São questões como essa que têm alimentado o campo científico. Apesar 

da grande produção nacional e internacional sobre corpo e sexualidade, ainda 

existem muitas questões problemáticas na definição de sexo e gênero. Laqueur 

(2001)  critica  duas  posições  radicais  presentes  nessas  produções:  a  que 

elimina  o  gênero,  com  argumentos  de  que  as  diferenças  culturais  seriam 

verdadeiramente naturais , e a que esvazia o sexo, com argumentos contrários 

de que as diferenças naturais são verdadeiramente culturais.

 O autor se posiciona não negando a realidade do sexo ou o dimorfismo 

sexual, mas considerando que, quase tudo que se queria dizer sobre sexo – de 

qualquer  forma  que  o  sexo  seja  compreendido  –  já  contém  em  si  uma 

reivindicação sobre o gênero. O sexo, tanto no mundo de sexo único como no 

de dois sexos, é situacional, é explicável apenas dentro do contexto da luta 

sobre gênero e poder (p. 23).

Em  uma  análise  sobre  as  formas  discursivas  a  respeito  do  sexo  e 

gênero,  Butler  (2005)  problematiza  esse  binômio  ao  afirmar  que  o  gênero 

assim como o sexo não é natural, mas discursivo e cultural. Segundo a autora, 

o sexo dos sujeitos é regulado e materializado por normas construídas pelas 

sociedades e, por mais que tais normas sejam reiteradamente afirmadas, os 

corpos nunca se conformam totalmente a elas (BUTLER, 1999).

Entretanto, as formas de interpretar o corpo e diferenciar os sexos, são 

produções discursivas que se explicam em um contexto – portanto culturais – 

atravessadas por lutas e conflitos,  em que gênero, sexo,  corpo e poder  se 

encontram em jogo (GOMES, 2008).

Para Scott (1986) o termo gênero passou a ser utilizado como categoria 

analítica  que  designa  a  organização  social  da  relação  entre  os  sexos, 

indicando, basicamente, uma rejeição ao determinismo biológico implícito nos 

termos “sexo” e “diferenças sexuais”.

Entretanto,  o  conceito  de  gênero  cunhado por  Gomes (2008)  é  aqui 

adotado para o entendimento sobre as formas de relação entre sujeitos com 

corpos sexuados de formas diferentes. Segundo o autor, gênero “refere-se a 

atributos culturais associados a cada um dos sexos, contrastando-se com a 
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dimensão  anatomofisiológica  dos  seres  humanos”  (p.65).  Dessa  forma, 

Feminino e Masculino assumiram feições de acordo com as múltiplas culturas, 

sendo entendidos como construções culturais e não com base em alusões ao 

um ativismo biológico. Isto porque a qualidade de ser homem e ser mulher só 

ocorre  nos  termos  da  cultura  produzida/reproduzida/modelada  em  dada 

sociedade.

Mas  a  dimensão  as  relações  de  poder  que  atravessam  o  aspecto 

relacional  e  performativo  do  conceito  de  gênero  não  são  esquecidas  por 

Gomes  (2008).  Para  ele,  os  modelos  de  gênero  se  constroem  em  uma 

perspectiva  relacional,  significando  que  o  que  é  visto  culturalmente  como 

masculino só faz sentido a partir do feminino e vive-versa. 

Porém,  essa  simbolização  das  relações  entre  os  gêneros  atravessa 

vários  pares  relacionais,  como  homem-homem,  mulher-mulher  e  homem-

mulher, expressando padrões de masculinidade e feminilidade. A dimensão do 

poder é afirmada quando é constatado que as identidades de homem e mulher 

se encarnam na medida em que ocorrem aproximações e afastamentos em 

relação ao padrão que concentra maior poder na cultural.

Quando o Gênero não pode ser lido no corpo

Mas nem sempre o corpo que possuímos reflete a forma com que nos 

pensamos,  a  imagem  corporal  que  temos  de  nós  mesmos.  Dentre  tantas 

formas de nos relacionarmos com o corpo, ele pode ser visto apenas como um 

ancoramento da nossa presença que – em momentos de insatisfação – pode 

ser abandonado ou totalmente modificado. Le Breton (2001) afirma que o corpo 

é um lugar de encenação, ou seja, não é mais a encenação irredutível ou a 

fatalidade ontológica que sustentava nossos processos identitários modernos, 

mas  uma  construção  pessoal,  disponível  para  múltiplas  metamorfoses,  um 

objeto transitório e manipulável.

Então os humanos podem ser vistos como bricouleurs de seus corpos, o 

que indica uma mudança radical no pensamento contemporâneo sobre o corpo 

que se nasce como destino único.  O que se experimenta hoje não é ser um 

corpo,  mas ter  um corpo que sempre podemos se  não recusar  totalmente, 

aprimorar, seja em relação à aparência que desejamos ter, seja em relação à 

potencialização  das  funções  que  merecem  nosso  interesse.  Ortega  (2008) 
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reitera que, na cultura da biossociabilidade moderna, as modificações corporais 

constituem esforços de fugir do padrão estético - corporal hegemônico e de 

recuperar uma dimensão do vivido corporal. 

Conforme o autor, essas modificações constituem um caso especial e 

sui gêneris de tentativas de personalização do corpo; ou seja, tentativas de si 

re-encontrar no corpo.  Nessas metamorfoses de si,  as marcas sexuais que 

diferenciam anatomofisiologicamente homens e mulheres podem desaparecer 

ou hibridizarem-se, restando apenas os espaços e valores sociais atribuídos 

aos corpos sexuados como bases fundamentais à emergência de normas que 

legitimam o masculino e o feminino nos corpos modernos.

Mas essas modificações corporais, principalmente aquelas que borram 

as “fronteiras” sexuais entre os corpos de homens e mulheres, têm um preço. 

Os sujeitos que confundem com seus corpos híbridos, as marcas do “feminino” 

e do “masculino” são arrastados para um espaço que, usando os termos de 

Butler  (1999)  é  abjeto.  Estes  sujeitos,  com  seus  corpos  não  normativos 

contestam  as  posições  hegemônicas  sobre  sexo  e  gênero  e  indicam  as 

múltiplas  possibilidades  que  o  corpo  oferece  de  referenciar  as  várias 

percepções de si, que o sujeito dispõe para expressar a sua forma de andar na 

vida. Se os corpos modificados deixam de ser referência para a explicação das 

“diferenças sexuais”,  o  que resta à ciência  na  sua tentativa  de  estabelecer 

padrões de feminino e masculino sem recorrer à base material?

Considerações finais?

O debate sobre o sexo e gênero deve ser tratado no campo social, pois 

é nele que se constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os 

sujeitos. Concordo com Louro (1999), quando afirma que as justificativas para 

as desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças biológicas – se 

é que mesmo essas podem ser compreendidas fora da sua constituição social 

– mas sim “nos arranjos sociais,  na história,  nas condições de acesso aos 

recursos da sociedade, nas formas de representação” (p. 22). Interpretar os 

corpos através do conceito de gênero exige que se pense de modo plural, 

extrapolando os binarismos e acentuando que os projetos e representações 

sobre homens e mulheres são diversos.
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Exatamente por isso,  suas identidades sexuais se constituem através 

das formas como vivem a sua sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, 

do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros. E nada disso deverá ser 

usado para aprisionar os sujeitos em categorias normativas. As identidades – 

todas  elas  –  estão  sempre  se  constituindo,  elas  são  instáveis  e,  portanto, 

passíveis de transformação.

Seria  um  exercício  desestabilizador,  até  mesmo  subversivo,  porém 

bastante  salutar,  pensar  em  uma  sociedade  sem  homens  nem  mulheres, 

apenas  com  pessoas  diferentes  –  porque  a  nossa  identidade  se  funda 

exatamente na diferença – e todas elas desejosas de vivenciar seu potencial 

de  se  expressar  de  todas  as  formas  que  o  seu  corpo  e  sexualidade  lhes 

permitam.

Enfim, quando modificamos os nossos corpos e borramos as marcas 

sociais que nos identificam de uma forma socialmente determinada e que não 

mais nos define, queremos outro corpo, outro sexo, outro gênero, enfim, outra 

vida.
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