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RESUMO
A CONSTRUÇÃO PERFORMATIVA DO GÊNERO E DA SEXUALIDADE NAS PRÁTICAS
DISCURSIVAS DE UMA LAN HOUSE
Thayse Figueira Guimarães
Orientador: Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos
requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística Aplicada.
O objetivo do presente estudo é entender o modo como algumas performances de sexualidade e
de gênero são (re)negociadas e disponibilizadas em espaços que emergem
na
contemporaneidade, como é o caso das Lan Houses. Os dados foram gerados num contexto de
interação em uma Lan House, onde, através de um estudo de cunho etnográfico, realizei minha
inserção e a vivência durante os anos de 2007 e 2008. Os focos da pesquisa eram as dinâmicas
das relações sociais, as performances identitárias de gênero e sexualidade (possíveis por meio de
narrativas encaixadas e conversas sobre textos midiáticos disponibilizadas naquele ambiente
interacional) e a forma como essas performances são apropriadas e re-significadas, de acordo
com o contexto e a dinâmica cultural do grupo. Ancoro meu trabalho na visão
socioconstrucionista do discurso (MOITA LOPES, 2002, 2003), em face da compreensão dos
efeitos de seus agenciamentos (FOUCAULT, [1979]1995). Operei também com uma visão de
identidades como construídas em performances sociais (BUTLER, 1990). Defendo a
impossibilidade de um sujeit@ pré-formado antes das práticas sociais e de identidades de gênero
e sexualidade fixas e/ou verdadeiras. Procuro também delimitar a Lan House em questão, de
acordo com as considerações de Wenger (1998), como uma comunidade de prática. Utilizo, como
ferramentas analíticas, o construto de posicionamento (DAVIES E HARRÉ, 1990; VAN
LANGEHOVE & HARRÉ, 1999) e o de pistas de contextualização (GUMPERZ, 2002). As
análises mostram que as contingências, encandeadas pelo momento contemporâneo,
(re)configuram não somente o local físico dos lugares de interação social, como é o caso da Lan
House, mas também possibilitam abertura a outras práticas sociais, diferentes das autorizadas em
contextos mais tradicionais e instituidores da vida social, tais como a escola, a família e a igreja.
Tais interações confirmam e reforçam a urgência de desmistificação das relações entre o sexo, a
sexualidade e nosso gênero e, ainda, apresentam a necessidade de se repensar as relações de
dominação de um sexo sobre o outro e toda a estrutura social montada com base nessa relação.
PALAVRAS-CHAVES: discurso, gênero, sexualidade, Lan House, performances sociais e
comunidade de prática.
Rio de Janeiro
Agosto de 2009
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ABSTRACT
THE PERFORMATIVE CONSTRUCTION OF GENDER AND SEXUALITY IN THE
DISCURSIVE PRACTICES AT A LAN HOUSE
Thayse Figueira Guimarães
Orientador: Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes
Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos
requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística Aplicada.
The aim of this dissertation is to undestand how some sexuality and gender performances
are re-negotiated and made available in places that emerge in contemporany landscapes such as
the Lan Houses. The data were generated through an interactional experience by analyzing the
ethno-background traits of the clients between the years 2007 and 2008. The emphasis of the
research are the gender and sexuality identity performances (made possible through narratives
and discussions on topics from the media sources available in these environments) and the way
the group adapt to them and carry them around in their culture and context. I am basing my
dissertation on the socio-constructionist view of the discourse (MOITA LOPES, 2002, 2003)
having in mind its effects and the aftermath (FOUCAULT, [1979]1995). I laid out my
dissertation under the view that the identities are by-products of social performances (BUTLER,
1990). I advocate for the non-preexistent being before the social practices and at the same time
ruling out the existence of the permanent gender and sexual identities. I am putting forth the Lan
House pointed here as a community of practice, as Wenger (1998) puts it. My analytical tools are
positioning theory (DAVIES E HARRÉ, 1990 ; VAN LANGEHOVE & HARRÉ, 1999) and the
contextual clues (GUMPERZ, 2002). The analysis suggest that peculiarities resultant from the
contemporary moment modifies not only the venues of interactions like the Lan Houses, but
also the social practices other than the ones well acknowledged by traditional contexts such as
the school, family and religion. These interactions analysis confirm and assert the urgent need to
dismantle the relation between sex, sexuality and gender and the need to re-evaluate the
domination of one gender over the other in relationships.
KEY WORDS: discourse, gender, Sexuality, Lan House, social performances e community of
practice
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1. INTRODUÇÃO
“O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui
identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem”
(LUFT1, 2005)
“O que fazemos em sonhos, fazemos acordados: inventamos e
construímos a pessoa com quem lidamos – para em seguida esquecer que
assim o fizemos." (NIETZSCHE [1886]/2005, p.62)

Continuamente, pego-me lembrando dos olhos cheios de ansiedade daquel@s jovens e
adolescentes que circulavam na Lan House. Aquela movimentação foi uma das coisas que
inicialmente me chamou a atenção. A princípio, o que encontrava ali era um bando de jovens
ávid@s por diversão nos computadores. Contudo, depois de me ater um pouco mais à lógica das
interações, pude entender que faziam algo além da pura diversão. Participavam de uma lógica
de construção de vida social. Claro que isso pode parecer estranho para os desavisados, e para
quem não compartilha de espaços como esses. Fato era que aquele lugar parecia o centro do
mundo! Não quero dizer que nos considerávamos grandes coisas, até porque vivíamos no
subúrbio do Rio de Janeiro e para alguns/algumas, ficar ali era uma das poucas possibilidades
de viver uma outra forma de sociabilidade, diferente da oferecida por aquele contexto de
subúrbio social.
O que quero dizer é que não estávamos no centro, geograficamente falando, mas éramos
o centro. Aquel@s jovens faziam algo no mundo, e faziam isso em conjunto, à meia luz, ora
ouvindo uma música mais ritmada ora mais calma. Aquele lugar me despertou a curiosidade,
não que aquele tipo de ambiente fosse estranho a mim. Já havia frequentado lugares como
aquele várias vezes e em diferentes cidades. Todavia, era a primeira vez que me dispunha a
passar mais tempo em espaços como esse.
Minha vontade era inicialmente não estar naquela Lan House, mas durante uma semana
tive que aparecer por lá quase todos os dias, já que não tinha computador e precisava ter acesso
à Internet para verificação de e-mails e leitura de alguns textos. Aquele lugar me aguçou a
observação, quando notei que aquelas pessoas, que mais tarde viriam ser parte de minha
narrativa, falavam sobre coisas que me lançavam em um território escorregadio e da
1

Lia Luft é uma romancista e tradutora brasileira. O texto é citado do livro “Pensar é transgredir”, 2005.
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(des)construção. As coisas que falavam e faziam naquele espaço incitavam a minha atenção, de
tal modo que me via em reflexões, as quais me confundiam os sentidos. A sensação de movimento
me impressionava: estava parada, naquela pequena sala, mas me movia, juntamente com @s
participantes, para lugares ainda pouco conhecidos.
Nas conversas e nas histórias que me contaram, naquela pequena sala cheia de
computadores, o que mais me impressionava não era seu tópico, o enredo, o desfecho, ou a
moralidade; e sim o fato de elas serem contadas ali e não a meia voz, entre sussurros e
promessas de segredos. Falavam sobre tudo, parecia até estarmos na intimidade. A sala escura,
as pessoas sempre à meia luz, ouvindo uma música, ora suave ora mais ritmada. Realmente,
parecia estarmos em um quarto, se não fosse aquela movimentação de pessoas entrando e
saindo, pessoas em sua maioria conhecidas.
Sou apenas um sujeit@ que observa e escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai
passando; não me contentei somente em observar e guardar toda aquela experiência só para
mim. Preciso falar, contar e fazer quase da mesma forma como já fizeram. Narrativizaram-se
para mim, agora narro minha experiência também. Não só com a mesma intensidade e emoção
daqueles diálogos construídos ali; mas também, com um grau a mais de serenidade, teoria e
método, até porque, para quem eu conto, não me é permitido esquecê-los.

O que proponho com essa reflexão inicial é algo como “sair da ilha para enxergá-la”
(SARAMAGO 2007, p.2). Apresentar a motivação inicial deste estudo em narrativas é um modo
de aproximar o cotidiano de nossas vidas ao processo de construção do conhecimento. Só
conseguimos pensar em nossas ações diárias como reforçando ou inaugurando sentidos sobre nós
mesmos e sobre o mundo, se nos afastarmos de um suposto estado de naturalidade de nossas
verdades.
As duas epígrafes iniciais ajudam-nos a pensarmos a volatilidade, a instabilidade e a
contingência dos significados construídos no mundo social. Encabeçar este trabalho com as
citações de Nietzsche ([1886]2005) e Lia Luft (2005) enfatiza o processo de desnaturalização que
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proponho ao longo deste estudo. É uma tentativa de explicitar o caráter fabricado do próprio fazer
científico e o trabalho diário no qual nos engajamos para criar um status ontológico de nossos
corpos no mundo.
É sob uma lógica da volatilidade, da instabilidade e da contingência dos significados
construídos no mundo social que este trabalho se debruça. Somos seres feitos e refeitos em
narrativas cotidianas e, sem nos darmos conta, as histórias que contamos e ouvimos estão
criando, desafiando ou reforçando modos de ser. O discurso é a principal força propulsora dos
“regimes de verdade” (FOUCAULT, [1979] 1999) e o debate acerca da possibilidade de
desarranjo das identidades sociais, percebidas como estáveis, é o ponto de partida para este
estudo.
Tendo em vista o momento contemporâneo de transformações, muito significativas na
vida social, que nos constituem em novas narrativas e novas formas de sociabilidade entre os
mais variados conjuntos de atores sociais (BAUMAN, 2000), proponho, neste trabalho, explorar
o empreendimento criativo das vicissitudes desencadeadas por este momento. Para tal, escolhi
teorizar sobre as identidades de gênero e sexualidade construídas em uma Lan House, lugar onde
a força da fluidez dos movimentos virtuais se insere na dinâmica da vida social, visto que ela
surge a reboque do desenvolvimento tecnológico e da necessidade de acesso à informação.
Considerando a premissa discursiva da construção do saber, parto do pressuposto de que
os significados não nos são dados no mundo, mas são construídos, reformados, modelados e
negociados pelas pessoas (MOITA LOPES, 2003). Iniciar este trabalho narrativizando minha
experiência é um modo de indicar que aprender a fazer parte da vida social é algo que não está
desligado de nossas ações discursivas, e estas são o foco primeiro desta pesquisa. Ademais, o
próprio fazer teórico e metodológico é produto de um processo sociointeracional que perpassa as
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histórias de nossas vidas. Assim sendo, as construções discursivas que produzo, neste trabalho,
estão abertas a outras reflexões e passíveis a novos questionamentos e a novas contribuições
epistêmicas.
A suposição que norteia este trabalho é a de que, aos nos engajarmos em práticas
discursivas, estamos (re)definindo e articulando significados de gênero e sexualidade
disponibilizados em nossa sociedade e, ao mesmo tempo, renegociando o modo como essas
identidades são mantidas e/ou ressignificadas em contextos específicos de interação. É pela
linguagem que inauguramos o novo dos sentidos, que ao serem repetidos em performances
cotidianas se perdem em ilusões de “verdade”, ganham estabilidade e força factual.
O meu objetivo principal é entender o modo como algumas performances de sexualidade
e gênero são (re)negociadas e disponibilizadas em espaços que emergem na contemporaneidade,
como é o caso das Lan House. Para tanto, procurei pautar-me na seguinte pergunta de pesquisa:
Como a pluralidade de contatos sociointeracionais em uma Lan House, que se dá tanto no
âmbito local quanto ciberespacial, sinaliza o modo como @s sujeit@s de pesquisa
(re)constroem suas identidades de gênero e sexualidade dentro dos discursos
disponibilizados ali?
O campo de pesquisa são as performances de gênero e sexualidade construídas em torno
do ciberespaço, mais especificamente naqueles espaços que denominei de ambientes de
sociabilidade em torno do virtual. Estes ambientes são construídos com base nas novas demandas
do mercado e são parte das múltiplas possibilidades de interação que surgem nos dias atuais. Os
cibercafes, as Lan Houses e os telecentros são exemplos disso, e se justificam na necessidade de
as pessoas participarem de uma nova rede interacional, que é o ciberespaço (LÉVY, 1999). Ou
seja, de participarem dos novos meios de comunicação que advêm da interação mundial dos
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computadores, responsáveis pela criação de uma forma mais autônoma e heterogênea de
sociabilidades.
Como objeto, foi identificado um grupo de participantes de uma Lan House, onde, por
meio de um estudo de cunho etnográfico, realizei minha inserção e a vivência durante os anos de
2007 e 2008. Os focos da pesquisa eram as dinâmicas das relações sociais, as performances
identitárias de gênero e sexualidade (possíveis a partir das narrativas e conversas disponibilizadas
naquele ambiente interacional) e a forma como essas performances são apropriadas e
ressignificadas, de acordo com o contexto e a dinâmica cultural do grupo. Tal local me despertou
a atenção devido à multiplicidade dos contatos que se davam pela interação virtual ou entre @s
seus freqüentadores e, principalmente, porque essas interações desestabilizam práticas e discursos
sobre performances de gênero e sexualidade que compunha minha formação em uma família
tradicionalmente católica e com claros limites para os modos de ser homem e ser mulher.
Gostaria de salientar também que minha identidade de mulher jovem, branca, classe
média baixa, moradora no subúrbio do Rio de Janeiro e pesquisadora no campo da Linguística
Aplicada comparecem nas construções discursivas que efetuo. Portanto, em meu intuito de buscar
encontrar respostas para meus questionamentos acerca da dinâmica das identidades sociais de
gênero e sexualidade no panorama contemporâneo, não tenho o compromisso de instituir
verdades, visto a compreensão da situacionalidade dos significados que eu produzo e da sua
dependência aos posicionamentos que eu e @s participantes dessa pesquisa assumimos.
Ao encontro das ideias, do objetivo e das suposições que norteiam este trabalho, o
presente estudo foi estruturado em 9 capítulos, apresentados a seguir.
Inicio minha revisão de literatura no capítulo 2, que é dedicado aos desafios que
emergem na contemporaneidade. Neste capítulo, apresento algumas reflexões sobre o cenário da
vida social contemporânea e sua relação com os movimentos que questionam e desestabilizam
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instituições tradicionais e formas de vida. Deixo claro que este panorama está intrinsecamente
ligado ao desenvolvimento da tecnoinformação que nos expõe a influências externas, dissolvendo
as barreiras das distâncias territoriais e que nos desafiam a pensar outras formas de vida. Em
seguida, recupero o conceito de ciberespaço, para apresentar algumas considerações sobre Lan
House e sobre sua relação com os novos fluxos de informação e de capital. Apresento também,
neste capítulo, alguns exemplos de modos como o fenômeno Lan House tem sido utilizado, por
algumas pessoas, como espaço para geração de renda e, por outras, como um modo de
socialização e entretenimento. Por fim, fechando este capítulo, faço algumas reflexões sobre o
modo como esta pesquisa se afilia a uma Linguística Aplicada contemporânea.
No capítulo 3, sob o título “A dinâmica dos jogos de linguagem na vida social”, busco
apresentar a relação entre linguagem e vida social. Inicialmente, destaco as considerações do
segundo Wittgenstein como maneira de construir uma crítica à metafísica da linguagem, que
pensa e conhece os significados pelas representações do mundo. Tomo a metáfora dos “jogos de
linguagem” para caracterizar o status transitório e contextual da produção dos significados. Ainda
com base na metáfora dos “jogos de linguagem” wittgensteinianos, caracterizo a Lan House
pesquisada como uma comunidade de prática e como um novo espaço de negociações de práticas
sociais na construção dos significados. Para tal, parto dos estudos de Wenger (1998) e delimito
algumas características observadas naquela Lan House, que dialogam com o modo como Wenger
(1998) caracteriza uma comunidade de prática. A partir desse ponto, passo a tratar as ações
daquela comunidade como envolvendo práticas de letramento. Dessa forma, trago também
algumas considerações sobre letramento e vida social.
Já no capítulo 4, busco apresentar a perspectiva do discurso como prática social. Sob essa
visão, trato a natureza socioconstrucionista dos discursos em face à compreensão dos efeitos de
seus agenciamentos e à importância da situacionalidade e da dialogicidade presentes em todas as
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práticas discursivas. Parto do pressuposto de que todo discurso se dirige a alguém e toda prática
discursiva é situada no mundo sócio-histórico e cultural (MOITA LOPES, 2003). O
entendimento é que o discurso é uma forma de agir no mundo e como uma prática social é
permeada por relações de poder. Apresento também uma posição de discurso como prática
política. Exponho ainda dois recursos analíticos úteis na interpretação dos discursos que
constroem as pessoas que vivem as práticas discursivas estudadas: os conceitos de
posicionamento

discursivo

(DAVIES

&

HARRÉ,

1990;

VAN

LANGENHOVE

&

HARRÉ,1999) e o de pistas de contextualização (GUMPERZ, 1998). Esses referenciais teóricometodológicos ajudam-nos a localizarmos @s sujeit@s das interações frente aos discursos dos
quais participam, com base em traços linguísticos e paralinguísticos.
No capítulo 5, a discussão que proponho é sobre o processo de construção performativa
das identidades sociais, principalmente, no que se refere às performances de gênero e
sexualidade. Parto de uma tentativa de "desnaturalização" do modo como, tradicionalmente,
entende-se a construção do gênero e da sexualidade e proponho, de acordo com Butler
(1990/2003), o afastamento da lógica metafísica. Pauto essa discussão sob o viés dos efeitos dos
“regimes de verdade”, buscando respaldo no que Foucault ([1978]1999) propunha em seus
estudos: que a sexualidade não é um domínio exterior ao poder, mas instrumento de seus
agenciamentos. Por fim, como analiso também algumas narrativas encaixadas, apresento um
arsenal teórico que pretende ligar práticas narrativas às performances identitárias. Trato as
narrativas como performances, que produzem e sustentam significados sobre o gênero e a
sexualidade.
Reservo ao capítulo 6 o levantamento de algumas considerações sobre a metodologia e
contexto de pesquisa. Inicialmente, exponho minha experiência como pesquisadora para, em
seguida, discutir o paradigma interpretativista de pesquisa (MOITA LOPES, 1994) e sua
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importância em um estudo como este. Situo também minha investigação como um estudo de
cunho etnográfico e faço referência aos instrumentos de pesquisa utilizados no processo de
geração dos dados. Além disso, descrevo o contexto de geração dos dados e traço o perfil d@s
participantes.
Dedico o capítulo 7 à análise e à discussão dos dados, à luz dos pressupostos teóricometodológicos apresentados. Neste capítulo, resumo as categorias analíticas e os critérios
utilizados para a escolha e organização dos dados, que foram estruturados em três eixos centrais:
Histórias que põem em xeque a coerência entre a ideia de gênero, sexo e sexualidade;
Conversas que constroem feminilidades subversivas dos essencialismos e da vigilância
entre os gêneros;
Discussões que questionam o ‘status-quo’ do gênero e das sexualidades.
Ainda no capítulo 7, após análise e discussão dos dados, respondo à pergunta de pesquisa
proposta inicialmente.
Finalmente

no

capítulo

8,

apresento

minhas

considerações

finais

e

alguns

encaminhamentos acerca do resultado do trabalho como um todo, tomando como base os
pressupostos teóricos e metodológicos, a análise e a interpretação dos dados desta pesquisa.
Devo fazer ainda outros esclarecimentos sobre escolhas lexicais. Primeiro, esclareço que
as traduções de alguns textos em Inglês são de minha responsabilidade. Segundo, desejo informar
que optei por utilizar o “@” nos substantivos comum-de-dois, nos substantivos biformes e em
alguns sobrecomuns, em substituição ao marcador de gênero “o/e”, quando utilizado em
referência a um grupo de pessoas. As alterações são extensivas aos determinantes e referentes
desses substantivos. Faço isso, em filiação a um posicionamento crítico, na tentativa de me
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afastar das generalizações e essencializações das palavras, tomadas com base no gênero
masculino.
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2 OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE
"Não existe um espaço global, mas, apenas, espaços da globalização. (...)
O Mundo, porém, é apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação
depende das oportunidades oferecidas pelos lugares. (...) Mas o território
termina por ser a grande mediação entre o Mundo e a sociedade nacional
e local, já que, em sua funcionalização, o ‘Mundo’ necessita da mediação
dos lugares, segundo as virtualidades destes para usos específicos. Num
dado momento, o ‘Mundo’ escolhe alguns lugares e rejeita outros e, nesse
movimento, modifica o conjunto dos lugares, o espaço como um todo. É o
lugar que oferece ao movimento do mundo a possibilidade de sua
realização mais eficaz. Para se tornar espaço, o Mundo depende das
virtualidades do Lugar" (SANTOS, 1996, p.271).

2.1 Um mundo de mutáveis cartografias

Os novos tempos e as novas formas de viver a sociabilidade exigem novas formas de
produzir conhecimento e de organizar nossa vida social (BAUMAN, 2000, 2005). É daqui que
devemos partir, de uma época que exige movimentos globais e que nos deixam perplexos diante
de um outr@ que insurge a nossa frente pelas telas da televisão, dos computadores e invade nossa
privacidade, provocando a politização de nossa vida privada e de nossas práticas locais
(FABRÍCIO & MOITA LOPES, 2004). O momento contemporâneo tem produzido
questionamentos em todas as esferas sociais. Somos, constantemente, desafiad@s pela
pluralidade de discursos, amplamente propalados pelo avanço da tecnoinformação. Tendo isso
em vista, dedico esta seção à cartografia de alguns movimentos que surgem na
contemporaneidade e que exigem novos modos de produzir conhecimento sobre a vida social.
Atualmente, temos experimentado interpelações que desestabilizam práticas familiares,
profissionais, religiosas e governamentais. Instituições que ancoravam nossos sentidos estão se
desestabilizando, por conta de um mundo que não espera uma resposta do sistema governamental
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para seguir seu rumo. Vivemos numa sociedade que exige razões (BECK, et al. 1995), no sentido
de que tanto o mundo social quanto o natural são influenciados pelo conhecimento reflexivo do
ser humano. É uma sociedade que exige tomada de decisão, tanto na vida cotidiana quanto nos
demais domínios. Para Ulrich Beck (1995, p.23), se antes podíamos imaginar um futuro para nós
mesmos que parecia um destino certo, o que experimentamos hoje é o “afastamento do destino”,
já que aprendemos a viver sob as incertezas e sob a chancela dos “futuros potenciais” e onde
“viver e agir na incerteza torna-se uma experiência básica”. Trata-se ainda, segundo Giddens
(2000), de uma sociedade que vive após o fim da tradição. O que não significa que a tradição
desaparece, como queriam os pensadores do Iluminismo. Para Giddens (2000), a tradição
continua a florescer em toda parte, mas em versões diferentes. Um mundo em que os efeitos da
globalização não ficam confinados a uma área geográfica tem várias consequências para a
tradição (GIDDENS, 2000).
As grandes instituições são hoje confrontadas por grupos e minorias que insurgem
desestabilizando monopólios da verdade. Esse panorama contemporâneo é fruto do que
chamamos de globalização. Para o pensador Venn (2000), a globalização começou há mais de
500 anos com as tentativas de levar a Europa para o mundo, no período das grandes descobertas.
Desse modo, podemos dizer que o processo de globalização está intrinsecamente ligado ao de
ocidentalização do mundo, e estes se encerram no “projeto da modernidade” 2 (VENN, 2000). No
entanto, segundo Kumaravadivelu (2006), a fase atual da globalização é bem diferente dos
períodos anteriores. Questionamentos de todas as espécies invadem nossas práticas cotidianas e
científicas, fazendo-nos experimentar um mundo dos contatos, onde uma “constante mestiçagem

2

Venn (2000) toma a modernidade como um projeto e problematiza o discurso que a autorizou como tal,
interrogando os conceitos fundamentais e as narrativas que a subscreveram.
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de forças delineia cartografias mutáveis e coloca em xeque habituais contornos” (ROLNIK, 1997,
p.19).
Este momento tem sido foco de estudo para vários autores (BECK et al. 1995; GIDDENS,
1995/2000; SANTOS 1996; ROLNIK, 1997; BAUMAN, 2000; HALL, 1998; CHOULIARAKI
& FAIRCLOUGH, 1999; SANTOS, B.S. 2001; VENN, 2000; FREIRE COSTA, 2004;
FABRÍCIO, 2004; MOITA LOPES, 2006) que utilizam diferentes terminologias para caracterizar
a contemporaneidade, tais como: pós-modernidade (VENN, 2000); modernidade recente
(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999); modernidade tardia (BAUMAM, 2000,
modernidade reflexiva (BECK et al, 1995) etc. Vivemos momentos caracterizados como
vertiginosos,

desestabilizantes,

híbridos,

transnacionalizados,

individualizantes

e

destradicionalizados, que provocam uma megaestimulação visual e cognitiva (ROLNIK, 1997).
Esses momentos derretem grilhões tradicionais (BAUMAN, 2000) e criam outros contornos, em
relação ao modo como entendemos a vida local e global.
A respeito disso, Milton Santos, na epígrafe acima, ressalta a tensão entre o local e o global
como fator principal de uma imensa engrenagem que (re)configura o espaço urbano. O espaço
urbano contemporâneo, modificado, reconstruído é uma síntese de um acúmulo dos tempos, sob a
mediação entre o que é local/global, mundo/região, mundo/território (SANTOS M., 1996, 2000).
Isso não significa dizer que outrora o modo de organização do cenário social fosse diferente.
Contudo, o que acontece hoje é uma exacerbação de contatos e tensões, que (re)configura uma
“realidade” fragmentada e global. Uma “realidade” que permite viver com novas sensações e
novas relações, expressas na fluidez dos fatos, dos momentos que convergem, indicando novos
patamares de relações em um plano “virtualizado” e fluido (SANTOS FILHO, 2006), de modo
que existir é estar em constante movimento (FABRÍCIO, 2004).
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Vivemos em um mundo d@s múltipl@s sujeit@s, das grandes possibilidades de contato, da
compressão espaço-tempo (HALL, 2006), onde as fronteiras entre o que é local e global, entre o
que é público e privado estão desaparecendo e descentralizando sujeit@s, devido à pluralidade
dos centros de poder: “são dez mil centros de poder diferentes em nossa sociedade” (BECK,
1995, p.53). Essas transformações, segundo Hall (2006), promovem a descontinuidade de uma
sociedade tradicional, que é aquela na qual se perpetuava a unicidade entre gerações através de
práticas sociais recorrentes, e uma crise de identidades. O “substrato oculto” (BECK et al, 1997,
p.8) da modernidade foi posto em xeque, na medida em que nos deparamos com o surgimento de
novas possibilidades de identidades sociais. Essas possibilidades insurgem desestabilizando
tradições que afetam nossos significados de gênero, sexualidade, família, raça e outros aspectos
da vida privada, íntima e local, que foram submetidos à discussão pública (MOITA LOPES,
2003).
O modo como vivemos e pensamos nossas vidas é afetado por essas transformações,
representadas, principalmente, pelo desenvolvimento tecnológico. Parafraseando Moita Lopes
(2006), vivemos em tempos em que o ideal da modernidade tem sido questionado, principalmente
aquele referente à construção d@ sujeit@ social que envolvia uma identidade homogênea e fixa.
Vale a pena, então, nos questionarmos, como já fizera Venn (2000), sobre quem é @ sujeit@ dos
novos tempos. Podemos argumentar que se o conceito de identidade era antes compreendido
como homogêneo, unitário e descorporificado, hoje mostra-se fragmentado, composto, fluido e
múltiplo, parecendo um tanto paradoxal (HALL, 2006). Assim, como afirmara Hall (2006), as
velhas identidades estão em declínio, numa chamada “crise de identidade” que desloca
paradigmas centrais das sociedades e “abalam os quadros de referência que davam ao indivíduo
uma ancoragem estável no mundo social” (HALL, 2006, p.7). Quando o “substrato oculto” da
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modernidade é posto em discussão pública outros tipos de “etiquetas identitárias” (FABRÍCIO &
MOITA LOPES, 2004) –

gays, lésbicas, negros, pobres etc –

passam a ser valorizadas,

estremecendo padrões de normatividades que ainda orientam nossos sentidos. Assim sendo, se os
grandes movimentos da globalização, juntamente com suas conquistas, alteraram a face do
mundo, a temática das identidades sociais ganha lugar de destaque tanto na mídia quanto no meio
acadêmico (MOITA LOPES, 2003).
A contemporaneidade se torna uma questão a ser problematizada, já que nos descobrimos
expostos a influências externas, dissolvendo as barreiras das distâncias entre o que era o centro
colonial e a periferia colonizada (HALL, 2006). Contudo, o momento contemporâneo parece-nos
até um tanto paradoxal, pois essas rupturas espaciais não envolvem necessariamente abertura para
@ estranh@, e isso muitas vezes nos imobiliza e nos remete ao campo do desassossego e da
persistência em referenciais identitários. A tendência da cultura é substituir sólidos por outros
sólidos. Esse movimento vais sendo problematizado por alguns/algumas autor@s (BAUMAN;
2000; ROLNIK, 1997), para os quais, na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse
substituído por outro. O processo de globalização forja modelos sociais que permitem um novo
repensar das dinâmicas sociais, implicando novos paradigmas e nova realidade de sociabilidade
(SANTOS FILHO, 2006).
Não vivemos mais sob a plena chancela de instituições tradicionais, tais como a igreja, a
família, a escola e o governo. A mídia, por exemplo, torna-se a grande instituição e,
frequentemente observamos nela discursos mobilizadores de novos significados como também
geradores e mantenedores de preconceitos acerca das identidades sociais de gênero e sexualidade
(Bell & Garret 1998, apud Fabrício, 2004:7). A mídia tornou-se uma forma de disseminação de
estilos de vida e de identidades válidas, operando constitutivamente com relação aos objetos,
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sujeit@s e verdades de seu tempo (COSTA, 2001). Surge daí uma nova forma de controle, que é
suave e sutil. A circulação de uma pluralidade de formas simbólicas põe em xeque muitas lógicas
tradicionais, que são constantemente questionadas por outros modos de vida, os quais passam a
construir novos horizontes de possibilidades (FABRÍCIO & MOITA LOPES, 2004).
Vivemos sob a chancela de um momento de intercruzamento de discursos e criação de
sentidos, que, segundo Giddens, Back e Lash (1995), apontam a necessidade de reinvenção do
sujeit@, com vistas a uma outra modernidade. É nesse sentido que Baumam (2000) apresenta a
modernidade atual como líquida. Segundo Bauman (2000), as relações humanas estão mais
flexíveis e transitórias, consequências de uma globalização, em que a desterritorialidade e a
fluidez tornam latente o enfraquecimento de sentidos de segurança, previsibilidade e identidades
nacionais. Hall (2006, p.80) apresenta também algumas possíveis consequências desse processo
de globalização:
a) a globalização caminha em paralelo com um reforço das identidades locais,
embora isso ainda esteja dentro da lógica da compressão espaço-tempo;
b) a globalização é um processo desigual e tem sua própria “geometria de
poder”;
c) a globalização retém alguns aspectos da dominação global ocidental, mas as
identidades culturais estão, em toda parte, sendo relativizadas pelo impacto da
compressão espaço-tempo.

Essas consequências indicam que “a globalização tanto divide quanto une; divide
enquanto une” (BAUMAN, 2000, p.8). Dessa forma, o desenvolvimento tecnológico permite o
surgimento de identidades transglobais, ao mesmo tempo em que relega às camadas excluídas as
possibilidades de uma ordem social, que pode se restringir somente ao nível local. Talvez seja
esse um dos aspectos que mais tem contribuído no reposicionamento de estudos que tratam a
questão das identidades sociais. Estudos mais contemporâneos, que queiram responder aos
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questionamentos sobre a vida social, devem considerar o modo como os atravessamentos
identitários se dão em níveis mais locais em diálogo com o global (MOITA LOPES, 2006).
Torna-se, então, imprescindível pensar o gênero e a sexualidade, por exemplo, atravessados não
somente por outras identidades sociais, como a raça, a classe social, a vida profissional, a idade
etc., mas também atravessados por diferentes modos de se viver essas identidades, que se
constroem em diálogo entre o nível sociointeracional e o cultural.
É nesse sentido, que um trabalho, como o que relato aqui, que tenta problematizar
questões de gênero e de sexualidade, necessita lançar um olhar que atravesse vários aspectos da
vida social. Principalmente, sobre aqueles que possibilitem a redescrição da vida contemporânea.
Como exemplo, podemos evocar os novos espaços de sociabilidade, em especial o ciberespaço e
sua extensão: as Lan Houses (Ver seção 2.2).
O ciberespaço, fruto do advento das novas tecnologias de comunicação, com a finalidade
de intensificar o fluxo de informações e capital, assume, com o crescimento potencial das Lan
Houses, a própria extensão do espaço geográfico (SANTOS FILHO, 2006). Com as Lan Houses
criam-se espaços físicos que se sustentam pela navegação em rede e que, juntamente com o
ciberespaço, permitem outros contornos a nossas práticas interpessoais, já que, como aponta
Milton Santos (2000), quando a técnica muda, a vida também é alterada.
Dessa forma, com o objetivo de entender como o processo de globalização tem forjado
modelos sociais, contribuindo para a construção de novas formas de sociabilidade, na próxima
seção trato do fenômeno Lan House.
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2.2 O ciberespaço e as Lan Houses: repensando a dinâmica e o espaço da vida social

Tematizar as Lan Houses, como elementos de uma nova dinâmica da vida social, remetenos à reflexão sobre o ciberespaço e o modo como nos redescrevemos nele e por ele.
Com o avanço da tecnologia, entramos em contato com múltiplos espaços e múltiplos
tempos que coexistem. Surge, daí, uma conjuntura socioeconômica, onde a multiplicação do
espaço e a multiplicidade do tempo contribuem para a construção de uma outra realidade sócioespacial, conhecida como ciberespaço (SANTOS FILHO, 2006). O ciberespaço se refere a uma
dimensão da sociedade em rede, onde os fluxos definem novas formas de sociabilidade, que
também é conhecida como cibercultura. Segundo Lévy (1999, p.17):
O ciberespaço que também chamarei de (“rede”) é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O termo
especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como o
neologismo “cibercultura” especifica aqui um conjunto de técnicas (materiais e
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que
se desenvolvem juntamente como o crescimento do ciberespaço .

A velocidade com que a informação é distribuída introduz uma forma específica de
experienciar o tempo e o espaço.

Segundo Bauman (2000), o que é distintivo na

contemporaneidade é o grande esforço para acelerar a velocidade do movimento, de modo que o
tempo passou a ser medido não pela sua duração, mas pela sua velocidade. A noção espaço
material/tempo é intensificada, fazendo com que percorramos múltiplos espaços em fração de
segundos.
Com efeito, a fluidez dos movimentos virtuais se insere na dinâmica da vida social. Isto
posto o ciberespaço torna-se parte integrante da sociedade contemporânea, na qual os
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significados sobre o mundo social são construídos em rede, em contato com o fluido, o móvel e o
global. Nesse sentido, Milton Santos (2000, p. 83) indica que “Hoje, vivemos um mundo da
rapidez e da fluidez. Trata-se de uma fluidez virtual, possível pela presença dos novos sistemas
técnicos, sobretudo os sistemas de informação (...)”.
Se o ciberespaço se torna parte integrante da contemporaneidade, podemos achar nele um
novo “nicho” do avanço das forças do sistema capitalista. Para que se possa ter acesso à via
expressa de informação, é necessário que sejam estabelecidas as “condições ambientais” do
ciberespaço. Tais condições se referem às expressões materiais que permitem a conexão com um
novo sistema de relações sociais. Assim, o acesso ao ciberespaço só nos é possível com base em
um arranjo espacial básico que inclui o computador, monitor, teclado, mouse, linha telefônica,
provedor de acesso, redes telemáticas e outros meios eletrônicos capazes de nos conectar com o
domínio da “realidade virtual” (SILVA, 2002). É dessa condição básica, que surgem novos
espaços para a rotação do capital dentro de uma “lógica digital”3 (Cf. SANTOS FILHO, 2006).
As Lan Houses, dessa forma, com o intuito de dinamizar o processo de sociabilidade num plano
“virtualizado”, constituem-se como uma nova faceta da globalização (SANTOS FILHO, 2006).
As Lan Houses (LAN significa “Local Area Network”) são uma rede local de
computadores localizados em uma área relativamente pequena. Fisicamente, as Lan Houses são
caracterizadas por diversos computadores de última geração, conectados em rede, onde vários
jogadores se divertem com as últimas novidades do ramo de jogos e onde podem navegar na
internet. A expressão Lan House pode ser traduzida para “casa de computadores em rede”, ou
“casa de jogos em rede”. As Lan Houses são ambientes que disponibilizam computadores
conectados à Internet e preparados para jogos digitais em rede. Os micros também contam com
3

Esta “lógica digital” é um referencial a uma cibercultura, contextualizada no Livro de Pierre Levy.
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fones de ouvido, mouses e teclados, indispensáveis para uma boa performance nos games
(PEREIRA, 2007). Os computadores são dispostos lado a lado sem divisórias entre eles,
diferenciando-os dos “cibercafés” que são direcionados para uso privado e discreto da Internet e
não de jogos online.
O conceito de Lan House foi inicialmente introduzido e difundido na Coréia em 1996. A
ideia foi trazida para o Brasil em 1998 por Sunami Chun, então com 21 anos. Chun é diretor da
“Monkey”, de São Paulo, a primeira Lan House brasileira, uma franquia que em Agosto de 2005
contabilizava 23 lojas em 7 estados brasileiros e uma no México (Cf. PEREIRA, 2007)4.
Utilizando a moderna tecnologia como meio, a Lan House iniciou uma revolução nas
opções de entretenimento, permitindo a interação e o acesso à rede mundial de computadores, por
meio de uma rede local de computadores. O mercado de Lan House no Brasil teve seu grande
"boom" em 2000. As casas lotadas seduziam os olhos de pequenos e grandes empreendedores,
que viam nas mesmas uma oportunidade de socialização e entretenimento (LEMOS, 2007).
Uma parcela superior a 50% do acesso à Internet no país hoje é feita através de centros
públicos de acesso pago como as Lan Houses (LEMOS, 2007). As Lan Houses são fruto do
processo capitalista e da globalização, nesse sentido elas podem se tornar um grande negócio, já
que podem se caracterizar como um ponto comercial que aluga computadores, e um lugar a mais
para a construção de sociabilidades. Segundo dados do Comitê de Comércio Eletrônico, existem
mais de 3 milhões de Lan Houses no Brasil (LEMOS, 2007). Esses espaços constroem lugares
provedores de entretenimento e de sociabilidade, que se instalam em diferentes lugares do Brasil,
exercendo influência na dinâmica da vida social daquele local.

4

Fonte: site da Monkey (www.monkey.com.br).
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Segundo o CGI.br, na pesquisa sobre o uso das TIC/2007 no Brasil, o acesso em Lan
Houses e Cybercafés5 representam 49% do acesso à Internet no ambiente urbano, com exceção da
região Sul. Com base nos dados levantados na TIC/2007, o CGI.br descreve que a ação dos
“centros pagos” tem crescido exponencialmente (cf. SANTOS FILHO, 2008, p.52):
O ano de 2007 foi definitivo para impulsionar o crescimento do uso da Internet
em centros públicos de acesso pago (Lan Houses, Internet cafés etc.), que se
transformou no local predominante para o acesso à Internet no Brasil, com 49%
das menções. Isso significa que metade dos usuários brasileiros navega pela
rede de um desses locais. O uso da Internet nestes centros cresceu 19 pontos
percentuais com relação ao ano passado, um aumento muito significativo, o que
mostra o grande potencial da iniciativa privada para combater o problema da
exclusão digital no país6. (CGI.br, 2008, p. 84 apud SANTOS FILHO, 2008 p.
52)

Se prestarmos atenção aos lugares das cidades por onde circulamos, iremos perceber as
Lan Houses como um fenômeno que invade nossas comunidades e bairros: um lugar, muitas
vezes modesto, cheio de computadores, mas, sobretudo, cheio de gente, disputando partidas
coletivas de videogames, pesquisando na rede, acessando o “Orkut”7 e teclando pelo MSN
Messenger8. Esses lugares possibilitam uma nova postura social, “onde o fluxo das relações tanto

5

Os Cybercafés, um exemplo desses “centros pagos”, oferecem a seus clientes acesso à Internet mediante o
pagamento de uma taxa, usualmente cobrada por hora e a preços relativamente módicos. São locais que podem
funcionar, por exemplo, em bar, lanchonete, livraria, loja de equipamentos eletrônicos, como também em
danceterias, lavanderias automáticas, bares de karaokê, lojas de discos, saguões de hotéis, lojas de conveniência e até
em hospitais (SANTOS FILHO, 2008, p.53).
6
Sítio: http://www.cetic.br/tic/2007/indicadores-cgibr-2007.pdf Último acesso em 11/07/2008.
7

O Orkut é uma rede social filiada ao Google, criada em 19 de Janeiro de 2004 com o objetivo de ajudar seus
membros a criar novas amizades e manter relacionamentos. A página possibilita que se crie um perfil e adicione
amig@s à sua rede pessoal, de forma a aumentá-la cada vez mais. Também existe a possibilidade de se filiar a
comunidades dos mais variados gêneros, criadas pelos próprios usuários do serviço. A maioria dos usuários são
brasileiros, liderando com 60%, contra 14% de americanos, 10% de indianos e 2% de paquistaneses, dentre outros
(dados de 2006).
8
O MSN Messenger é um programa das mensagens instantâneas criado pela Microsoft Corporation. O programa
permite que um usuário da Internet se comunique, comumente por meio da escrita, com outro que tenha o mesmo
programa em tempo real, podendo ter uma lista de amig@s "virtuais" e acompanhar quando eles entram e saem da
rede. As conversas do MSN são travadas em pequenos quadradinhos (janelas) que ocupam parte da tela. Podem ser
abertas tantas conversas (janelas) quantas o usuário tiver habilidade de manter.
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pessoais quanto comerciais são ampliadas com o uso da tecnologia associado à aparição da
Internet, que acelera e potencializa o fluxo em rede” (SANTOS FILHO, 2006, p.2), incluindo
todos os tipos de comunicação.
O fenômeno Lan House está, então, associado ao fato de o desenvolvimento tecnológico
ter permitido a dinamização da Internet. Se pesquisarmos na Internet, ou conversarmos com
pessoas que vivem nas comunidades carentes no Rio de Janeiro, por exemplo, iremos perceber o
grande número de Lan Houses existentes. Os donos, verdadeiros empreendedores da inclusão
digital, geralmente não se queixam do negócio. Com preços variando de R$0,50 a R$2,00 por
hora de uso do computador (seja para jogar ou acessar à Internet em banda larga), as casas
permanecem cheias. Esses lugares oferecem também serviços que vão além da conexão à rede, e
passam a abranger atividades de cidadania e governo eletrônico. Um exemplo é o acesso que as
Lan Houses possibilitam para o preenchimento da declaração de isento e para a renovação de
CPF. Para quem não tem acesso à rede, esses serviços tornam-se mais demorados e custosos. Pela
Internet o processo é praticamente imediato. Outros serviços avulsos oferecidos incluem o
pagamento de contas de água, luz e telefone, impressão de documentos, ou ainda, o envio de
currículo por e-mail.
O desenvolvimento da tecnoinformação possibilitou o advento de uma sociedade mundial
conectada em rede, e, por consequência, o espaço local também se tornou mundial (SANTOS,
2004). Desse modo, pensar na sociedade é também pensar a própria sociedade como um sistema
de ações sociais que constroem no espaço geográfico (SANTOS FILHO, 2006, p.3). Podemos
dizer, então, que as Lan Houses indicam o modo como o desenvolvimento tecnológico remonta
os espaços sociais. Nesse sentido, as Lan Houses podem ser recuperadas como um “elemento
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sócio-espacial de interatividade e sociabilidade, que remodela uma nova realidade (sic) social, em
um novo espaço de relacionamento” (SANTOS FILHO, 2006, p.3).
Esses espaços de sociabilidade são emblemáticos de uma nova dinâmica da vida urbana.
Eles traduzem modos contemporâneos de práticas sociais e, assim, tornam-se lugares de
construção de vida social. Olhar a dinâmica desses locais e o modo como nos construímos em
performances identitárias ali se torna, então, uma questão ao mesmo tempo importante e
desafiadora. Importante, porque estamos falando de criar inteligibilidade sobre práticas sociais, e
desafiadora, porque pensar o modo como nos construímos nesses ambientes permite compreender
a vida e as performances fora dos espaços normalmente estudados no campo das ciências sociais
e humanas: tais como a escola, a família, a igreja etc.
Pensar o modo como nos construímos nesses novos espaços de sociabilidade, torna-se,
dessa forma, um desafio para aquel@s que querem construir conhecimento no momento atual.
Assim sendo, dedico o próximo tópico a problematizar esses desafios no campo da Linguística
Aplicada contemporânea, área na qual este trabalho se insere.

2.3 A necessidade de uma Linguística Aplicada Contemporânea

O momento contemporâneo tem produzido questionamentos em todas as esferas sociais e
nos desafia a “pensar outros futuros” (BECK, GIDDENS & LASH 1995 p.6) para o modo como
temos organizado nossas vidas. Dessa forma, se quisermos produzir qualquer entendimento sobre
o ser humano na contemporaneidade, precisamos nos afiliar a roteiros epistemológicos que deem
conta desses novos contornos da vida social. Tais roteiros propõem uma revisão das bases
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epistemológicas tradicionais e são frequentemente aludidos como “virada linguística”, “virada
somática” e “virada performativa”9 (PENNYCOOK, 2006).
Essas mudanças desafiam os pesquisadores nas ciências sociais e humanas, em especial
aqui, no campo da Linguística Aplicada, a questionar os efeitos do desenvolvimento da
tecnoinformação e o modo como a pesquisa pode responder a uma outra lógica, diferente daquela
que operou com um sujeit@ situado num vácuo social e histórico.
Esses questionamentos podem contribuir para uma forma mais significativa de entender a
vida social e, por isso, têm orientado estudos de muitos linguistas aplicados (SIGNORINI, 1998;
MOITA LOPES, 1998, 2006b; CAVALCANTI, 2006; FABRÍCIO, 2006a; PENNYCOOK,
2006; RAJAGOPALAN, 2002,2006 etc). Tais pesquisadores por quererem “falar à vida social”
(MOITA LOPES, 2006, p.98), indo além da problemática de ensinar e aprender línguas –
preocupação que ainda orienta muitos estudos no campo da Linguística Aplicada – envolvem-se
em reflexões contínuas sobre suas práticas científicas. Surge daí a necessidade de perpassar
limites disciplinares e de dialogar com teorias que tentam compreender a contemporaneidade.
Como exemplo dessas teorias, podemos citar: os estudos pós-modernistas e pós-colonialista
(VENN, 2000; HALL, 2006; MIGNOLO, 1998; KUMARAVADIVELU, 2006), que
problematizam o modo como o conhecimento é produzido com base em um ideal
ocidentalista/colonialista, que apagou marcas de identidades locais; as teorias queer (BUTLER J.,
1990, 2004; LOURO, 2001; NELSON, 2006), que problematizam todas as identidades sexuais se
afastando do binarismo feminino/masculino e homo/hétero, pois entendem essa dicotomia como
reguladora das práticas sociais; e teorias antirracistas (FINE et al, 1997), que politizam a
9

Segundo Pennycook (2006), as viradas linguísticas dizem respeito ao reconhecimento da linguagem nas Ciências
Sociais e Humanas como fator comum na organização da vida social e dos significados que nos constroem como
seres humanos; as viradas somáticas são uma virada em direção aos corpos sociais apagados em nossa produção
epistemológica; e a virada performativa refere-se ao reconhecimento das identidades como construtos performados
em vez de pré-formados.
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desigualdade natural das raças tão explícita em países como o nosso. Esses estudos e perspectivas
têm levado à compreensão de uma Linguística Aplicada não como um conhecimento disciplinar,
mas como indisciplinar (MOITA LOPES, 1998, 2006b), no sentido de que problematiza a ideia
de fronteiras entre os conhecimentos, numa tentativa de dar conta da complexidade das questões
que enfrenta.
Dessa forma, o que este capítulo traz, como alternativa à produção do conhecimento em
Linguística Aplicada, está ligado à possibilidade de entendermos o campo em questão como uma
área de estudos indisciplinar (MOITA LOPES, 1998, 2006b), que, por seu caráter híbrido e
mestiço, navegue por entre tantas outras formas de produção do saber. Assim, uma Linguística
Aplicada dita contemporânea nos possibilita quebrar modos tradicionais de pensar a pesquisa no
campo aplicado. O que ela propõe é uma reestruturação de suas bases tradicionais, no sentido de
que esta deve, ao produzir conhecimento, olhar para as mudanças sócio-culturais, políticas e
históricas que acontecem na sociedade e, ao mesmo tempo, engajar-se em práticas interrogadoras
de seu próprio fazer teórico.
Com base nessa perspectiva, situo este trabalho no campo da Linguística Aplicada
contemporânea, pois o que se pretende fazer aqui é desafiar espaços teóricos bem definidos e
ultrapassar modos tradicionais de se compreender o fazer científico. Essa proposta exige roteiros
epistemológicos que dêem conta das situacionalidades da vida social.
A criação de alternativas na construção do conhecimento em Linguística Aplicada é um
movimento de transgressão de padrões tradicionais, que envolve uma ação contínua de
“desaprendizagem” (FABRÍCIO, 2006a) de seu próprio limite de atuação como um campo de
pesquisa. Muitos pesquisadores no campo da Linguística Aplicada contemporânea (por exemplo,
SIGNORINI, 1998, 2006; MOITA LOPES, 2004, 2006b; FABRÍCIO, 2006; PENNYCOOK,
2006) deixam claro em seus trabalhos que, se quisermos saber sobre linguagem e vida social,
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precisamos ir além do domínio dos estudos de linguagem propriamente dito e começar a olhar
para outros espaços teóricos, tais como o da sociologia, da história, da antropologia, etc.
Dessa forma, um estudo que pretenda entender as performances de gênero e sexualidade,
construídas em uma Lan House, precisa percorrer outros campos disciplinares. Assim, com base
nessa preocupação é que a transdisciplinaridade torna-se distintiva neste trabalho, pois num
mundo de mutáveis cartografias “não podemos mais depender de grandes argumentos e ideias
transcendentais infalíveis” (BUTLER C., 2002, p.119 apud MOITA LOPES, 2006b, p. 21), que
tomam a produção do conhecimento como lugares generalizadores e fechados em disciplinas.
Devemos antes problematizar a força de ação de nossas práticas discursivas e discuti-las em
contextos sociais específicos.
Torna-se, então, essencial pensarmos na relação de interdependência entre a linguagem e a
vida social, pois se quisermos entender nossas práticas sociais precisamos considerar os efeitos
de nossas ações discursivas no mundo social. Por esse motivo, apresento nos capítulos 3 e 4 uma
reflexão sobre linguagem e vida social.
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3 A DINÂMICA DOS “JOGOS DE LINGUAGEM” NA VIDA SOCIAL
“A função da linguagem não é ‘falar acerca do mundo, mas agir com a
fala no mundo’, pois ela é um tipo de ação, uma atividade, um
comportamento, uma forma de vida” (ARAÚJO, 2004, p.100).

3.1 O fim de uma lógica metafísica: a revolução wittgensteiniana dos “jogos de linguagem”

Pensar na interdependência entre linguagem e vida social remete este trabalho às
considerações do segundo Wittgenstein ([1953]1996), que abrem caminhos para pensarmos a
linguagem para além de critérios cartesianos e metafísicos. Em seus estudos, Wittgenstein
([1953]1996) inaugura uma crítica à busca ao essencialismo e ao representacionismo. Nessas
perspectivas, os significados são pensados pelas representações do mundo, com base na relação
palavra-significado: relação mantida entre duas entidades, uma manifesta (a palavra) e uma outra
oculta (o significado).
Segundo a tradição representacionista, as palavras representam as coisas e ideias de forma
precisa. Em tal tradição, “a materialidade da realidade e dos fatos precede a inteligibilidade
racional sobre eles, bem como sua nomeação/descrição” (FABRÍCIO & MOITA LOPES, 2004,
p.15), ou seja, há um mundo pré-existente à linguagem e a sua função seria refleti-lo
objetivamente.
A filosofia da linguagem ordinária de Wittgenstein ([1953]1996), ao inaugurar uma crítica
contundente à metafísica como busca de essência, não toma a linguagem como objeto de uma
teoria geral. Antes, podemos afirmar que ela esbarra no radicalismo de Nietzsche, quando este
dispensa a possibilidade de verdade como conhecimento absoluto, no sentido de que não há fatos,
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mas somente interpretações. Em seus trabalhos, Wittgenstein ([1953]1996) questiona as bases
tradicionais da construção do significado, tentando se afastar de uma concepção que pretende
atribuir ao conceito de significado uma fundamentação ontológica. A estabilidade e a exatidão da
linguagem são postas em xeque, já que não há meio seguro de chegar ao que “realmente são as
coisas”. A verdade é a verdade de nossas convenções, embora, segundo Spink & Frezza (2000,
p.29), “não menos impositiva”.
Wittgenstein ([1953]1996) elabora, assim, uma linha de pensamento que questiona a
propensão humana ao essencialismo e à ideia de certezas universais, invertendo a lógica do olhar.
No lugar de uma análise centrada n@ sujeit@ que aprende por meio das ideias conceitos mentais,
é preciso apenas ver como se usam as frases (ARAÚJO, 2004).
O lugar da construção dos significados, dessa forma, é um chão escorregadio. Estamos
sempre olhando ao nosso redor, tentando nos apoiar em alguma pilastra que se forma entre as
paredes interpessoais e assim nos estabilizar. Esse caráter escorregadio dos significados em
nossas conversas nos remete à metáfora wittgensteiniana dos jogos de linguagem. Em seus
trabalhos, Wittgenstein ([1953]1996) questiona o que haveria de comum entre jogos, como o de
cartas, o de tabuleiro, o de bola, o de combate etc. quando se refere ao que sustenta nossos
significados na vida social. Sugere, assim: “não pense, olhe! Tente encontrar não algo que seja
comum entre eles, mas semelhanças e parentescos” (WITTGENSTEIN, [1953]1996, p. 66). A
filosofia da linguagem ordinária de Wittgenstein pensa a linguagem como pública, ordinária,
construída no dia-a-dia, cujas regras apontam numa direção, que obedece à semelhança de
famílias e não a uma estrutura privilegiada que mostra como as coisas se dispõem num espaço
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lógico da afiguração

10

(ARAÚJO, 2004). Nesse sentido, o significado atribuído às palavras é

dado a partir do uso que fazemos dela em diferentes situações e contextos.
Essa concepção de uso é totalmente contrária à visão essencialista da linguagem. Ao nos
convidar a observar como esses jogos se articulam, Wittgenstein parece querer deixar claro que o
que importa não é nos perguntarmos sobre o significado de alguma palavra, mas sobre o processo
de construção de sentido, que só se dá no uso (FABRÍCIO, 2002). Desse modo, “se a mesma
expressão linguística for usada de outra forma ou em outro contexto, sua significação poderá ser
outra” (CONDÉ, 1998, p.88), ou seja, poderá ter um significado totalmente diverso do anterior,
dependendo do uso.
A proposição dos “jogos de linguagem” tem um sentido muito específico em Wittgenstein
([1953]1996). Em “Investigações filosóficas”, ele se afasta de uma visão essencialista e “focaliza
a diversidade da ação e do comportamento humano” (ARAÚJO, 2004, p. 101), de modo a
entender o significado não como algo anterior à práxis linguística (MARTINS, 2000), mas
diretamente relacionado com as formas de vida. De acordo com este olhar, não existe uma
linguagem, em seu sentido representacional, mas incontáveis jogos de linguagem, dos quais
aprendemos a participar em nossa cultura (FREIRE COSTA, 2004). As regras que regulam os
jogos de linguagem, ou seja, o uso da linguagem, estão inseridas em uma malha complexa de
ações (CONDÉ 1998) que obliteram o reducionismo semântico de um paradigma
representacionalista, sem preocupação de apresentar um modelo alternativo. Já que, segundo
Wittgenstein ([1953]1996, IF. 23,25) “a atividade de falar é parte de uma forma de vida, assim

10

A figuração é uma “representação” de estados de coisas no espaço-lógico. A figuração funciona, por analogia,
como um espelho, onde aos objetos correspondem os elementos da figuração, isto é, temos de um lado os objetos e,
de outro seu reflexo no espelho, que são os elementos da figuração. A este fato (vinculação de seus elementos),
Wittgenstein dá o nome de estrutura da figuração, e à possibilidade desta vinculação, forma-se a afiguração.(cf.
COSTA, 2002)
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como andar, comer, beber e jogar”. O cerne dos estudos wittgensteinianos está ligado à
indissociabilidade entre linguagem e atividades humanas.
Dessa forma, aprender a criar sentido nas práticas sociais não equivale a ter adquirido um
sistema de representação. Corresponderá, antes, a “ter aprendido a tomar parte dos incontáveis
jogos de linguagem que se entretecem com nossas atividades humanas, determinando-as e ao
mesmo tempo sendo por elas determinadas” (MARTINS, 2000, p.32). Em outras palavras,
“aprender o significado de uma expressão é algo que não se dissocia de aprender a tomar parte
nas formas de vida em que participa” (MARTINS, 2000, p.31). O conhecimento, assim, não é
algo que as pessoas possuem em suas cabeças, e sim algo que constroem juntas (SPINK &
FREZZA, 2000), já que o significado não é intrínseco à palavra, não há uma essência a ser
revelada, não há uma verdade, ou mentira, há somente uma propensão a significar que ganha
estabilidade, força de ação e sentido no processo interacional. Por isso “Não pense, olhe!”
(WITTGENSTEIN, [1953]1996, p. 66) olhe ao redor, olhe mais de perto, para o contexto que
desembocou tais sentidos, nas comunidades de práticas por onde circulamos.

3.2 Os “jogos de linguagem” de uma comunidade de prática

Como aprender as regras da construção dos significados? Como saber participar dessas
formas de vida? Daí surge a importância do construto teórico intitulado comunidades de práticas.
Parto de uma visão que remete o conhecimento ao âmbito social (WENGER, 1998), tendo em
vista que aprender é uma prática coletiva que constitui nossos empreendimentos e nossas relações
sociais. As atividades de aprendizagem estão relacionadas ao tipo de comunidade da qual
fazemos parte e na qual sustentamos projetos partilhados. Isso significa que aprendemos a tomar
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parte no mundo social por meio de práticas criadas e sustentadas em comunidades pelas quais
circulamos. Faz sentido, então, chamar o conceito de comunidades de práticas para este trabalho,
já que a criação de novos espaços cívicos está relacionada ao modo como construímos
significados no mundo social. Esses novos espaços cívicos, como as Lan Houses, podem devem
ser entendidos como lugares de interação social, resultante do advento das novas tecnologias da
informação. A Internet e, em especial, a Lan House em questão, surgem como exemplos desses
espaços sociais, que nos possibilitam experimentar outras formas de interação social (Cf. seção
2.2).
Wenger (1998) se detém com profundidade a problematizar o conceito de comunidade de
prática. Baseia seu estudo em uma teoria social da aprendizagem, que remete a construção do
conhecimento a práticas sociais, no sentido de que aprender é uma experiência que faz parte
integrante da participação em comunidades de prática. Assim, viver se torna uma experiência de
constante engajamento em negociações de sentidos, compartilhados em nossas comunidades de
práticas. Para delimitar tal conceito, Wenger (1998) além de aproximar aprendizagem à ação
social, evoca quatro conceitos que encabeçam seus estudos, a saber: significado, prática social,
comunidade e identidade.
O primeiro deles, o significado, refere-se à capacidade que temos de construção de
sentidos no mundo social. Aprendizagem, pensamento e conhecimento estão interligados a ações
entre pessoas que emergem num mundo sócio e culturalmente constituído. Ou seja, procuramos e
aprendemos diariamente a criar significados sobre nossa vida – individual e coletiva – no mundo,
por meio de múltiplos engajamentos feitos na dinâmica das relações sociais (WENGER, 1998).
Essa dinâmica das relações sociais está ligada à vivência compartilhada em nossas
práticas sociais. A definição de prática social está relacionada a um fazer que envolve contexto
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histórico e social, o qual dá estrutura e significado a nossas ações. Participamos de práticas que
nos envolvem como um todo, num movimento entre indivíduos, ações e mundo social, no sentido
de que “prática é, primeiro e antes de tudo, um processo pelo qual nós podemos experimentar o
mundo e nosso engajamento nele de modo significativo” (WENGER 1998, p.51).
Dessa forma, ao falar em práticas sociais não podemos nos afastar do conceito de
comunidade. As comunidades são lugares sociais em que nossos empreendimentos e ações são
construídos como possuindo valor e competência. Aprendemos, como membros de uma
comunidade sociocultural, a criar um valor de pertencimento e a nos envolvermos em
negociações dos significados como pessoa-no-mundo (WENGER, 1998).
O conceito identidade ocupa, assim, palco central nos estudos de Wenger (1998), já que o
processo de aprendizagem envolve construção e desconstrução de identidades, de modo que a
aprendizagem transforma quem somos e constrói histórias sobre quem poderemos ser nos
contextos de nossas comunidades. Esse modo de entender o atravessamento entre aprendizagem e
identidade é intrínseco a nossa participação como membros de ações coletivas, no processo de
construção dos significados em sociedade.
Pensar a aprendizagem com base nos conceitos apresentados está ligado a um processo de
se tornar participante em uma comunidade de prática, fato que implica delimitação de fronteiras,
sustentadas pelas identidades reivindicadas por determinado grupo. Esta participação não se
relaciona somente a eventos locais de engajamento em certas atividades e com certas pessoas,
mas a um processo circundante de se envolver ativamente nas práticas das comunidades locais e
construir identidades atravessadas pelo contexto sócio-histórico daquel@s participantes
(WENGER 1998, p.4). Aprender a tomar parte em uma comunidade de prática é participar de
uma forma de vida, das quais a linguagem ou comunicação é parte central. Essas atividades se
institucionalizam em ambientes ou domínios que estão em processo de trocas com outros
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domínios sociais, políticos e culturais mais amplos. Assim, entender o modo como o significado
é construído é também saber pertencer à determinada comunidade de prática.
A partir da perspectiva situada de Wenger (1998), que compreende a aprendizagem como
uma experiência que faz parte integrante da participação em comunidades, pensar a existência de
uma comunidade de prática é algo que não está dissociado da observação do contexto local.
Dessa forma, para entendermos o que acontece em um ambiente interacional tão novo, como o
caso da Lan House, e como os significados são construídos ali, devemos recuperar a lógica do
olhar wittgensteiniano. Da mesma forma, Fernando Pessoa em Guardador de Rebanhos11 nos
convoca a aprender com a observação, porque “O Mundo não se fez para pensarmos nele (Pensar
é estar doente dos olhos)/ Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo...”. Saber participar
das formas de vida no mundo é apurar o olhar para o que acontece a nossa volta, e “aprender o
modo como o significado se constitui é algo que não se dissocia de aprender a tornar-se parte da
vida” (MARTINS, 2000, p.10).
O conceito de comunidade de prática é de grande importância neste estudo, porque toda
prática social não pode ser estudada “desligada dos aspectos contextuais e locais, nem separada
de aspectos sociais” (FABRÍCIO 2006, p.195). Desse modo, compreendo o ambiente pesquisado,
a Lan House, como uma comunidade de prática. As Lan Houses são comumente localizadas em
um bairro onde @s participantes que a frequentam já se conhecem, pois moram perto e/ou
compartilham outros ambientes sociais. O mais interessante, e isso percebi através de minhas idas
e vindas a essa Lan House, é que o que se fazia na frente de nossas casas antigamente (bater
papo, encontrar amigos, conversar com um vizinho) é feito agora em outros espaços,
proporcionados pela Internet. Como é o caso das Lan Houses e dos sites e programas de
11

Fernando Pessoa em vários de seus poemas utiliza heterônomos para assiná-los. Em “guardador de rebanhos”,
quem assina é Alberto Caeiro. Este poema faz parte de uma série de outros assinados por ele.

44

relacionamento em geral, por exemplo, o MSN Messenger. Esses lugares de interação emergem
na contemporaneidade, criando novas possibilidades de performances identitárias e novas formas
de criar inteligibilidade sobre o mundo social.
Para deixar mais clara a razão pela qual entendo aquela Lan House como uma
comunidade de prática, trago também a noção de engajamento. De acordo com Wenger (1998), a
construção de uma comunidade envolve a criação de infra-estruturas de engajamento, que devem
incluir a) mutualidade, b) competência e c) continuidade.
Com relação à mutualidade, segundo Wenger (1998), trata-se de uma condição para que a
prática tenha lugar e para que a comunidade exista. Dentre algumas condições para o
desenvolvimento de mutualidade na comunidade, estão a existência de elementos que facilitem as
interações (espaços físicos e virtuais, comunicação, tempo, etc.), a existência de tarefas definidas
em conjunto (ações em projetos específicos, agendas transparentes), assim como a possibilidade
de tod@s poderem participar das atividades daquele grupo. No caso da Lan House pesquisada,
há um conjunto de pessoas que compartilham agendas específicas, quando estão ali (por exemplo,
jogar games on-line em grupo, pesquisar na Internet, assistir vídeos, interagir via MSN
Messenger, Orkut, e sites de bate-papo, e, também, utilizar a Lan como lugar para se encontrarem
frequentemente). Estas ações são mutuamente realizadas em um ambiente específico, de modo
que “a comunidade de prática reflita a total complexidade de fazer coisas juntos” (WENGER
1998, p.76-77).
Em segundo lugar, a questão da competência. Esta não está ligada a algo que possa ser
definido previamente, ou seja, a priori das práticas. Pelo contrário, a competência é, segundo
Wenger (1998), criada na ação. Assim, o autor sugere que @s participantes tornam-se
competentes em uma comunidade quando têm oportunidades para atuarem, no sentido de terem
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espaço para tomarem iniciativas e ao mesmo tempo partilharem conhecimentos e soluções para
problemas específicos naquela comunidade. Segundo Wenger (1998), ser competente em uma
comunidade específica não começa de um vácuo histórico, não é um alvo estabelecido, mas
criado entre @s participantes em práticas partilhadas e envolve não somente nossa competência,
mas também a competência dos outros, e esta é uma competência parcial (WENGER, 1998).
Dessa forma, para entendermos o modo como as pessoas se tornam competentes em uma
comunidade é preciso olhar para o que fazem em um nível local e como interagem ali. Por esse
motivo, a partir da observação no local pesquisado, pude perceber que se tornar competente ali
está relacionado a saber interagir conjuntamente em jogos on-line, envolvendo-se em discursos
do universo dos jogos e de outras práticas realizadas no ciberespaço.
O terceiro elemento, trazido por Wenger (1998), é a continuidade, que inclui rotinas de
palavras, ferramentas, modos de fazer coisas, histórias, gestos, símbolos, gêneros discursivos,
ações ou conceitos que se tornaram parte daquela prática. Em uma comunidade, há uma gama de
repertórios partilhados, no que se refere a um programa relativamente estável de atividades. De
acordo com Wenger (1998), a continuidade é sustentada por meio da produção de memórias
“reificadas” e participativas (memórias que constroem e mantêm a história de práticas através de
registros e de partilha da informação sobre as atividades em curso). Em outras palavras,
memórias produzidas na partilha e na discussão de histórias na comunidade de prática,
possibilitando a interação e negociação do modo como as histórias são contadas e os
acontecimentos relatados. Segundo Wenger (1998, p.88):
Participação é uma fonte de lembranças e esquecimentos, não somente através
de nossa memória, mas também através da confecção de nossas identidades e
assim através de nossa necessidade de nos reconhecermos em nosso passado(...)
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Dessa forma, considerar que na Lan House em questão existe a formação de uma
comunidade de prática inclui entender que aquel@s, @s quais frequentam aquele ambiente,
partilham histórias que aconteceram ali, conceitos e um repertório de sentidos que são negociados
em múltiplas relações e formas de participação. O que pude perceber naquele local é que
amizades e relacionamentos são construídos, quebrados e (re)configurados. E que há uma
combinação de continuidade e de descontinuidade que ganha, através dos múltiplos engajamentos
compartilhados, aparência de estabilidade. Contudo, este mútuo engajamento, de acordo com
Wenger (1998), não exige homogeneidade e/ou estabilidade e que discordar, criar conflitos e
resistências também designa a construção de um projeto na comunidade de prática.
Um outro fator interessante, que contribui para a caracterização daquela Lan House,
refere-se ao fato de @s frenquentadores, apesar de a maioria possuir computadores em casa, irem
quase que diariamente lá. Ess@s jovens vão para jogar em rede (games on-line), bater papo,
encontrar @s amig@s, estreitar relacionamentos etc. Assim, esse ambiente de interação sugere
uma gama de ações, as quais permitem definir @s participantes como pertencentes àquela
comunidade de prática.
Criar sentido naquele ambiente exige a movimentação de um aparato de significados, já
que estar ali é, entre outros, saber que tod@s devem pagar pelo serviço usado e saber
movimentar-se sob um tipo de discurso de natureza multimodal (COPE & KALANTZIS, 2000).
A construção de discursos multimodais tem a ver com a hibridização de meios semióticos
(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999), de modo que são vários os tipos de discursos
provenientes de textos (escritos, imagéticos, orais etc) que se movimentam ao mesmo tempo na
construção dos significados, apagando fronteiras entre o escrito e o oral, entre a tecnologia e a
vida social, entre o que é público e privado etc. Saber atribuir sentido aos textos veiculados e
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criados na tela do computador envolve a possibilidade de fazer parte daquela comunidade de
prática.
Ao tomar o espaço de uma Lan House como uma comunidade de prática, podemos, então,
caracterizá-la como um lugar que possibilita a negociação de práticas sociais na construção de
significado.
Para @s participantes, tais práticas envolvem também a interpretação do contexto que se
forma ali. De acordo com Erickson & Shultz (1998, p.143), “o contexto se constitui pelo o que as
pessoas estão fazendo a cada instante e por onde e quando elas fazem o que fazem”. Com base
nisso, um contexto não se constitui somente pelo espaço físico, mas também pelas ações d@s
participantes no processo interacional. Assim sendo, entender o que acontece em uma
comunidade é um processo dinâmico, aberto e de interação conjunta (WENGER, 2000), onde “os
participantes da interação se tornam contextos uns para os outros” (FABRÍCIO 2002, p.80).
Surge daí um ambiente particular de práticas discursivas socialmente compartilhadas.
Saber pertencer a uma comunidade de prática é saber agir conforme as regras daquele contexto,
que no caso da Lan House pesquisa se incluem: pagar pelo serviço prestado, saber utilizar a rede,
entender os discursos multimodais dos diferentes sites de relacionamento virtual e das páginas da
Internet e outros. Não é só estar em algum lugar, é antes se engajar nos discursos que constroem
aquele grupo e são construídos por eles.
Aprender a tomar parte nesses contextos de construção de vida social não está desligado
de ações letradas. Logo, considero relevante focalizar as ações nesta Lan House como práticas de
letramento.
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Entender as ações daquela Lan House como ações letradas refere-se à percepção de
letramento como uma prática social situada, já que ao usarmos a linguagem o fazemos sob uma
particular contingência cultural, histórica e institucional (STREET, 1995; HALL, 1998; MOITA
LOPES, 2005). Letramento é, assim, um evento social situado (MOITA LOPES, 2002; STREET,
1995; BLOOME, 1993; BLOOME & BAILEY, 1992; MAYBIN & MOSS, 1993; LEMKE,
1995; GILBERT, 1997; BRICE HEALTH, 1994), uma prática de produção de significados
(STREET, 1995), que por isso envolve também a construção do mundo social. Entender o
letramento como relacionado à produção de significado nos convoca a pensar no que a leitura faz
(SIGNORINI, 1994), ou seja, convoca-nos a entender o letramento como uma prática discursiva
situada, que envolve os modos de fazer sentido tanto na fala quanto na escrita (MOITA LOPES,
2002, 2005). É uma força que é ao mesmo tempo material e política, em outras palavras, de ação
no mundo social (LEMKE, 1989; STREET, 1995). Assim, para entendermos ações letradas de
um evento situado, torna-se necessário pensar antes n@s sujeit@s dos atos letrados e nas práticas
sócio-históricas de quem vive como participante daquele evento (MOITA LOPES, 2005). Tais
práticas estão intrinsecamente ligadas ao modo como construímos nossas identidades, porque se
relaciona com o fato de que, ao nos envolvermos nos eventos dos atos letrados, estamos também
nos envolvendo em ações constitutivas de significados sobre nós mesmos e sobre o mundo social
(MOITA LOPES, 2005).
A visão de letramento como prática situada não se desassocia do movimento de se tornar
membro de um grupo social, que se dá via performances corpóreo-discursivas. Engajar-se em
discursos específicos tem a ver com as ações de saber pertencer a uma comunidade de prática e
de se construir identitariamente nela. Sob essa perspectiva, estudar os efeitos do letramento
envolve também a análise das práticas discursivas em que nos engajamos e a análise das
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comunidades de prática (WENGER, 1998), onde atuamos como participantes na construção de
sentidos. Para Wenger (1998), o conceito de comunidade de prática está relacionado a fazer, por
meio de engajamentos mútuos, algo em um contexto sócio-histórico. As práticas de uma
comunidade incluem as atividades sociais através das quais a linguagem é produzida e o modo
como essas atividades, por serem habituais, tornam-se institucionalizadas em ambientes ou
domínios que estão em processo de trocas com outros domínios sociais, políticos e culturais mais
amplos. Dessa forma, entender o que conta como letramento em uma comunidade envolve saber
pertencer a uma determinada comunidade de prática (MOITA LOPES, 2005). Nessa visão,
letramento é “um fenômeno que é situacionalmente definido dentro e através de diferentes
grupos” (GREEN et al 1994, p.124), assim o grupo do qual somos participantes define o que
conta como letramento e evoca ações letradas, por exemplo, no ciberespaço (LÉVY, 1999) ou na
Lan House em questão. Estes ambientes de interação sugerem a movimentação de um conjunto
de ações que nos faz entender o modo como os significados do mundo global são construídos na
e ao redor da “web” (COPE; KALANTZIS, 2000).
Tais práticas estão inteiramente relacionadas às redes interpretativas que contribuem para
a construção de nossas identidades. Assim, há uma interdependência entre redes interpretativas,
letramento e identidades, já que se tornar letrado é, segundo Moita Lopes (2005, p.49):
um modo de construir identidades sociais específicas situadas em determinadas
práticas de letramento ao nos envolvermos nos discursos que circulam em tais
contextos, ao aprendermos o que é ser letrado.

Com base nessa interdependência é central a compreensão dos discursos como práticas
sociais.
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4 DISCURSO COMO PRÁTICA SOCIAL
“Os significados são compreendidos como processos sociointeracionais
em que nos engajamos no dia-a-dia no esforço de entender a vida à nossa
volta” (MOITA LOPES, 2003, p.23)

4.1 A natureza socioconstrucionista do discurso: do fator sócio-histórico aos efeitos de seus
agenciamentos

No capítulo anterior tratei de problematizar, juntamente a Wittgenstein ([1953]1996), as
densas redes simbólicas a que somos lançados sempre que pretendemos criar sentido no mundo,
explicitando que essas redes ultrapassam os encadeamentos linguísticos propriamente ditos e uma
episteme metafísica que pensa e conhece o significado pelas representações do mundo.
Criamos sentido no mundo social, segundo Wittgenstein ([1953]1996), participando de
incontáveis “jogos de linguagem”. Indo mais adiante, e ainda focalizando a proposição dos jogos
de linguagem wittgensteinianos (cf. cap. 3), neste capítulo aproximo a construção dos
significados no mundo social às ações discursivas e aos efeitos dos agenciamentos dessas ações
(FOUCAULT, [1979]1995). Essa compreensão coloca como ponto central a compreensão dos
significados como feitos em processos sociointeracionais. É nesse sentido que as práticas
discursivas serão concebidas aqui como tendo uma natureza socioconstrucionista.
Vários estudiosos trataram de problematizar a natureza socioconstrucionista do discurso
(MOITA LOPES, 1994, 2004, 2006; BRUNER, 1997; FABRÍCIO, 2002, 2004; MISHLER,
2002), olhando para o modo como, ao nas práticas discursivas, estabelecemos relações sociais,
construímos vida social e nossas identidades (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2004). A
compreensão básica é que os objetos não nos são dados no mundo, são antes construídos,
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reformulados, negociados e refeitos na dinâmica discursiva do dia-a-dia (MOITA LOPES, 2003).
A posição socioconstrucionista ajuda-nos a compreender os significados da vida social, em
especial aqui os significados de nossas identidades de gênero e sexualidade, como construídos em
processos sociointeracionais.
Tal perspectiva será trabalhada aqui, em especial, sob as lentes foucaultianas, que
entendem os discursos como práticas que formam os objetos de que falam (FOUCAULT,
[1979]1995) e sob as lentes bakhtinianas (BAKHTIN, 1981, 2003), que ressaltam a dialogicidade
presente em todas as práticas discursivas.
Tendo em vista a perspectiva socioconstrucionista do discurso, devemos entender as
práticas discursivas como o fator que sustenta nossos significados. Essa posição exige uma
reflexão sobre as redes sócio-históricas que permitem que determinado significado seja
construído em uma época específica, e sobre como esses discursos são autorizados e produzem
“efeitos de verdade” ao serem proferidos (FOUCAULT, [1979]1995).
Ao me propor a problematizar a dinâmica sociointeracional dos significados no mundo
sob o enfoque foucaultiano e bakhtiniano, desejo ressaltar a natureza situada, social, constitutiva
e dialógica do discurso e, ainda, os efeitos dos agenciamentos dessas redes simbólicas. Esses
efeitos estão ligados a ações sociais, que não deixam de ser práticas políticas (LEMKE, 1995).
Em outras palavras, estou preocupada com os efeitos de uma prática, cuja alteridade é fator
inerente e que é, por natureza, material e ideológica, pois cria padrões em nossa sociedade,
produzindo efeitos de saber, poder e subjetividade (FOUCAULT, [1979]1995).
Surge daí a necessidade de considerar três construtos que sustentam a visão de discurso
que percorre este trabalho: dialogicidade, situacionalidade e agência.
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É impossível pensar o discurso sem focalizar @s sujeit@s envolvid@s no contexto de
produção. Essa percepção chama a atenção para o fato de o discurso ser construído na interação,
sabendo-se que não há discurso sem interlocução, sem que a alteridade seja um fator intrínseco à
prática discursiva. Seguindo uma visão bakhtiana (1981, 2003) de linguagem, em que ser
significa estar em constante diálogo e que toda a enunciação envolve pelo menos duas vozes
centrais: a do eu e a do outro, podemos dizer que a dialogicidade é central aqui. Já que, segundo
Bakhtin (2003, p.113):
Na verdade, toda palavra contém duas faces. Isto é determinado pelo fato de
que ela procede de alguém assim como pelo fato de que é direcionada a alguém.
É produto da interação entre o falante e o ouvinte.

Isso quer dizer que é a presença d@ outr@, com o qual estamos em interação (verbal ou
não verbal), que molda o que dizemos e fazemos naquela situação. Ou seja, toda palavra escrita
ou oral está em diálogo com outras vozes que perpassam aquela interação. Essas vozes estão em
troca com @ outr@ imediato de nossa interação, em nível micro, e com as contingências
históricas, culturais e institucionais que nos formaram e que atuam sobre a ação discursiva. O
significado, nesse sentido, “é um construto negociado pelos participantes, isto é, não é intrínseco
à linguagem” (BAKHTIN, 1981, p. 96).
Esse caráter dialógico está atrelado aos momentos sócio-históricos específicos, que
medeiam as práticas discursivas particulares (FOUCAULT, [1979]1995), razão pela qual a
situacionalidade também se constitui em fator central para análise discursiva, já que não há
discurso que ocorra em um vácuo social.
Podemos dizer ainda que, para entendermos a construção discursiva ou o processo de
construção do significado no qual estamos envolvidos, é essencial focalizarmos não somente o
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que @s interactantes fazem no processo dialógico, mas também as contingências de seus
agenciamentos, ou seja, os efeitos de uma prática discursiva. Para tal, faz-se necessário entender
a dinâmica sociointeracional daquele espaço físico (a saber, a Lan House em questão) e também
os recursos que engendram os efeitos das relações interacionais, construídos pela interação
imediata entre participantes, em um nível micro, em diálogo com um nível macro social, ou seja,
o sócio-histórico.
Em face à importância d@ outr@ na construção de quem somos na vida social, a
“alteridade” (BAKHTIN, 1981) torna-se, assim, um elemento crucial para a compreensão da
construção dos significados em sociedade. É a presença d@ outr@ com o qual nos “engajamos
no discurso (tanto no modo oral, quanto no modo escrito) que, em última análise, molda o que
dizemos e, portanto, como nos percebemos à luz do que o outro significa para nós” (MOITA
LOPES, 2002, p. 32).
Assim, tendo em vista a natureza dialógica e situada da construção dos significados no
mundo, podemos afirmar que somos coparticipantes constantes em nossas práticas discursivas, e
que agimos sob contingências sócio-históricas, por meio das quais estamos posicionados como
atores no mundo social (MOITA LOPES, 2002). Essa perspectiva nos permite entender a
necessidade de considerarmos os (inter)tecidos sociais, históricos e culturais que sustentam um
conjunto de enunciados daquel@s que agem numa prática específica. E, ainda, entendemos que
esses (inter)tecidos fundam nossa vida social, (re)significando nossas ações nesses contextos e
produzindo efeitos de sentidos que se erguem no interior do próprio discurso (ARAÚJO, 2004).
Focalizar o discurso sob a lógica dos efeitos de seus agenciamentos é se afastar de uma
dimensão apolítica da construção dos significados, ou seja, que não problematiza as relações de
poder, crenças e valores construídos em qualquer ação dialógica.
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Isto posto, um outro conceito importante que perpassa a visão de discurso deste trabalho é
ideologia. Ao entender discurso como uma forma de ação no mundo e como um modo de criar o
objeto de que se fala, aproprio-me de uma visão ideológica ampla (LEMKE, 1995), em que todos
os discursos engendram forças ideológicas. Nenhum enunciado, desse modo, é neutro, e a
construção dos significados se dá no âmbito discursivo que emana sempre relações de poder e
posições de sujeit@ disponíveis para aquela prática, que é sócio-historicamente situada
(MARCONDES, 1998).
Devo, então, ao evocar a natureza ideológica de nossas práticas discursiva, ressaltar, mais
uma vez, que o que escrevo aqui é também produto de uma posição assumida nas relações sociais
que formam minhas atitudes, valores, crenças e interesses. Assim, este não é só um trabalho
teórico que utiliza o discurso para falar do próprio discurso. Quando me proponho a entender o
modo como nosso sentido de realidade é construído através das práticas discursivas, assumo a
impossibilidade de me afastar de um jogo de relações de poder ou de parar de jogar e observar do
lado de fora como essas relações se dão (LEMKE, 1995; ARAÚJO, 2004).
Essa argumentação respalda uma aproximação crítica entre discurso e dinâmica social
(LEMKE, 1995; MARCONDES, 1998; RAJAGOPALAN, 2002). Tal aproximação evoca
perguntas sobre quem fala e quem detém o direito de falar de uma determinada posição, que é
vazia e que será ocupada por aquel@s que são autorizados a proferir certos enunciados, em uma
determinada época e em determinado lugar, institucional ou não (ARAÚJO, 2004). Não há, dessa
forma, um significado pré-discursivo, do mesmo modo que não há um sujeit@ pré-discursivo, o
que há são possibilidades de posição d@ sujeit@, assumidas por um indivíduo, em um
determinada época, devido a uma teia de recursos que somente aquela época pôde produzir.
Interessa-nos, então, para essa aproximação, observar os padrões, as crenças e os valores trazidos
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e confirmados diariamente em nossas relações interpessoais. Isto é, ao ocuparmos uma posição de
sujeit@, estamos ratificando ou rechaçando valores, crenças e padrões que são construídos e
conservados na repetitividade discursivo-cultural e que estão intimamente ligados a uma luta de
manutenção das relações de poder, que é, sobretudo, uma luta política (LEMKE, 1995).
Essas relações de poder não estão muitas das vezes claras em nossa sociedade. São um
tipo de exercício de poder por outros modos, que não o exclusivamente disciplinar e coercitivo.
Refere-se à manutenção de poder através do consenso, através daqueles significados que estão,
segundo Vygotsky (2001), fossilizados, visto que ganharam estabilidade e que, por isso, tomamolos como naturalizados e parte da vida. O consenso não é construído num movimento de cima
para baixo, como numa sociedade disciplinar, mas trata-se de forças centrípetas e centrífugas de
disseminação de poder, nos dizeres de Bakhtin (2003). Essa relação de poder age de todos os
modos e em todas as direções, na construção do conhecimento acerca do indivíduo e fundam
modos de vida e subjetividades, que são legitimados por instituições como a escola, a igreja, a
família etc.
O poder, nesse sentido, não é possuído por alguém ou por determinado grupo de pessoas
(FOUCAULT, [1979]1995; ARAÚJO, 2004). Este é um tipo de poder por outras vias. Um poder
maciço, difuso e pulverizado, exercido diariamente em práticas cotidianas de construção dos
significados, que, como são lugares vazios, estão prontos para serem ocupados por uma
determinada posição de sujeit@ autorizad@ nos momentos discursivos e em determinados
momentos sócio-históricos.
É deste ponto que temos que partir: do lugar vazio, das múltiplas possibilidades que só
ganham status de significado, força de ação e constitui o objeto de que falamos nos movimentos
discursivos e em momentos sócio-historicamente determinados (FOUCAULT, [1979]1995). É
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nesse sentido que as práticas discursivas têm sido concebidas como tendo uma natureza
socioconstrucionista, visto que vivemos sob a contingência dos significados que estão sendo
feitos, confirmados e reinventados a todo o momento em nossas relações sociais cotidianas.
O que me parece relevante nessa visão de discurso é que, ao chamar a atenção para o
discurso como prática situada e dialógica, ela incorpora também a compreensão de que as
possibilidades de ações e posições neste mundo são infinitas (MOITA LOPES, 2003) e
movimentam sempre uma gama de crenças, valores e formas de vida, que podem reverter práticas
discursivas que nos posicionam assimetricamente nos embates discursivos no quais nos
engajamos.

4.2 A dinâmica dos posicionamentos interacionais

Examinar o discurso de uma perspectiva socioconstrucionista significa também observar o
modo como as pessoas se posicionam em práticas sociais (MOITA LOPES, 2003). Levando em
consideração que somos atravessados por diferentes processos identitários, tais como os de classe
social, gênero, sexualidade, raça, etnia etc., um caminho útil para se ter acesso ao modo como
aprendemos a criar sentido em uma prática discursiva e entender os efeitos de seus
agenciamentos (FOUCAULT, [1979]1995) seria a análise dos posicionamentos interacionais no
nível local (DAVIES & HARRÉ, 1990; VAN LANGENHOVE & HARRÉ, 1999).
Segundo Davies & Harré (1990), o posicionamento é um fenômeno conversacional, que
evoca os aspectos dinâmicos dos encontros interacionais. Na análise de uma conversa, pode-se
identificar, através de ações conjuntas entre tod@s @s participantes, como eles se constroem (ou
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tentam fazer isso) e constroem @ outr@ em ações socialmente determinadas, isto é, nos
contextos interacionais (DAVIES e HARRÉ, 1990).
A respeito disso, Davies & Harré (1990, p. 48) afirmam que:
ao falar e agir de uma posição, as pessoas estão trazendo para a situação particular
suas histórias como um ser subjetivo, isto é, a história de alguém que esteve em
múltiplas posições e engajado em diferentes formas de discurso.

Dito de outra forma, posicionar-se é navegar pelos significados das múltiplas narrativas
com as quais entramos em contato e que se articulam nas práticas discursivas, de acordo com os
posicionamentos d@s interlocutores. Ou seja, os significados das ações de fala são construídos
em conjunto nos contextos interacionais, dependendo do posicionamento d@s interlocutores, que
é “produto da força social tomada em uma ação conversacional” (DAVIES & HARRÉ, 1990,
p.45).
Posicionamento é um processo interacional, em que o que uma pessoa diz posiciona a
outra (DAVIES & HARRÉ, 1990). Uma pessoa é posicionada pelo outr@ interlocutor, podendo
adotar uma interpretação particular de um estereótipo cultural, ou, pela negociação e refutação,
reposicionar-se e construir outros significados, diferentes dos disponíveis na interação.
Assim, o posicionamento não é algo que existe fora do ato discursivo; pelo contrário, ao
nos posicionarmos nos eventos sociais evocamos posições no interior das práticas discursivas, em
diálogo com o nível sócio-histórico. É nessa dinâmica que aprendemos a fazer parte de uma
comunidade de prática (cf. seção 3.2), na qual podemos rechaçar certos posicionamentos
disponíveis ali e assumir outros.
O posicionamento é um construto útil para análise de nossas práticas discursivas. Para
Davies & Harré (1990), se quisermos entender como as pessoas agem nas interações da vida
diária necessitamos da metáfora de um “desdobramento narrativo”, dentro do qual somos sempre
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constituídos num desdobrar de posições intrínsecas às histórias que nos constituíram. Como
afirmam Davies & Harré (1990, p.46):
Quem somos é uma pergunta aberta com uma resposta mutável dependente das
posições disponíveis nas práticas discursivas nossas e dos outros e, dentro
destas práticas, das histórias através das quais fazemos sentido de nossas vidas
e das dos outros. As histórias estão localizadas em um número de discursos
distintos e, portanto, variam dramaticamente em termos de linguagem utilizada,
dos conceitos, das questões e dos julgamentos morais aí relevados e das
posições disponíveis aí dentro.

Nessa compreensão, assumir um posicionamento numa prática discursiva é fazer escolhas
que nos localizam em conversas já familiarizadas, conformando-nos com aquelas narrativas que
foram disponibilizadas em nossas histórias de vida, ou que nos possibilitam o engajamento em
outras histórias. Segundo Van Langenhove & Harré (1999, p. 2), em qualquer “prática discursiva,
o posicionamento constitui o falante inicial e os outros de uma certa maneira e, ao mesmo tempo,
é um recurso por meio do qual todas as pessoas envolvidas podem negociar novas posições (e
novos significados)”. Posto isto, o posicionamento pode ser entendido como uma construção
discursiva, em que negociamos posições para nos tornarmos inteligíveis e fazer com que nossas
ações sejam significativas em uma interação.
Segundo Davies & Harré (1990), os significados dos atos de fala são construídos em
conjunto nos contextos interacionais, dependendo do posicionamento dos interlocutores, que é
produto da força social tomada em uma ação conversacional. Nesta perspectiva, é na prática
discursiva que os significados são progressiva e dinamicamente construídos (DAVIES E
HARRÉ, 1990), num movimento de ratificação e/ou negação de traços identitários, de
expectativas e de possibilidades de posicionamentos. Ao nos construirmos e construirmos @
outr@ (ou tentar fazer isso), estamos agindo de uma posição particular, com um determinado par
de óculos, os quais, segundo Wittgenstein (1953/1996), não nos é permitido retirar (cf. seção
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3.1). Nas práticas discursivas em que nos engajamos, estamos sempre agindo, intencionalmente
ou não, de um ponto de vista dado culturalmente e aprendido no nível sócio-histórico (DAVIES
& HARRÉ, 1990). Ao falar e agir de uma posição, as pessoas estão trazendo para situações
particulares suas histórias, como elas se percebem nelas e, frequentemente, confirmando
estereótipos culturais.
Davies e Harré (1990) defendem que, ao assumir determinada posição, @ sujeit@
incorpora não só uma localização, mas também um repertório conceitual, que faz com veja o
mundo a partir do ponto de vista daquela posição e a partir de imagens, metáforas e conceitos
relevantes naquela determinada prática discursiva em que está posicionado. Deste modo, o
posicionamento é sempre contextual, no sentido de que, ao nos posicionarmos, estamos situados
em níveis sócio-históricos e em nível interacional, sancionando certos posicionamentos e ao
mesmo tempo rejeitando outros.
Assim sendo, devemos estudar um tipo de evento em suas particularidades (BLOOME,
1993). Isso nos permite entender a diferença entre eventos numa mesma comunidade de prática
(cf. seção 3.2) e como esses eventos estão dialogando com contextos sociais mais amplos.
Um trabalho que se propõe a estudar práticas específicas em uma comunidade de prática
deve considerar o modo como @s participantes se posicionam naquele contexto. Para tal, entendo
que os posicionamentos devem ser entendidos a partir de determinados elementos ligados às
ações d@s participantes no processo interacional e que estão inseparáveis da cultura e de
contextos sócio-históricos.
Partindo dessa premissa, @s participantes de uma interação fazem uso de uma série de
sinalizações, aprendidas sócio-culturalmente, para entender e interpretar o conjunto de
informações que constroem nossos posicionamentos nos contextos interacionais. Com base nessa
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perspectiva, a análise das pistas contextuais é um caminho útil para entendermos os
posicionamentos discursivos nos eventos sociais.

4.3 Seguindo as pistas de um contexto

Quando se posicionam, @s participantes de uma interação fazem uso de uma série de
convenções de natureza sociolinguística, para tentar compreender as informações que reverberam
no momento discursivo. Construir significado, deste modo, envolve saber criar sentido e
inteligibilidade sobre uma gama de sinalizações disponibilizadas pelos interlocutores. A esses
sinais Gumperz ([1982]1998) chama de “pistas de contextualização”, que são, em termos mais
amplos, todos os traços linguísticos e paralinguísticos que contribuem na sinalização do contexto
interacional e, através das quais, @s interlocutores podem compreender que atividade está
ocorrendo (GUMPERZ, [1982]1998). Pistas de contextualização, segundo Gumperz (1998:149152), são:
[...] quaisquer traços da forma linguística e/ou não-linguística (i.e, os gestos,
postura etc.) que contribuem para assinalar as pressuposições contextuais - o
código, o dialeto e processos de mudança de estilo, fenômenos prosódicos,
escolha entre opções sintáticas e lexicais, expressões formulaicas, estratégias de
fechamento e sequenciação - podem todas ter funções de contextualização.

Partindo da dinâmica dos jogos de linguagem wittgensteinianos, entendo que a
construção do significado está intrinsecamente ligada ao movimento interacional, sendo o
processo de atribuição de sentido na construção dos significados dado somente no uso. Ao
comunicar, engajamo-nos em uma série de ações de natureza linguística, paralinguística e nãolinguística (FABRÍCIO, 2006).
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No que se refere às ações de natureza linguística, por exemplo, ao comunicar estamos
fazendo uma série de escolhas no âmbito do temático, do lexical, do registro, da alternância do
código etc. Essas escolhas interpenetram ações que são tanto paralinguísticas – já que o ritmo, a
aceleração ou desaceleração da fala, as alterações de tom de voz, a ênfase, o alongamento, a
pausa etc. também colaboram na construção do sentido – quanto não-linguísticas, como gestos,
posturas, expressões corporais e faciais (FABRÍCIO, 2002).
Segundo Gumperz ([1982]1998), a compreensão das pistas de contextualização depende
do conhecimento pressuposto d@s participantes, que têm expectativas prévias sobre os
significados a serem construídos ali. Essas expectativas podem, no decorrer da interação, serem
confirmadas ou não. O jogo da construção do contexto se inicia através de uma definição
temporária da situação e vai, momento a momento, mudando, de acordo as ações d@s
participantes. A esse respeito pode-se dizer que, embora essas pistas tragam consigo muitas
informações, aprendemos a atribuir sentidos a elas nos processos interacionais (GUMPERZ,
[1982]1998) .
A análise, através das pistas contextuais, dos processos de contextualização da
comunicação na construção de um contexto envolve entender e identificar as possíveis estratégias
de interpretação disponíveis para @s falantes (GUMPERZ, 1982/1998), na interação de uma
comunidade de prática. Assim do ponto de vista da construção do significado, é através da
comunicação humana que aprendemos a atribuir significados a essas “pistas” e nos
posicionarmos em nossas ações discursivas.
Compreender que o processo de construção do significado é do âmbito interacional, ou
seja, contextual, e este como um processo dinâmico, aberto e de ação conjunta, ajuda-nos a
compreender que toda a construção contextual inclui também a construção de performances
identitárias (MOITA LOPES, 2006a). Sob essa perspectiva, podemos dizer que a construção de
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um contexto interacional envolve sempre a apresentação de um “eu”, que é monitorado pel@s
interactantes momento a momento na construção dos significados em uma prática discursiva
(GUMPERZ, 1998).
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5 PERFORMANCES LINGUÍSTICAS E CORPORAIS
“Desconhecimentos, subterfúgios, esquivas só foram possíveis e só
tiveram efeito baseados nessa estranha empresa: dizer a verdade do
sexo.” (FOUCAULT, [1988]1999, p.56).

5.1 Performance e performatividade das identidades sociais

Como vimos nas seções anteriores, o modo como construo, juntamente com Foucault
([1979]1995), Bakhtin (1981, 2003), Moita Lopes (2002, 2003, 2006a), Lemke (1995) e outros, a
relação entre linguagem, significado e vida social atende a uma visão muito específica das
práticas discursivas: a de que os objetos sociais não estão prontos ‘no mundo’; são, antes,
construídos, moldados, negociados em toda prática discursiva, a qual é situada no mundo sociohistórico

e

culturalmente.

Essa

visão

coloca

como

ponto

principal

os

processos

sociointeracionais, como sendo responsáveis pela construção dos significados atribuídos ao
mundo social. Assim, o discurso é o lugar onde os sentidos sobre nós mesmos e nossas
subjetividades são (re)moldados, sustentados e (re)feitos; é o lugar onde formas ‘reais’ e
possíveis de organização social são definidas e contestadas (PENNYCOOK, 2006) . Os efeitos
dessas práticas não somente constroem nossas identidades sociais, como também, sustentam
paradigmas culturais, que, da mesma forma, suportam e criam outros paradigmas e outros
discursos, numa dinâmica de repetibilidade e criação, fundante de nossas práticas sociais.
Compreender a vida social sob a ótica dos efeitos discursivos abre possibilidade de
entendermos nossas identidades sociais como coisa mutável e variável, criada na dinâmica
discursiva e sustentada por ela, numa lógica que engendra corporalidade e linguagem. Essa
imbricação tem um lugar particular em uma série de estudos, que ressalta a necessidade de
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entendermos as identidades, como construídas em ações performativas (BUTLER, 1990;
LOURO, 2001; PENNYCOOK, 2006; MOITA LOPES, 2008).
A compreensão da natureza discursiva da vida social (FOUCAULT, [1979]1995; MOITA
LOPES, 2003) mostra-se essencial para entendermos a teoria de performance nas linhas de
teóricos como: Butler, 1990; Louro, 2001; Pennycook, 2006; Moita Lopes, 2008. Esses
estudiosos, por intermédio da teoria da performatividade, colocam em xeque visões
essencializadas das identidades sociais de gênero e sexualidade, refutando um determinismo
biológico, que colaborou na cristalização dos discursos sobre a natureza dos corpos femininos e
masculinos. Em vez de compreender os gêneros e os desejos sexuais de modo essencializado,
tentam escapar daquilo que parecia um destino, uma vez que se afastam de uma lógica metafísica
e representacionista (cf. seção 3.1). Lógica essa que conserva uma subjetividade que é fixa e préexiste ao momento discursivo.
Performatividade, segundo Pennycook (2007, p.58), “são condições que fazem a
performance possível”. Assim, dizer que nossas identidades são performativas não é dizer que
são performadas, mas construídas em performance (PENNYCOOK, 2007). Em outras palavras,
não há nenhuma essência das identidades de gênero e sexualidade por trás das expressões que nos
determinam, nem tampouco um destino identitário para @s sujeit@s. As identidades são, de
outra forma, interpretações de uma complexa rede de características sustentadas em nossas
práticas sociais. Ademais, essas redes que significam nosso gênero e sexualidade não existem
separadas de nossas performances de raça, classe social, etnia etc.: elas se interpenetram e nos
constroem como homens/mulheres, ricos/pobres, heterossexuais/gays/lésbicas, negros/brancos,
brasileiros/europeus etc. (FABRÍCIO; MOITA LOPES, no prelo).
Sob essa perspectiva, muda-se o foco investigativo: da preocupação em dizer a verdade
sobre @ sujeit@, para a análise das práticas institucionais e discursos que produzem
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conhecimento sobre o sexo e as formas de vida. Esta análise deve partir do contexto social,
cultural e histórico d@s sujeit@s investigad@s (FOUCAULT, [1988]1999; LOURO, 2001) e
considerar outros feixes identitários que estão entrelaçados ao gênero e a sexualidade, tais como
identidades de raça, classe social, etnia etc.
Esse modo de entender nossas identidades sociais mina a crença de que nosso
comportamento é expressão fixa e natural (PENNYCOOK, 2006). Butler (1990/2003) toma
emprestado da linguística o conceito de performatividade, para afirmar que a linguagem que se
refere aos corpos não apenas faz uma constatação ou uma descrição desses corpos, mas, no
instante da nomeação, constrói aquilo que nomeia (LOURO, 2001).
Assim, ao colocar em xeque a estabilidade de nossas identidades de gênero e sexualidade,
Butler (1990/2003) convida-nos a pensar o sexo, o gênero e o desejo como sendo construídos em
processo, que é sócio e historicamente situado. Uma visão que posiciona os significados sobre a
vida social como reiterados e (re)significados em nossos posicionamentos discursivos (cf. seção
4.2), ou seja, como “processos que estão continuamente em construção, sendo feitos e refeitos,
com idas, vindas, cortes, recortes e entrecortes” (MOITA LOPES, 2008, p.135).
Entender nossas identidades sociais como construídas em performances, entretanto, não
significa que escrevemos nosso próprio “script” (PENNYCOOK, 2006). Butler (1990) muda a
visão de performance teatral e opcional, como anteriormente era pensada por Goffman (1959
apud PENNYCOOK, 2007). Ela refuta essa posição, argumentando que a performatividade não é
livre, nem uma autoapresentação teatral, nem pode ser simplesmente igualada com performance
(PENNYCOOK, 2007). A noção de performatividade em Butler (1990) está ligada a uma história
de repetição e de efeitos sedimentados, no sentido de que são as repetidas performances da
linguagem e da identidade que produzem e sustentam a ‘coerência’ e a ‘continuidade’ daquilo
que é potencialmente ‘incoerente’ e ‘descontínuo: a condição de ‘pessoa’ (PENNYCOOK, 2007;
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BUTLER, 1990). O que Butler afirmou foi que, “nesse caso, não a biologia, mas a cultura se
torna o destino” (p. 8).
Consoante com propostas de performatividade dos gêneros e sexualidade, Heilborn (1999,
p. 40) aponta a “cultura (em sentido lato) [como] responsável pela transformação dos corpos em
entidade sexuadas e socializadas, por intermédio de redes de significados, que abarcam
categorizações de gênero, de orientação sexual, de escolhas de parceiros”. Em outras palavras, o
ser humano se constitui em um emaranhado de normas sociais que regulam e materializam suas
identidades. Essas normas são repetidas, reiteradas e ganham força de ação e estabilidade nos
processos interacionais das práticas sociais e culturais. Nesse sentido, podemos compreender a
cultura como um destino (BULTLER, 1990), já que os efeitos de nossos agenciamentos, pela
repetitividade discursiva, cria padrões e formas de vida em nossa sociedade (BUTLER, 1990;
PENNYCOOK, 2007, FABRÍCIO & MOITA LOPES, no prelo). Contudo, esses padrões, mesmo
que aparentemente fixos, por serem produtos de nossas práticas discursivas, podem ser
(re)marcados, (re)moldados, já que somos seres construídos em e por atravessamentos
identitários e performances.
O que Butler argumenta é que o gênero seria um fenômeno inconstante e contextual, que
não denotaria um ser substantivo, “mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos
específicos de relações cultural e historicamente convergentes” (BUTLER, 2003, p.29). Posto
isso, precisamos rever a estrutura das relações sociais que foi montada a partir da relação sexogênero-prática sexual, que promovem a construção das noções culturalmente inteligíveis de
nossas identidades e, consequentemente, dos binarismos e das categorias identitárias (BUTLER,
1990).
Assim, partindo da premissa de que não há uma identidade de gênero fixa, verdadeira e
pré-existente e de que nosso gênero e sexualidade são performances, na próxima seção ressalto a
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noção de corporalidade como uma variante que “importa” na construção de “gêneros inteligíveis”
(BUTLER, 1990/2003).

5.2 Performances de gênero e sexualidade: efeitos e instrumentos dos agenciamentos de
poder

É daqui que quero partir, de um lugar onde o corpo “importa”, onde corporalidade age
conjuntamente com a linguagem na construção de nossos sentidos sobre a vida social, de modo
que devemos entender “ordem social como corpo imbricado em linguagem” (Pennycook, 2007,
p. 62).
Para compreendermos como essa imbricação sustenta uma ordem social, considero
necessário retomar a crítica Nietzschiana sobre a verdade, traçada na epígrafe inicial deste
trabalho (cf. Introdução). Nietzsche problematiza a moral tradicional, desmistificando a
“metafísica da substância” e o “status de verdade”, com objetivo de mostrar que a verdade sobre
os corpos surge por meio das convenções da linguagem e desfazer a episteme que reflete uma
realidade ontológica, ou seja, anterior aos corpos.
Essa episteme ontológica sustentou e ainda sustenta uma “matriz cultural” que vê e
conhece nossas identidades de gênero e sexualidade com base em um contínuo aparentemente
coerente: “sexo, gênero e desejo” (BUTLER, 1990). Dentro dessa visão, o gênero foi
desenvolvido em oposição ao sexo, para descrever o que é socialmente construído e o que é
biologicamente dado, sendo o desejo a expressão, ou manifestação de ambos. Tal concepção,
segundo Nicholson (2000, p. 12), torna possível o que seria descrito como uma noção “portacasacos da identidade”, na qual o corpo é descrito como um “cabide de pé no qual são jogados
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diferentes artefatos culturais”. Aqui o biológico é assumido como a base sobre a qual os
significados culturais são constituídos. Essa noção tenta dialogar determinismo biológico e
significados culturais através da crença de que a “identidade sexual” representa um ponto comum
entre várias culturas (NICHOLSON, 2000).
Tal entendimento não só expressa um status de naturalidade dos corpos sexuados e uma
identidade corpórea fixa, mas também uma concepção causal entre sexo, gênero e desejo, sendo o
desejo uma expressão do gênero e este um espelho do desejo (BUTLER,1990/2003). Segundo
Nicholson (2000), quando se pensa no corpo como um cabide comum, depositário de artefatos
culturais, nos limitamos a uma relação determinista do sexo nas culturas, ou seja, “não só o
‘gênero’ era visto como substituto do ‘sexo’, mas também ‘sexo’ parecia essencial à elaboração
do próprio conceito de ‘gênero’” (NICHOLSON, 2000, p.11). É o que identificamos quando
Butler (2003) afirma: “talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção
entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma” (p. 25).
Pensar no corpo como um “porta-casacos” comum nos obriga a recorrer a uma
“metafísica da substância”, que inscreve uma materialidade, ou substância existindo em um ser
que reflete uma marca fixa, comum à biologia dos corpos. Esse arranjo nos leva a entender o
“sexo” como delimitador das noções culturalmente inteligíveis sobre o gênero e o desejo.
Sendo a “identidade” assegurada por conceitos estabilizadores de gênero, sexo e
sexualidade, a própria “noção de pessoa” se veria questionada pela emergência cultural daqueles
seres, cujo gênero é “incoerente e descontínuo” (BUTLER, 1990, p. 17). Fato é que há indivíduos
que não vivem segundo as normas de continuidade entre sexo-genero-prática sexual, o que
desvela que as noções de heterossexualidade e identidades sociais são construtos sociais.
Foucault, um dos importantes autores que se debruçou sobre a temática, problematiza a
suposta ontologia dos corpos, quando nos questiona, recuperando a lógica nietzschiana, sobre a
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existência de uma verdade sobre o sexo. Em História da Sexualidade, Foucault ([1988]1999)
expõe que, a partir dos séculos XVI e XVII, a sociedade ocidental produziu uma série de
discursos sobre o sexo com o intuito de criar saberes científicos e verdades sobre os corpos.
Foucault ([1988]1999) remete-nos a uma “genealogia dos corpos”, mostrando que essa
“verdade” foi produzida em discursos pronunciados pela igreja, pela psiquiatria, pela sexologia,
pelo direito e pela família; ou seja, pelas instituições que regularam e ainda regulam nossas
práticas sociais, gerando identidades coerentes (BUTLER, 1990). Essa ordem compulsória tratou
de definir o que Butler (1990/2003) chama de “gêneros inteligíveis”, que são aqueles gêneros que
decorrem do sexo e a “expressão” ou “efeito” de ambos é a manifestação do desejo através da
“prática sexual” (BUTLER, 1990 p. 17).
Esses saberes/ verdades legitimam diversas formas de poder estabelecidas na sociedade,
no sentido de que uma determinada verdade sobre os corpos expurga aquelas identidades que não
participam de uma amarração binária. Nesse sentido, o discurso médico, por exemplo, sob a
égide de uma neutralidade científica, passa a produzir verdades ligadas ao sexo associadas a uma
moral de assepsia e de conexão entre o “patológico” e o “pecaminoso”.
Involuntariamente ingênua nos melhores casos e, voluntariamente mentirosa
nos mais frequentes, essa medicina (...) arvorava-se em instância soberana dos
imperativos da higiene, somando os velhos medos do mal venéreo aos novos
temas da assepsia, os grandes mitos evolucionistas às modernas instituições de
saúde pública pretendia assegurar o vigor físico e a pureza moral do corpo
social, prometia eliminar os portadores de taras, os degenerados e as populações
abastardas. Em nome de uma urgência biológica e histórica, justificava os
racismos oficiais, então iminentes. E os fundamentavam como verdades.
(FOUCAULT, [1978]1999, p. 54)

Consoante com Foucault, Loyola (1999, p.34) argumenta que “na sociedade humana, o
sexo constitui, ainda, um instrumento poderoso de criação de vínculos sociais e, ao mesmo
tempo, uma constante ameaça às regras estabelecidas”.
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Dentro dessa concepção, homem/mulher de verdade tem pênis/vagina e deverão
comportar-se ativamente/passivamente e será a heterossexualidade que dará sentido às diferenças
anatômicas. As performatividades de gênero que se articulam fora dessa costura são postas à
margem, pois são analisadas como identidades “transtornadas” (BENTO, 2006). Esses são
construídos como sujeit@s “abjetos” – que escapam da norma (BUTLER, 1990). Todavia, não
deixam de ser indispensáveis, pois os mesmos materializam os corpos que realmente “importam”.
O que proponho, juntamente com @s autor@s que sustentam este trabalho, é a
compreensão de nossas identidades como “efeito” de práticas discursivas. Nossos corpos são
inscritos na sociedade numa dinâmica que ultrapassa a relação verdade vs mentira sobre o sexo e
sobre as identidades de gênero. O que importa é como nossos corpos se materializam na dinâmica
discursiva. A identidade não é algo, mas é “efeito” que se manifesta em um regime de diferenças,
num jogo de referências. Assim, parte-se da compreensão de identidades sexuais enraizadas
historicamente em discursos e crenças de uma sociedade, que se engaja em um constante
processo de citação para garantir a materialidade desses corpos, que segundo Butler (2003, p.54)
“não se conformam nunca”.
Se gêneros inteligíveis são “expressões” ou “efeitos”, então, são performances que
produzem uma identidade que dizem expressar. Dessa forma, não há identidade pré-existente,
não há uma verdade sobre a heterossexualidade ou homossexualidade, somente “normas
regulatórias” que precisam ser repetidas constantemente dentro de um “enquadre regulatório
bastante rígido”, que como efeito produzem uma “aparência de ser” (BUTLER, 2003, p.57).
O gênero, o sexo e a sexualidade, dessa forma, não devem ser pensados como um domínio
exterior ao poder (Foucault, [1979]1995), mas como resultados e efeitos de seus agenciamentos.
Em outras palavras, nossos sentidos sobre ‘identidades sexuais’ são efeitos de uma cadeia de
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significados autorizados por uma prática regulatória, que “busca uniformizar a identidade do
gênero por via da heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2003, p. 57).
Resistir e desconstruir o discurso metafísico, binário e de ontologia dos corpos implica
“minar, escavar, perturbar e subverter os termos que afirma e sobre os quais o próprio discurso se
afirma” (LOURO, 2001, p.548). Os processos de resistência e de desconstrução, entretanto, não
são posições exteriores às relações de poder (FOUCAULT, [1979]1995). De acordo com a visão
foucaultiana de poder, há uma inseparabilidade entre os eixos: poder, saber e sujeit@ –
configuradores de regimes de verdade (cf. seções 4.1 e 5.2). Essa perspectiva nos permite
entender uma visão positiva e produtiva de poder, geradora de uma multiplicidade de correlações
de força que criam e recriam nossos corpos, valores e crenças (FOUCAULT [1979]1995,
[1988]1999; FABRÍCIO, 2002). Assim, seria impossível pensar a resistência e a desconstrução
distantes dos regimes de poder, de modo que se não há resistência não há relação de poder.
O que proponho com este trabalho, e através do arsenal teórico que o sustenta, é uma ação
de resistência e desconstrução, que vai além da negação e destruição de uma determinada ordem
social, ou regimes de verdade. Proponho uma ação que é, sobretudo, uma (re)criação e
redescrição de um sujeit@, que assume discursivamente uma posição de agência frente aos
eventos sociais, (LOURO, 2001) frente a um status ontológico de nossos corpos, que nos
produziu como um acidente do destino.

5.3 Performances: um emaranhado de narrativas

As histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre @ outr@ são uma forma de
ressignificarmos e de nos redescrevermos dentro de nossas experiências cotidianas (FABRÍCIO,
2006b). Assim, uma posição de agência frente aos eventos sociais deve considerar as narrativas
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que nos enredam, pois é através de nossas histórias que nos construímos como parte do mundo.
Narrar é, portanto, um processo conjunto “instaurador de realidades sociais” (FABRÍCIO, 2006b,
p.192). Ao nos engajarmos em histórias sobre nós mesmos, frequentemente reforçamos e às
vezes recriamos o tipo de pessoa que nós somos (WORTHAM, 2000), de modo que devemos
pensar a “vida” e as “estórias de vida” como intrinsecamente interligadas em uma contínua
produção de significados e sentidos (BROCKMEIER; HARRÉ, 1997).
Nas histórias de vida, o que o indivíduo é no presente altera a visão que tem de suas
experiências passadas. Isso o leva a resistir, abandonar ou reforçar significados antigos e/ou
adicionar novos ao longo de sua narrativa, num processo de (re)criação ou manutenção do “eu”
(MISHLER, 2002). As histórias de vida permitem-nos entender como @ sujeit@ está se
construindo. A esse respeito, quando nos engajamos em práticas narrativas, estamos performando
identidades sociais, que se concretizam no processo interacional, e fazendo coisas no mundo e
uns com os outros (MOITA LOPES, 2006a).
Essa compreensão está ligada a uma visão muito especial de práticas narrativas: a de
narrativas como performances. O entendimento básico é que ao nos colocarmos em processos
narrativos, estamos fundando, (re)moldando, (re)significando e criando modos de vida,
disponibilizados em nossa sociedade (MOITA LOPES, 2006a). Narrativas são “pacotes de
conhecimentos” (BROCKMEIER; HARRÉ, 1997), que mostram como as pessoas agem em uma
dada cultura (FABRÍCIO, 2006b, MOITA LOPES, 2006a).
Segundo Wortham (2001), contar uma história sobre si pode transformar o sujeito
narrador. Ao longo de uma narrativa, o narrador está reforçando determinada posição e negando
outras. Contar histórias não é algo que se faz sozinho. Numa narrativa autobiográfica, por
exemplo, não estamos somente recontando experiências passadas, estamos também assumindo
posições de sujeit@ que evocam uma identidade para si e para a sua audiência (WORTHAM,
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2001). Contamos nossas experiências para uma plateia, ensaiando, assim, uma performance para
aquela audiência todas as vezes que nos habilitamos a falar do passado. Desse modo,
problematizar nossas histórias é também pensar em que contextos, locais e para quem elas são
(re)contadas, pois sua coerência é negociada conjuntamente nos embates discursivos
(FABRÍCIO, 2006b).
Podemos dizer que os significados construídos em uma narrativa ou em qualquer prática
discursiva são ao mesmo tempo “declínio” e “transição” (FABRÍCIO, 2006b). Estamos sempre
nos atirando sobre o “nada”, num território escorregadio, numa travessia perigosa, num abismo
de metáforas que só ganham status de realidade, coerência e força de ação nos movimentos
interpessoais do aqui e agora (cf. capítulo 3).
Nessa perspectiva, ao nos envolvermos em práticas narrativas, filiamo-nos a um “intenso
processo de aprendizagem de sentidos disponibilizados na cultura” (FABRÍCIO & MOITA
LOPES, 2008 p.2) que autoriza algumas formas de vida e rejeitam outras. Essas práticas são
localmente influenciadas pelo contexto interacional dos quais participamos. Há de se ressaltar,
então, que as narrativas, enquanto práticas discursivas, não podem ser estudadas separadamente
dos aspectos contextuais e locais das relações sociais (MOITA LOPES, 2006a).
Tal abordagem sugere que recuperemos a dinâmica dos posicionamentos interacionais,
explicitada na seção 4.2 deste trabalho. Ao contar uma história, as pessoas estão se posicionando
dentro de uma situação particular, trazendo para aquela interação o modo como se percebem nela
e, frequentemente, confirmando estereótipos culturais. Em qualquer narrativa, assumimos um
posicionamento ou uma ‘posição de sujeit@’, que envolve escolhas que nos localizam em
conversas já familiarizadas. Isso não quer dizer que nos conformamos às narrativas já
disponibilizadas em nossas histórias de vida, pois podemos refutar alguns discursos e autorizar
outros.
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Numa narrativa nos construímos colaborativamente com outras pessoas, ao mesmo tempo
em que desenhamos um conhecimento das estruturas sociais e dos sentidos, que são
disponibilizados dentro daquelas estruturas (DAVIES; HARRÉ, 1990). Somos igualmente
participantes, co-autor@s e co-produtor@s de uma trama que envolve formas de vida. Cada
posição é mediada pelo outro e por nossas histórias que nos ensinaram a construir sentidos em
nossas comunidades de práticas (WENGER, 1998).
Assim, considero útil trabalhar também com algumas histórias encaixadas nas conversas
d@s participantes desta pesquisa, posto que revelam as construções que os indivíduos fazem de
si, através de posicionamentos (DAVIES & HARRÉ, 1990) que assumem ao longo da narrativa.
Tendo em vista o caráter constitutivo das narrativas, elas serão tratadas juntamente com os outros
“posicionamentos interacionais” (cf. seção 4.2) na análise dos dados (cf. seção 7.1).
Na próxima seção traçarei o caminho metodológico de geração desses dados e o contexto
da interação.
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6 METODOLOGIA E CONTEXTO

“O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser
nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e
significado” (Bakhtin, 2003, p.395).

6. 1 Uma experiência de pesquisa e de vida

No início deste trabalho quis enfatizar minha experiência como pesquisadora e
participante da Lan House em questão. Utilizei para isso fragmentos de minhas anotações de
campo, que se transformaram no diário da pesquisadora (cf. Introdução). Contudo, quando iniciei
meus estudos no programa de mestrado em Linguística Aplicada da UFRJ, meu interesse era,
através de um estudo de caso, investigar as interações de um amigo que conhecia apenas
virtualmente e que se dispôs a salvar em seu computador e me enviar por e-mail as conversas que
mantinha com seus amig@s, através da ferramenta MSN Messenger (cf. nota 8). No decorrer do
ano de 2007, mantivemos contato através do MSN e via e-mail. Meu objetivo principal, naquela
pesquisa, era entender, por meio de um estudo de caso com Joe, como os discursos de uma
interação on-line, via MSN Messenger, podem sinalizar marcas que alinham interlocutores que se
constroem como homens a um universo masculino hegemônico.
Contudo, ao longo do meu processo de mudança e adaptação para o Rio de Janeiro,
porque me encontrava sem um computador para fazer minhas pesquisas e estudos, recorria
frequentemente a uma Lan House, localizada próxima a minha casa. Foi ali, que, já atenta às
questões sobre a relação entre identidade e vida social, observei que a dinâmica de interação entre
as pessoas que a frequentavam era bem diferente do que imaginava. Naquela Lan House existia,
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como explicado anteriormente, uma verdadeira comunidade de prática (cf. seção 3.2). As pessoas
que frequentavam aquele lugar partilhavam histórias e negociavam formas de participação
naquele ambiente, além de se envolverem em repertórios de significado sobre a vida social, que
eram constantemente ajustados nas interações uns com os outros. O que pude perceber naquele
local é que amizades e relacionamentos eram construídos, quebrados e (re)configurados. De
modo que, suas identidades de gêneros e sexualidades eram construídas e (re)moldadas, ao se
envolverem nas dinâmicas interacionais.
É importante salientar também que, mesmo tendo computador em casa, @s
frequentador@s preferiam acessar a Internet na Lan. Segundo o relato de alguns/algumas,
inicialmente procuraram aquele lugar porque não tinham computador em casa, entretanto, mesmo
depois de comprarem um, ainda assim, continuavam a frequentar a Lan House. O fato era que,
apesar de a maioria possuir computador em casa, iam quase que diariamente lá para jogar em
rede, bater papo, encontrar os amigs@s, estreitar relacionamentos etc.
Encontrava-me, então, diante de um dilema, pois apesar de ter iniciado pesquisa com Joe,
estava pensando em abandoná-la. Ademais, a frequência de nossas interações havia caído e Joe
pouco me enviava alguma coisa para análise. Foi então, que, no final de 2007, já envolvida com
o novo contexto de pesquisa, em uma conversa com o orientador Luiz Paulo da Moita Lopes,
revelei que estava interessada em pesquisar um lugar que incitava a minha curiosidade e a
necessidade de entender o modo como seus/suas participantes se construiam identitariamente ali.
Já tendo comunicado ao orientador a mudança de foco de pesquisa, agora me via
preocupada com outra questão: o modo como iria realizar aquela pesquisa e validá-la. No
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entanto, ao longo de minha formação no projeto Salínguas12, em conversas e trocas com o
Professor Luiz Paulo da Moita Lopes e as Professoras Miriam Brito Corrêa Nunes e Branca
Falabella Fabrício, juntamente com os outr@s participantes do grupo, e através de muito estudo
ao longo de minha formação no mestrado, consegui criar um arsenal teórico que me ajudou a
perseguir o objetivo principal dessa pesquisa: entender o modo como as performances de gênero
e sexualidades eram (re)negociadas e disponibilizadas em espaços que emergem na
contemporaneidade, como é caso da Lan House pesquisada.
Foi por meio das teorizações e com base nas muitas leituras e discussões durante as
reuniões do projeto, que compreendi que o fazer científico está relacionado com que Van Manen
(1991, p. 5) afirma:
fazer pesquisa é questionar sempre o modo de vivenciar e experimentar o
mundo em que vivemos, isto é, é estar no mundo e se tornar parte dele,
procurando descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se
apresentam à percepção.

Ademais, todo conhecimento vem de algum lugar (MOITA LOPES, 2006b), já que em
uma investigação científica fazemos escolhas que são contornadas por nossos posicionamentos
sociais no mundo. Assim, o fazer científico “não é um exercício acadêmico inocente ou distante;
é uma atividade que tem interesses em jogo e que ocorre dentro de uma série de condições
políticas e ideológicas” (SMITH, 1995, p. 5). Nesse sentido, não dá para dissociar experiência
científica das nossas experiências de vida.
Uma reflexão que advém dos argumentos acima referidos está relacionada à necessidade
que o pesquisador tem de situar sua pesquisa em bases epistemológicas que irão nortear seu
12

Salínguas é um projeto de pesquisa filiado ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística
Aplicada da Faculdade de Letras da UFRJ, que lida com questões de pesquisa voltadas para a produção de
significados e da construção das identidades sociais, em contextos midiáticos, familiares, escolares, digitais, etc.
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estudo. Dentro das pesquisas realizadas nas Ciências Sociais e Humanas, por exemplo, podemos
identificar dois grandes paradigmas: o paradigma positivista e o paradigma interpretativista. Na
próxima seção, faço uma breve discussão sobre esses paradigmas, detendo-me, sobretudo, sobre
o paradigma que norteou este estudo: o interpretativista.

6.2 A escolha pelo paradigma Interpretativista

Uma das minhas preocupações iniciais, na elaboração desta pesquisa, foi mostrar o caráter
fabricado do conhecimento, ou seja, criado pela e na sociedade, num determinado momento
histórico. Para tal, servi-me das teorizações de Nietzsche ([1873]1999) e Wittgenstein
([1953]1996) com o objetivo de desmistificar o conceito tradicional de “verdade”, aproximando
nossa percepção de realidade a um momento que é definido pelas situações sócio-históricas e
culturais (cf. Introdução e cap. 3).
Tendo em vista essa questão, entender o fazer científico, com seus paradigmas e
definições, torna-se uma tarefa difícil, posto que círculos históricos constroem diferentes sentidos
do que seria “verdade científica”. Segundo Thomas Kuhn (1962 apud Brandão, 2005, p.17),
paradigma é “um conjunto de crenças, valores, técnicas partilhadas pelos membros de uma
comunidade determinada”. Essa visão paradigmática deixa claro que, ao fazer ciência, operamos
com a noção de verdade, que é resultado de um período histórico de cada campo do
conhecimento. Como já afirmara Foucault ([1979] 1995, p.45), “a verdade é deste mundo [...]
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade” que opera divulgando
idéias, valores e posicionamento, fundantes da maneira como o ser humano interpreta a
“realidade”.
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O paradigma que formou o ideal científico foi o positivista. Em tal paradigma há uma
“realidade” que é exterior e independente do observador ou do pesquisador (NUNAN, 1992) e
que pode ser conhecida objetivamente, através de eventos explicados em termos de causas reais e
efeitos simultâneos. Nessa visão, segundo Moita Lopes (1994), a realidade é passível de ser
reduzida a uma causa observável, através da padronização da realidade.
As Ciências Sociais e Humanas por muito tempo pautaram-se nesse ideal científico
positivista. Tal tradição era privilegiada e ignorava outras formas de produzir conhecimento,
orientando o fazer científico pelos mesmos princípios das Ciências Naturais (MOITA LOPES,
1994). Esse ideal instituiu um modelo legítimo de investigação sistemática, que é baseado na
objetividade (distinção entre sujeit@ e objet@ do conhecimento), na independência do contexto
histórico e social d@s participantes e na possibilidade de generalizar os resultados.
Contudo, o objeto das Ciências Sociais e Humanas é de natureza diversa do objeto das
Ciências Naturais. Dessa maneira “calcar as ciências humanas nas ciências naturais é reduzir o
homem (sic) a objetos que não conhecem a linguagem” (BAKHTIN, 2003: XXXII). Um
paradigma capaz de entender as tantas performances que um ser humano pode produzir,
principalmente num contexto mais contemporâneo de significação da vida social, não deve se
limitar a ações generalizantes, que não consideram a força da intersubjetividade existente na
construção de qualquer forma de conhecimento.
Em oposição ao tipo de investigação descrita, passa a ganhar força a tradição
interpretativista. Segundo Freitas et al (1997, p.27/28), na pesquisa interpretativista
procura-se compreender os sujeitos envolvidos na investigação, para
através deles, compreender também o seu contexto; o pesquisador é parte
integrante da pesquisa, sua compreensão se constrói a partir do lugar
sócio-histórico no qual se situa e depende das relações intersubjetivas que
estabelece com os sujeitos com quem pesquisa [...] Disso resulta que
pesquisador e pesquisado têm oportunidade para refletir, aprender e
ressignificar-se no processo de pesquisa.
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Nessa perspectiva, o significado deixa de ser resultado da intenção individual e passa a ser
compreendido como uma construção coletiva, ou conforme Aronowitz e Giroux (1991 p.93),
fruto da “inteligibilidade interindividual”. De acordo com Moita Lopes (1994), as mudanças que
ocorreram com relação ao modo de fazer pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas, conhecida
como crise de paradigmas de investigação, estão intimamente relacionadas às mudanças
ocorridas em outras esferas da sociedade. Podemos dizer que a tradição interpretativista rompe
com um status ontológico dos nossos corpos e do mundo, inaugurando, assim, através de estudos
e estudiosos uma crítica contundente à metafísica da substância (cf. capítulo 2).
Como representante maior dessa perspectiva interacional e dialógica da construção do
significado, Mikhail Bakhtin (2003), em seus trabalhos, apresenta a pesquisa como uma relação
entre sujeit@s. Uma relação de alteridade, em que o pesquisador “é um ser social que marca e é
marcado pelo contexto social em que vive, de onde dirige o seu olhar para a nova realidade, olhar
que se amplia na interação com o sujeito” (BAKHTIN 1981, apud FREITAS et al, 2003, p. 23).
Nesse sentido, é no diálogo que o significado é construído. É através dele que o
pesquisador constrói uma compreensão de realidade que investiga. Pela perspectiva bakhtiniana,
atravessamos a dialética aristotélica da racionalidade, do silogismo e da dedução para a lógica do
dialogismo, em que o critério de busca numa pesquisa não é a precisão do conhecimento, mas “a
profundidade da penetração e a participação ativa tanto do investigador como do investigado”
(FREITAS et al, 1997, p.28). Dessa forma, “não é possível ignorar a visão dos participantes do
mundo social caso pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: o mundo social é tomado
como existindo na dependência do homem (sic)” (MOITA LOPES, 1994 p.331). Em resumo, o
conhecimento é resultado da inteligibilidade entre indivíduos. O significado é construído sóciohistoricamente e o acesso a ele não é desligado de nossas redes interpretativas que, de acordo
com Ginzburg (1987), nos ensinam a significar o mundo. É o fator qualitativo ou particular que
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interessa @s participantes da pesquisa são sujeit@s ativ@s, co-responsáveis pela produção do
conhecimento.
Pelos princípios teóricos descritos, considero o paradigma interpretativista o mais
adequado à natureza de minha pesquisa, principalmente porque, de acordo com a epígrafe deste
capítulo, “o objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca coincide
consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado” (BAKHTIN, 2003, p.395).
Fato era que, para entender como as performances de sexualidade e gênero eram
(re)negociadas e disponibilizadas na Lan House, minha pesquisa deveria considerar a
inseparabilidade entre o ser humano com o mundo e as próprias relações sociais nele
estabelecidas (MOITA LOPES, 1994), ou seja, considerar o processo de mediação entre o
individual e o social (FREITAS et al, 2003). Por isso, é com base na necessidade de fazer
dialogar o individual e o social, que adoto, dentro da pesquisa interpretativista, um viés
etnográfico de observação participante, como metodologia de pesquisa.

6.3 Observação participante: buscando uma mediação entre o individual e o social

A pesquisa interpretativista de cunho etnográfico, que assume sobretudo a observação
participante como instrumento metodológico, busca, em termos gerais, entender a complexa rede
de interações que constitui a experiência humana diária (HAMMERSLEY E ATKINSON, 1995).
Tenta, por meio da observação, mostrar como se estrutura o processo de construção do
conhecimento e as interrelações entre dimensões culturais e institucionais (ANDRÉ,1997). De
acordo com Hammersley e Atkinson (1995), a etnografia é um método de pesquisa social,
alimentando-se de ampla gama de informações, utilizado por pesquisadores de diferentes campos.
É definida como uma pesquisa sobre e nas instituições e baseia-se na observação participante
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e/ou em registros permanentes da vida diária, nos locais e contextos em que ela “naturalmente”
acontece. Para Sato e Souza (2001), a etnografia é um método de pesquisa social por excelência e
se faz presente dentro da concepção naturalista, inclusive como o único método que considera
que qualquer descrição do comportamento humano requer a compreensão dos significados locais
para descrevê-lo.
Essa concepção afasta-se de uma visão funcionalista e estruturalista do conhecimento,
deslocando-se do eixo das macro-análises para as relações cotidianas, procurando as possíveis
relações dos eventos investigados numa integração do individual com o social (FREITAS et al,
1997). A ênfase é dada não somente aos aspectos micro-sociais, mas sobretudo “através de sua
face local, resgata aspectos da história particular dos seres humanos e de sua relação com
determinantes sociais e culturais que os cercam” (SATO & SOUZA, 2001, p 2). Em outras
palavras, a lógica de investigação da etnografia orienta-se por uma perspectiva êmica, por meio
da qual o(a) pesquisador(a) se insere na comunidade investigada e se torna membro dela
(RODRIGUES, 2007). Metodologicamente, implica em complementar a informação de campo
com aquela relativa a outras ordens sociais e buscar interpretações e explicações, a partir de
elementos externos à situação particular (SATO; SOUZA, 2001). Rockwell (1986), nesse sentido,
considera que o estudo etnográfico aborda o fenômeno ou o processo particular, mas sem que se
exclua este processo da totalidade maior que o determina e com o qual mantém certas formas de
relacionamento.
De acordo com Green e Bloome (1997), fazer etnografia “envolve o enquadramento, a
conceitualização, a condução, interpretação, escrita e relatório, juntamente com um estudo amplo,
profundo e de longo prazo de um grupo social ou cultural” (Green e Bloome, 1997 apud
Rodrigues, 2007 p.536). Para tal, os procedimentos típicos dessa abordagem, são observação
participante, notas de campo, investigação em profundidade e a longo prazo (um ano, no mínimo)
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dos eventos sociais e culturais da comunidade observada, entrevistas com informantes-chave,
questionários e, por fim, escrita do relatório etnográfico (cf. RODRIGUES, 2007). Nesse sentido,
vejo como pertinente caracterizar esta pesquisa como de cunho ou caráter etnográfico visto que
abordo aspectos particulares de práticas sociais do grupo pesquisado, fazendo uso de alguns
instrumentos etnográficos para geração e triangulação dos dados, tais como gravações em áudio,
anotações de campo que foram transformadas em diários da pesquisadora, relatos, entrevistas
individuais e com foco no grupo durante 7 meses, totalizando 18 encontros (outubro de 2007 a
maio de 2008) .
Em seguida, localizando-me dentro de uma perspectiva etnográfica, traçarei com maior
riquezas de detalhes o modo como essa pesquisa se desenvolveu.

6.4 Procedimentos metodológicos e Instrumentos de pesquisa

Considerando o caráter etnográfico desta pesquisa, optei por me inserir no local com
pretensões de pesquisa, onde a pesquisadora e as pessoas que frequentavam aquele lugar eram
@s sujeit@s da investigação. Como explicado no início deste capítulo, minha inserção naquele
lugar, a princípio, não objetivava uma pesquisa. Contudo, através de observações e interações
comecei a me indagar sobre o que acontecia naquele lugar, que significados eram construídos ali
e o que eu poderia privilegiar em uma suposta pesquisa; de fato, queria entender por que aquele
grupo me chamava à atenção. Então, através de estudos e pesquisas no campo teórico,
principalmente porque meu foco de estudo eram as performances de gêneros e sexualidades,
levantei o questionamento, que constitui minha pergunta de pesquisa:
Como a pluralidade de contatos sociointeracionais em uma Lan House, que se dá tanto no
âmbito local quanto ciberespacial, sinaliza o modo como @s sujeit@s de pesquisa
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(re)constroem suas identidades de gênero e sexualidade dentro dos discursos
disponibilizados ali?

Antes de começar a registrar as interações, conversei com os responsáveis pelo local,
primeiramente com Gabriela (cf. perfil seção 6.5), que ali trabalhava. Ela me encaminhou ao
proprietário, Jorge, para pedir autorização e dar maiores explicações. Em seguida, por um
compromisso ético de pesquisa, falei também com @s freqüentador@s da Lan House, expliquei
um pouco sobre a natureza da pesquisa e pedi autorização para gravar suas conversas. Esclareci
que usaria pseudônimos para tod@s @s interactantes, com intuito de resguardar a identificação
de cada participante. Quis deixar claro também que contaria com a ajuda de tod@s na construção
da pesquisa, de modo que as opiniões, sugestões e dicas seriam imprescindíveis para que eu
pudesse alcançar meu objetivo principal.
No início dessa convivência, inclusive pela falta de familiaridade com o espaço, com os
processos, com as regras e com as rotinas do local, busquei informações com Gabriela sobre o
modo como @s participantes se comportavam ali, que vestimentas eram usadas, sobre o quê
frequentemente conversavam etc. Embora ainda não fizesse parte daquele grupo, havia
determinadas regras válidas para qualquer um que passe da porta pra dentro (cf. seção 6.5). Esse
primeiro momento da pesquisa se concentrou em minhas impressões iniciais e a necessidade de
me situar no local, cuja vinculação com os objetivos de minha pesquisa era menos direta.
Passado o momento inicial de observação e familiaridade com o local e com as pessoas
dali, comecei a gerar os dados, por meio dos seguintes instrumentos:
Observação das interações na Lan House;
Gravações em áudio das interações;
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Anotações de campo que foram transformadas em diário da pesquisadora;
Relatos e entrevistas individuais e com foco no grupo.

O conjunto desses instrumentos utilizados permitiu a triangulação dos dados, que segundo
Moita Lopes (1994, p. 334), “é a conjunção dos vários tipos de instrumentos que possibilita a
intersubjetividade de interpretações e é um critério para estabelecer a validade da interpretação do
pesquisador”.
Os procedimentos utilizados dialogavam constantemente com as marcas identitárias d@s
participantes, já que numa visão interpretativista “tudo está ligado a tudo, e tudo o que em um
plano de vida parece separado, em outro, mais profundo, mais compreensível, está unido”
(BRANDÃO C., 2003 p. 37). Por essa razão, em minhas notas de campo, escrevia grande parte
do que observava, já que era necessário estar atenta à “invisibilidade da vida cotidiana”
(ERICKSON, 1986) e questionar o que parece “natural”, suspeitar do “corriqueiro” e do “trivial”.
De fato, algumas anotações de campo iniciais só fizeram sentido depois de um tempo de
interação, observação e convivência; elas foram imprescindíveis para entender aquilo que parecia
“um mosaico de acontecimentos” (SATO & SOUZA, 2001).
Já com relação às gravações em áudio, ao longo da pesquisa utilizei dois gravadores que
ficavam em cima dos computadores, enquanto anotava e observava as interações. Quando queria
entrevistar alguém, punha um dos aparelhos perto de mim e começava uma conversa com a
pessoa. Trato a entrevista como uma conversa, pela sua natureza (entrevista não-estruturada) e
porque a mesma acontecia, comumente, enquanto @s participantes utilizavam o computador, tal
como a pesquisadora.
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Uma entrevista não-estruturada, segundo Mac Donough & Mac Donough (1997 p.184), “é
um estilo de entrevista que apesar de começar com algum tipo de agenda, decorre com liberdade,
porque as questões da entrevistas decorrem das respostas do entrevistado, com algumas
características naturais da conversação”. Assim, ao longo de minhas conversas naquele ambiente,
incitava alguns/algumas integrantes a falarem um pouco sobre sua participação naquele lugar,
sobre o modo como entendiam os eventos acontecidos ali e, também, pedia para contar algum
fato que parecia interessante, de acordo com o tema em discussão. Com frequência, a temática
abordava experiências com relacionamentos amorosos, encontros na Lan House e fora dali,
conflitos de opiniões, intrigas e opiniões sobre o comportamento d@s participantes, de modo que
me ajudavam a entender como se construíam identitariamente. O que fazíamos era contar
experiências de vida e conversar sobre textos, que eram veiculados na Internet, na mídia
jornalística e televisiva e que tematizavam as identidades de gênero e sexualidade.
O objetivo não era chegar a respostas fechadas (sim ou não), mas à descrição de eventos
de construção identitária – mais especificamente das performances de gênero e sexualidade,
motivo pelo qual utilizei também uma entrevista com foco no grupo. Conforme aponta Morgan
(1998, p. 31), “as entrevistas com foco no grupo são ocasiões especiais dedicadas a coletar (sic)
dados sobre tópicos específicos”.
Para Erickson (1986), o que diferencia uma pesquisa qualitativa de outros enfoques é a
decisão do pesquisador de utilizar como critério básico de validade os significados imediatos e
locais das ações, definidos como ponto de vista de seus próprios atores. Assim, levando em
consideração o paradigma interpretativista adotado neste estudo, faz-se necessário reconhecer o
espaço onde os eventos ocorreram e apresentar algumas informações sobre @s participantes da
pesquisa.
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6.5 Contexto e Sujeit@s de pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma Lan House, localizada na Ilha do Governador, região
Norte da cidade do Rio de Janeiro, no final de 2007 até início de 2008. Ao todo, minha
participação naquele lugar somou um total de 18 encontros, de outubro de 2007 a maio de 2008,
totalizando 52 horas.
A Lan House em questão funciona em um pequeno centro comercial, próximo à Estrada
do Galeão, na altura do bairro Cacuia. A loja localizava-se ao fundo da galeria, em um lugar
bastante reservado. A porta da Lan era em vidro escuro, que preservava a penumbra do local até
durante o dia. O espaço, no interior do ambiente, era de mais ou menos 14 metros quadrados; no
primeiro piso, acima, através de uma pequena escada em caracol, encontrávamos um espaço
menor e mais reservado, com um pouco mais de 12 metros quadrados. No térreo havia 10
computadores, uma TV de 29 polegadas, um balcão de atendimento e também um pequeno lugar,
que chamavam de “quartinho” para guardar produtos de limpeza e outras coisas necessárias.
Tanto os computadores quanto a TV eram antigos, mas estavam conservados. No segundo andar,
havia somente 4 computadores e uma pequena sala onde o responsável pela manutenção dos
computadores trabalhava. Este segundo andar era comumente frequentado por maiores de 18
anos, que queriam ter um pouco mais de privacidade no acesso à Internet. Regra válida somente
se a Lan não estivesse cheia.
Enquanto a Lan House estivesse aberta, ou ouvia-se música, ou o som da TV, além da
movimentação das conversas em torno dos computadores, celulares e do abrir e fechar a porta.
Essa movimentação foi uma de minhas preocupações iniciais na geração de dados, já que, por
vezes, não conseguia ouvir o que @s interactantes falavam, muito menos entender as gravações
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posteriormente. Contudo, ao longo de minha familiaridade com @s participantes, enquanto eu
estivesse por lá, preocupavam-se em manter a música ou a TV com o som mais baixo.
Esta Lan House funciona das 09h das às 22h, todos os dias, só ficando fechada aos
domingos e feriados. A interação entre @s participantes era tão intensa que, frequentemente, ao
fechar a Lan, saíam dali para fazer algum lanche. Aos finais de semana, era costume se dirigirem
para fora da Ilha, em alguma boate ou festa. Esses encontros eram combinados na própria Lan
House, pelo MSN Messenger (cf. nota de rodapé 7), ou pelo celular, quando @s participantes não
apareciam por lá.
Via de regra, tod@s que quisessem usar o computador deveriam pagar pelo serviço.
Através de um programa instalado nos computadores da loja, cada usuário tinha um login e uma
senha de acesso que faziam com que pudesse utilizar o computador de acordo com o “tempo
colocado”. O computador central, localizado no balcão de atendimento sob a responsabilidade de
Gabriela ou Danielle (cf. perfil seção 6.5), era a máquina que liberava os outros computadores.
Uma hora de acesso à Internet custava R$ 2,00, sendo que por R$ 5,00 era permitido um tempo
de 3 horas. Este tempo era cumulativo, ou seja, pagando por 3 horas se podia usar somente 2
horas e deixar o restante para depois, acumulando-se com outros possíveis tempos comprados.
Esses valores eram válidos no horário comercial (de funcionamento da Lan), fora desse horário,
contudo, quando faziam o que chamavam de “virada”, a regra era outra.
A “virada” era um momento frequente entre @s participantes da Lan. Com permissão do
proprietário, Danielle em alguns finais de semana organizava um encontro que durava a
madrugada toda. Iniciava-se mais ou menos às 23h e seguia até a manhã do dia seguinte. Nesses
encontros havia um preço mínimo que era o de R$ 10,00 para acesso ao computador (tempo
liberado) pago ao dono do local, acrescido dos custos de bebidas e comidas, comumente trazidos
pel@s própri@s participantes. Para essas “viradas”, selecionavam uma série de músicas ritmadas,
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conhecidas como dance, e utilizavam jogos de luzes, que aproximavam a Lan do ambiente de
uma boate. Na “virada”, alguns/algumas participantes não utilizavam o computador, ou
utilizavam pouco; outr@s jogavam jogos on-line em grupo, acessavam o MSN Messenger (Ver
nota 8), as salas de bate-papo ou o Orkut (Ver nota 7). Comumente, nesses dias, @s participantes
se alternavam entre o computador, a dança e as bebidas. É importante ressaltar também que,
sendo alguns/algumas participantes menores, o proprietário permitia que aquilo acontecesse
porque confiava na organização que Danielle mantinha do local.
Inicialmente, eu comparecia duas vezes por semana à Lan House para observação e
familiarização com @s interactantes. Esses dias eram alternados e comumente aconteciam às
terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e à noite. Em cada dia, permanecia por ali em
torno de 3 horas. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, comecei a comparecer em turnos
variados: às vezes, só à noite; às vezes, somente de manhã. Sempre que possível comunicava à
Gabriela e/ou Danielle os dias que pretendia aparecer por lá.
Por ser um empreendimento comercial, foi impossível precisar o número de pessoas que
circulavam naquele ambiente ao longo de minha pesquisa. Contudo, pela observação, pelas
conversas com @s participantes e, também, porque a Lan House se localizava em local muito
reservado da galeria, a entrada e saída de pessoas desconhecidas não era um fato muito comum.
Isso possibilitava que @s participantes criassem um vínculo entre el@s, o que permitia maior
liberdade, movimentação e interação naquele ambiente. Durante a pesquisa, constatei que havia
em torno de 16 pessoas que frequentavam aquele lugar. Entre essas pessoas estavam, além de
mim, Danielle, Gabriela, Diana, Óliver, Tiago, Douglas, Bazu, Pedro, Edi, Henrique, Brenda,
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Maísa, Fábia, Mila, Caio13. Alguns/Algumas dess@s participantes terão as narrativas, conversas
e/ou entrevistas analisadas.
Em seguida, utilizando algumas notas de campo, traçarei o perfil dessas pessoas. A
respeito dessa descrição, por adotar uma metodologia de pesquisa qualitativa, as descrições,
transcrições e análises feitas neste trabalho devem ser analisadas como interpretações possíveis.
Elas não esgotam outras possibilidades de interpretações, de acordo com as metas de investigação
específicas (GARCEZ, 2002).
Sou professora de Língua Portuguesa e Inglesa, 25 anos, solteira, natural de Itaperuna, RJ
e resido na Ilha do Governador, região do município do Rio de Janeiro, há 2 anos. Meu
deslocamento para esta cidade foi motivado pela necessidade de iniciar meus estudos no
mestrado. Durante esse tempo, consegui finalizar meus estudos e pesquisa, criar uma rede de
amig@s e perspectivas profissionais. Devo salientar, ainda, que a experiência de pesquisa,
juntamente com todo o processo de estudo e trocas, foi um modo de (re)construção pessoal.
Descrevo, a seguir, os outr@s participantes. As informações abaixo são retiradas de
minhas notas de campo, feitas ao longo da pesquisa:
Gabriela: 19 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Finalizou o ensino médio em uma escola
pública. Frequenta a Lan House há mais de 2 anos e há 1 ano trabalha neste local. Em seus
relatos, afirma que conseguiu este emprego através de Danielle, que precisava sair para trabalhar
em um outro local e resolveu deixar Gabriela em substituição.
Meu primeiro contato na Lan foi com ela, sempre muito disposta a ajudar e contribuir com as
gravações e entrevistas. Ela foi uma das primeiras pessoas com as quais mantive contato e falei
sobre a pesquisa. No início de minha pesquisa ela namorava Casé, menino que também
trabalhava na Lan House. Gabriela define-se como uma pessoa flexível e que se envolve com

13

Por motivos éticos, os nomes dos participantes desta pesquisa foram substituídos por pseudônimos.
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homens e mulheres, preferindo não ser rotulada em identidades fixas de gênero e sexualidade (cf.
seção 7.4).

Casé: 20 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Finalizou o ensino médio em uma escola
pública. Frequentava a Lan House há mais de 2 anos e, como Gabriela, conseguiu este emprego
através de Danielle, que era amiga do casal.
Casé dividia o turno de trabalho com a namorada. Em seus relatos afirmou que ali, além de
namorada, conseguiu também um emprego. Contudo, ao longo de minha participação percebi que
ele não era bem aceito pel@s membr@s da Lan House que o consideravam “metido e
“marrento”. Também, no período de pesquisa, rompeu o relacionamento com Gabriela e
abandonou o emprego. Mesmo assim, continuava frequentando a Lan. Define-se como uma
pessoa que mantém boa convivência naquele lugar, exceto com Danielle, pois, segundo ele, ela
foi o pivô de seu rompimento com Gabriela. Ao longo de nossas interações posicionava-se como
heterossexual.

Óliver: 21 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Finalizou o ensino médio em uma escola
pública e não trabalha. Frequenta a Lan House há mais de 4 anos, quase que diariamente, nos
períodos da tarde e à noite e não trabalha. Posiciona-se como um jovem gay que mantém boa
convivência com os outros integrantes da Lan House. Brincalhão em suas conversas e interações.

Danielle: 28 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Finalizou o ensino médio em uma escola
pública. Frequenta a Lan House há mais de 4 anos.
Conheci Danielle no início do ano de 2008, após já ter iniciado a pesquisa e as gravações.
Retoma seu trabalho na Lan House, após o afastamento de Casé. Danielle mantinha um bom
relacionamento com tod@s @s participantes daquele local. Inicialmente, ela se mantinha um
pouco distante de mim, contudo ao longo de minha inserção naquele lugar tornou-se amiga e
confidente. Define-se como uma pessoa discreta, que não gosta de ter sua vida íntima discutida
na Lan, principalmente porque já sofrera preconceito por se posicionar como lésbica.
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Tiago: 21 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há mais de 3 anos,
quase que diariamente, nos períodos da noite e não trabalha. Concluiu o ensino médio em escola
pública. Define-se como uma pessoa tímida, mas que mantém bons relacionamentos com tod@s
na Lan House. Posiciona-se como gay, contudo, em casa, ainda não conversou sobre isso com sua
mãe, por isso utiliza aquele lugar, também, para ter privacidade de acesso nas interações on-line
com seus parceiros.

Douglas: 20 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há mais de 2 anos,
algumas vezes durante a semana, no período da noite e trabalha como “promoter” de eventos.
Concluiu o ensino médio em escola particular e faz um curso pré-vestibular à noite para ingresso
em uma Universidade Pública. Muito amigo de Tiago, é um brincalhão, posiciona-se como
bissexual, com um “lado gay mais aguçado” (cf. seção 7.2). Mantém um bom relacionamento
com @s demais, contudo, é mais próximo de Gabriela, Danielle e Óliver.

Pedro: 19 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há mais de 2 anos,
algumas vezes durante a semana, no período da noite e não trabalha. Concluiu o ensino médio
numa escola particular. Bem descolado em seu modo de vestir e falar, parece mais próximo de
Gabriela, Danielle, Tiago e Douglas, que d@s demais. Posiciona-se como um jovem gay.

Diana: 19 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há mais de 3 anos,
quase que diariamente, à noite. Estudante de Farmácia em uma faculdade particular, localizada
em outro bairro. Namora Edi há 8 meses, menino que conheceu na Lan House. Em suas
entrevistas, posiciona-se como bissexual e deixa claro que ali fez grandes amig@s, tanto quanto
participou de algumas intrigas e desavenças com outr@s.

Edi: 17 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há 1 ano, algumas vezes
durante a semana, no período da noite. Está concluindo o ensino médio, em um supletivo à noite.
Conheceu Diana por intermédio de um dos seus amigos. Posiciona-se como heterossexual e
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afirma manter um bom relacionamento com tod@s ali. Descreve-se como um jovem sem
preconceitos.

Brenda: 17 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há 3 anos, algumas
vezes durante a semana. Está concluindo o ensino médio em uma escola pública. Brenda foi
minha aluna num curso preparatório para escolas técnicas, que ministrava em uma escola
particular da Ilha, no final de 2007. Contudo só me aproximei dela na Lan House, lugar onde,
através de algumas entrevistas, muito gentilmente falou sobre si e sobre suas experiências sexuais
com outras meninas. Muita amiga de Danielle, frequentemente aparecia por lá só para pedir
conselhos a ela.

Bazu: 20 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há 3 anos, quase que
diariamente no período da tarde ou à noite. Concluiu o ensino médio em uma escola pública.
Mantém um bom relacionamento com tod@s dali. Não trabalha e durante as gravações
posicionava-se como heterossexual. Afirmava também que não tinha preconceitos e que era
muito bom conviver com as pessoas daquele lugar.

Maísa, Fábia e Mila: são algumas das meninas que saíam da escola e iam direto para Lan House
acessar à Internet. Quando chegavam, ocupavam, no máximo, 2 computadores, pois juntas
acessavam o Orkut e interagiam no MSN. Contudo, ficavam pouco tempo ali. Estudavam na
mesma escola, no primeiro ano do ensino médio, todas com 15 anos e sempre que podiam
apareciam juntas. Infelizmente, não tive oportunidade de me aproximar muito delas. Ao saírem
em férias do colégio (final de 2007), perdi o contato e a possibilidade de entrevistá-las, já que só
utilizavam a Lan no período escolar e no ano de 2008 não consegui encontrá-las por lá. É
importante ressaltar também que, por ser menores, não podiam entrar no recinto com a blusa da
escola, assim antes de entrar punham uma outra camisa por cima.

Henrique: 29 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há 3 anos. Concluiu
o ensino médio em uma escola pública. Passa quase o dia todo na Lan, jogando com alguns de
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seus amigos. Não mantém um bom relacionamento com tod@s e já se envolvera em discussões e
brigas ali. Amigo de Casé, tem uma namorada que não frequenta aquele lugar, posiciona-se como
heterossexual e afirma não ter preconceito, só aquele “receio normal”.

Caio: 15 anos, reside na Ilha do Governador, RJ. Frequenta a Lan House há 1 ano. Ainda no
ensino fundamental (escola pública), após sair do colégio, comumente, dirige-se à Lan, para jogar
com alguns amigos da escola. Não tem muita familiaridade com @s outr@s participantes já
citados, exceto com Gabriela e Casé. Acha interessantes e, às vezes, engraçadas as coisas que
escuta quando está na Lan House. Quando em interação com os amigos faz performances típicas
das masculinidades hegemônicas.
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7 ANÁLISE DOS DADOS

7.1 Renegociando performances de gênero e sexualidade em uma Lan House.

Uma vez detalhados os procedimentos metodológicos, os instrumentos de pesquisa, o
contexto e @s participantes, e ainda, exposta a base teórica e apresentadas as razões que
motivaram esta investigação, tenho como objetivo, neste capítulo, a análise de alguns dados
gerados de outubro de 2007 a maio de 2008. As sequências analisadas tentam responder a minha
pergunta de pesquisa, já indicada em seções anteriores:
Como a pluralidade de contatos sociointeracionais em uma Lan House, que se dá tanto no
âmbito local quanto ciberespacial, sinaliza o modo como @s sujeit@s de pesquisa
(re)constroem suas identidades de gênero e sexualidade dentro dos discursos
disponibilizados ali?

Com relação à transcrição e à análise dos dados gerados, ressalto, mais uma vez, que
ambos constituem uma leitura possível do evento observado. Entendo que não há transcrição,
descrição, ou prática de nomeação que seja neutra (GARCEZ, 2002). Ao contrário, toda a
transcrição ou análise de um evento é uma possibilidade, uma interpretação, um processo
seletivo, que busca privilegiar certos aspectos em oposição a outros, de acordo com as metas
investigativas específicas. A respeito disso, Bucholtz (2000) apud Schnack et al. (2005), salienta
que a transcrição é um texto representativo, sem ser o evento em si. É uma construção parcial,
que respalda certos interesses e posicionamentos políticos e ideológicos. Contudo, são
posicionamentos e escolhas não menos reflexivos ou conscientes acerca de nossa ação no mundo.
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Assim, as descrições e transcrições feitas aqui devem ser analisadas como interpretações
possíveis, de acordo com os objetivos dessa investigação.

7. 1.1 Instrumental Analítico

Os trechos selecionados foram analisados à luz da teoria dos posicionamentos discursivos
(DAVIES & HARRÉ, 1990 – Ver seção 4.2) e das pistas de contextualização (WORTHAM,
2001; GUMPERZ, 1998 – Ver seção 4.3). Em resumo, as categorias analíticas são:
a) as noções de posicionamentos apontadas por Davies & Harré (1990) e Van Langenhove &
Harré (1999). Esse construto teórico e metodológico será utilizado de forma central em todo o
momento da análise, com foco nos efeitos dos posicionamentos interacionais (Ver seção 4.2);
b) as noções de pistas de contextualização apontadas por Gumperz (1998), em especial, as pistas
indexicais, propostas por Wortham (2001, p. 70-74), que são: referência, predicação, marcadores
ou verbos metapragmáticos, citação, índices avaliativos e modalizadores epistêmicos (Ver seção
5.3). Essas 5 “pistas indexicais” são exemplos de pistas de contextualização (ver seção 4.3) e
serão utilizadas tanto para análises de narrativas encaixadas, quanto para análise dos
posicionamentos interacionais fora das narrativas.
As pistas indexicais têm sido, frequentemente, utilizadas por Wortham (2001) em análises
de contextos etnográficos particulares. De maneira próxima, elas também serão utilizadas aqui
em um contexto de cunho etnográfico, ou seja, de observação sistemática, para analisar os
posicionamentos d@s participantes da Lan House em questão. Considero que este é um caminho
útil para entendermos como as identidades de gênero e sexualidade são construídas em
performances e nos processos interacionais. A definição dessas pistas indexicais (WORTHAM,
2001 p.70-74), com base em Moita Lopes (2006a), é a seguinte:

97

-

Referência e Predicação: a referência diz respeito à nomeação das coisas do mundo e das

pessoas. A predicação é como @ sujeit@ social caracteriza o objeto e/ou outr@ sujeit@
escolhid@. Wortham (2001) argumenta que quando @ sujeit@ social faz uso dessas pistas, el@
geralmente identifica socialmente @ sujeit@ social escolhid@, comunicando a avaliação feita
por aquel@s que nomeiam e predicam o mundo social. Através dessas escolhas, @ narrador@
assume uma posição em relação ao evento narrado, com base nos personagens, nos objetos, fatos
etc. É, por exemplo, o uso de determinados adjetivos, substantivos e outras formas de predicar
um nome, que situa os personagens, comunica a posição de sujeit@ que assumimos e, ao mesmo
tempo, disponibiliza posições na construção dos significados em uma interação social (Moita
Lopes, 2006a).
-

Marcadores metapragmáticos: trata-se de verbos que exercem uma função

Metapragmática (Moita Lopes, 2006a), ou seja, diz respeito a verbos que descrevem instâncias do
uso da linguagem. Inclui os verbos de dizer, que @s sujeit@s sociais utilizam para descrever os
eventos, o modo como algo foi dito e avaliado por el@s. Segundo Wortham (2001), alguns
nomes também podem exercer essa função, tais como: briga, discussão, bate-boca etc.
-

Citação: é apropriação mais direta da fala do outro. Citar @s personagens é um ato de

“ventriloquar” outras vozes e, ao mesmo tempo, posicionar-se em relação a elas (Wortham,
2001). No caso da citação indireta, em que o discurso de outrem é parafraseado, o enunciado é
submetido à recriação de quem dele se apodera.
-

Índices Avaliativos: referem-se às expressões particulares ou modos de falar
estereotipados.

Estas pistas pressupõem algo sobre as posições sociais d@s sujeit@s da interação e da narrativa.
São itens lexicais, construções gramaticais, sotaques e outros pares linguísticos, que se referem a
um determinado grupo e funcionam como índices para esses grupos (MOITA LOPES, 2006a).
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-

Modalizador Epistêmico: tem a ver com o grau de certeza do falante com relação àquilo

que ele está dizendo. É um recurso linguístico que indica o tipo de acesso que @ narrador@ tem
do evento narrado, ou seja, o quão comprometido está com a verdade e certeza dos fatos. Por
exemplo, o uso de advérbios, modais, conjunções e até de tempo verbal, como o pretérito
imperfeito.
Cumpre ressaltar, ainda, que as sequências analisadas devem ser entendidas como práticas
sociais que criam pertencimento a uma comunidade de prática. Tais práticas estão,
intrinsecamente, relacionadas às redes interpretativas (GINZBURG, 1987) que contribuem na
construção de nossas identidades sociais. Torna-se, então, necessário pensar a interdependência
entre comunidade de prática, ações de como agir naquela Lan House e construção de identidade,
associadas a uma visão de discurso como prática social (cf. seção 4). Esta é a razão pela qual,
durante as análises, recupero os conceitos foucaultianos de regimes de verdade, agenciamento e
poder, tal como o de dialogicidade de Bakhtin (1981/2003).
Compreender a vida social sob a ótica dos efeitos discursivos abre possibilidades de
entendermos nossas identidades sociais como ações performativas. Nesse sentido, analiso as
identidades de gênero e sexualidade pela perspectiva da teoria da performatividade (BUTLER,
1990; NICHOLSON, 2000; LOURO, 2001; MOITA LOPES, 2006; PENNYCOOK, 2006 - Ver
capítulo 5).
Devo ressaltar, também, que, pela abundância de dados gerados, fato comum em uma
pesquisa de base interpretativista, priorizarei os que melhor ilustram minha interpretação (cf.
MOITA LOPES, 1994). Os recortes utilizados na discussão dos dados foram selecionados de
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acordo com os tópicos discursivos14, tendo em vista a possibilidade de entender o modo como as
performances de gênero e sexualidade eram (re)negociadas naquela Lan House. As sequências
analisadas incluem dados gerados por meio de diferentes instrumentos de pesquisa (Observação
participante, Entrevistas individuais e com foco no grupo - cf. seção 6.4), que foram agrupados
em três grandes eixos:
7.2 ) Histórias que põem em xeque a coerência entre as ideias de gênero, sexo e
sexualidade;
7.3) Conversas que constroem feminilidades subversivas dos essencialismos e da vigilância
entre os gêneros;
7.4) Discussões que questionam o ‘status-quo’ do gênero e das sexualidades.
Devo ressaltar que essa separação tem como objetivo dialogar as informações geradas no
momento da gravação com aquelas relativas ao contexto sócio-histórico e buscar interpretações e
explicações que nos possibilitem entender o modo como as performances de gênero e sexualidade
eram (re)negociadas naquela Lan House. Assim, é no diálogo entre as performances produzidas
na situação particular de observação e o momento histórico que tento responder a minha pergunta
de pesquisa.
Por fim, para facilitar a análise dos dados, adaptei algumas convenções de transcrição
propostas por Schnack et al. (2005)15.

14

A noção de tópico discursivo pode ser resumida em “aquilo acerca do que se fala” (Brown & Yule, 1983, p. 71).
Essa perspectiva está vinculada ao contexto e a situação discursiva particular em que o falante se encontra, como
também às marcas sócio-históricas que o situam no mundo (Brown & Yule, 1983).
15

Ver LISTA DE CONVENÇÕES E ABREVIATURAS no início desta dissertação.
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7.2 HISTÓRIAS QUE PÕEM EM XEQUE A COERÊNCIA ENTRE AS IDEIAS DE
GÊNERO, SEXO E SEXUALIDADE

Nessa seção, foram selecionadas algumas gravações em áudio que realizei quando me
encontrava na Lan House, observando as interações locais e em entrevista com alguns/algumas
participantes. As sequências selecionadas são relativas ao modo como @s participantes daquela
interação estão (re)posicionando percepções hegemônicas de sexualidades gays16, quando relatam
ou ouvem histórias de envolvimentos sexuais com mulheres. Para fins de análise, decompus as
transcrições em sequências narrativas. No começo de cada sequência, destaco um trecho, em
negrito, que considero representativo do tópico discursivo (cf nota 13), sobre o qual os
interlocutores tratam.

7.2.1 Sequências 1 e 2 – 4º encontro – dia 17/11/ 2007
Relatos de experiências pessoais de Óliver

A transcrição refere-se a um trecho do quarto encontro, em que Óliver (ver perfil – seção
6.4) conta suas experiências pessoais. O tópico discursivo das sequências 1 e 2 gira em torno das
experiências amorosas de Óliver e foi introduzido através de um diálogo entre mim e ele, no
momento em me que questionava sobre minha pesquisa, sobre minha cidade de origem e onde eu
estudava. Nessa seção irei examinar como @s participantes do evento conversacional

16

Os termos “gay e lésbica” são categorias identitárias associadas, no senso comum, ao grupo dos que se envolvem
em práticas homossexuais. São construções identitárias associadas a uma série de ações e posicionamentos
performados em uma cultura e serão utilizados aqui como categorias de conhecimentos, não como identidades fixas
ou status social.
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(re)constroem seus posicionamentos interacionais nesse momento conversacional. Na primeira
sequência analisada, Óliver conta uma experiência de envolvimento com uma mulher, quando
participava de uma festa, conhecida como “Chopada” na UFRJ. Na segunda, conta seu
envolvimento com uma menina do colégio, na época em que terminava o ensino médio. As
gravações foram geradas no período da manhã, no 4º dia de pesquisa e observação, na Lan House
em questão. Naquele dia, entre @s participantes estávamos eu, Óliver, Gabriela, Casé, Henrique
e Caio (ver perfil– seção 6.4). Com exceção da pesquisadora, tod@s utilizavam o computador
para jogarem jogos on-line junt@s, ao mesmo tempo em que conversavam comigo.
Para melhor entender o contexto interacional, ressalto, inicialmente, trechos das notas de
campo.

Sequência 1
“Até mulher eu peguei ali!”

Entre uma conversa e outra, Óliver volta-se para mim e questiona-me
sobre minha pesquisa, ele queria saber o que me levava a estar ali.
Naquele momento, tod@s nos olhavam, o foco da atenção éramos eu e
ele. Interessante notar é que sabiam de meu interesse, contudo percebi
que, para eu fazer parte daquela comunidade, precisavam saber mais.
Até ali, eu era ainda uma intrusa, alguém que os observava de longe.
Assim, entre uma pergunta e outra, as coisas iam ficando mais informais
e ao mesmo tempo mais interessantes. Óliver me questionara sobre onde
estudava, onde morava, se era no alojamento da faculdade ou não,
quantos anos tinha, de onde eu era, etc. De repente, no decorrer da
conversa, ele afirma ter ido a uma “Chopada” na universidade onde eu
estudava. Notei que estava prestes a contar alguma história, alguma
coisa interessante, porque ele já dava aquele sorriso amarelo.
(Notas de campo – 17/11/2007)
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01

Óliver

Faz faculdade aonde, amiga!?

02

Gabriela

Ami::ga!? Já tá íntimo aqui, já?

03

Óliver

É:: chamo de ami::ga!

04

P17

No fundão.

05

Óliver

Êta:: arrasou a esperta, heim!

06

Tod@s

(Risos)

07

Óliver

Você não mora lá, naquele espaço não, né?!

08

P

Não!

09

Óliver

Êta:: tem uma piscina lá que está em obra que é o

10

fervo, heim! Já fui lá, lá-lá no dia da chopada.

11

Chopada da EBA.

12

P

13

Óliver

Lá-lá na::
[

14
15

na UFRJ!
P

[

16
17

Na Letras ou::
Óliver

[
No:: na-no Campus, perto da

18
Reitoria.

19
20

P

Ah:: tá::

21

Óliver

Tem uma piscina ali, que tá em construção:: ATÉ

22

MULHER EU JÁ PEGUEI ALI! (participantes mostram-se

23

atentos a sua fala)

24

Gabriela

Nossa mãe! Nossa:: ele pegou mulher!

25

Óliver

Eu louca...

26

Casé

27

[
O quê?

28

Tod@s

(risos)

29

Casé

O que já pegou mulher lá!?

30

Gabriela

[

31

Não é você que vive falando que não
18

32
33

17

18

gosta de amapoa !?
Casé

Eh::, ele já pegou mulher!

Pesquisadora
Gíria gay, o mesmo que mulher ou o mesmo que menina.
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34

Óliver

[
Na chopada da EBA19! Tinha uma

35
36

piscina lá... SEI LÁ SE É PISCINA OU QUADRA que

37

estava em construção! Eu um pouco louca de cerveja...

38

Gabriela

[

39
40

Viu uma mulherzinha e pegou!
Óliver

Era uma amiga de Cristina, “Aí:: você vai ficar

41

comigo!” “Eu não quero, amapoa”!

42

“Fica comigo”, como ela era bonitinha e interessante, aí eu

43

falei: “vai então pega logo!” (imitando a voz da garota)

44

Tod@s

(Risos)

45

Gabriela

Fez o que com ela Óliver?

46

Óliver

Bei::jei, né Gabi!

47

Gabriela

SÓ?! Por favor, conta outra!

48

Tod@s

(conversas e risos)

49

Óliver

Não tava tão bêbada não! Só ficamos sim! A chopada

50

foi de dia queria que fizéssemos o quê naquela hora

51

ali!?

Este fragmento é sobre a história de envolvimento amoroso de Óliver com uma mulher,
numa chopada (linhas 10 e 11 / 21 e 22). O fragmento se inicia com um questionamento de
Óliver sobre onde eu estudava (linha 01), seguido de outros questionamentos e da afirmação de
que participara de um evento festivo na UFRJ (“Já fui lá, lá-lá no dia da chopada. Chopada da
EBA”, linhas 10 e 11). Óliver quando diz “Já fui lá, lá-lá no dia da chopada” (linha 10) e “ATÉ
MULHER EU JÁ PEGUEI ALI!” (linhas 21 e 22) posiciona-se como possível narrador de um
acontecimento, o que o autoriza, discursivamente, a iniciar uma história de experiência pessoal e
se posicionar nela e a partir dela.
Com base nos argumentos de Erickson & Shultz (1998), que entendem o contexto como
constituído pelas pessoas de um evento e pelo o que elas dizem e fazem, podemos afirmar

19

Escola de Belas Artes da UFRJ.
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também que um novo contexto interacional inicia-se, quando Óliver afirma ter ido a uma
“chopada” e se envolvido com uma mulher lá (linhas 10 a 22). Essa declaração parece
(re)posicionar @s participantes daquela interação para ouvir uma história de experiência pessoal
e contribui para a mudança do foco interacional, que se distancia de mim (linhas 1-8) e passa a
ser o que ele tinha a contar sobre aquela experiência. Note a atenção dispensada ao que Óliver
falava (linhas 22 e 23).
Inicialmente a declaração “ATÉ MULHER EU JÁ PEGUEI ALI!” (linhas 21 e 22), dado
a ênfase, causa certo espanto entre os membros daquela rede interpretativa (GINZBURG, 1987).
Óliver aqui se posiciona como alguém cuja prática de envolvimento com mulheres é incomum.
Por causa disso é questionado por Gabriela e, em seguida, por Casé (“Nossa mãe! Nossa ele
pegou mulher! / Não é você que vive falando que não gosta de amapoa!?” / “O que já pegou
mulher lá!?”,

linhas 24 a 32) que põem à prova a afirmação de Óliver (linhas 21 e 22)

aparentemente inválida, de acordo com a identidade que evocam para ele (“Não é você que vive
falando que não gosta de amapoa!?”, linhas 31 e 32). Vale notar também, os risos (linha 28)
dados pel@s pares da interação e a afirmação de Casé (“eh::, ele já pegou mulher!”, linha 33),
que funcionam como uma pista de que a afirmação de Óliver parece jocosa, ratificando, assim, a
invalidade do argumento dele.
Ao longo do evento interacional, Óliver é posicionado no grupo dos que fazem
performances gays (cf. nota 16). A expressão “amapoa” utilizada tanto por Gabriela (linha 32),
quanto por Óliver (linha 41) serve como índice avaliativo (cf. seção 7.1.1) que o posiciona entre
os que fazem performances gay, já que “amapoa” é uma gíria comum entre gays para se referirem
a mulher. Também, ao narrar suas experiências com uma mulher, Óliver predica a si mesmo
como “louca” (linha 25) e “bêbada” (linha 49), reforçando os contornos valorativos de sua
performance gay naquele momento interacional.
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Conforme discutido no capítulo 5, em congruência com o que Butler (1990) afirma sobre
a construção do gênero e da sexualidade, o sexo não é natural, mas discursivo e cultural. A
coerência entre “sexo”, “gênero” e “desejo” é assegurada por uma epistême metafísica (cf. seção
5.2), na qual se diz que “um eu verdadeiro é simultâneo ou sucessivamente revelado no sexo, no
gênero e no desejo” (BUTLER, 2003 p. 45).
Visto que não há uma coerência entre as performances gays evocadas por Óliver e suas
histórias de envolvimento sexual com uma mulher, podemos entender o porquê de aquela
comunidade interpretativa receber a narrativa de Óliver com questionamentos, risos e espanto
(linhas 26- 33). Em consonância com o que discuti no parágrafo acima, aquela comunidade de
prática parece indicar que os significados da declaração de Óliver não eram típicos de alguém que
se constrói como pertencente ao grupo dos que fazem performances homoeróticas: “Não é você
que vive falando que não gosta de amapoa!?” (linhas 31 e 32). Note que, nesse fragmento,
Gabriela empenha-se em afirmar o pertencimento de Óliver ao universo gay (cf. nota 16),
posicionando-se em consonância com os sentidos de coerência entre a identidade gay evocada
por Óliver e as práticas sexuais dele. Contudo, Óliver demonstra não se importar com os
comentários e questionamentos e segue contanto a experiência.
Ao narrar o evento, Óliver se posiciona com resistência ao pedido da garota com a qual se
envolvera (“Aí:: você vai ficar comigo!” “Eu não quero, amapoa”!/ “Fica comigo”/ aí eu falei:
“vai então pega logo!, linhas 40 a 43). Os verbos “ficar” e “pegar”, neste fragmento, constroemna como sujeit@ ativ@ da ação, em oposição a Óliver, que recebe a ação da personagem com
resistência, o que parece evidenciado também pela narração rápida do seu aceite ao convite da
garota (aí eu falei: “vai então pega logo!). Como se pode notar, ele recupera o diálogo entre ele e
a garota, por meio do discurso direto, ressaltando a insistência do pedido dela: “Aí:: você vai
ficar comigo!” “Eu não quero, amapoa”!/ “Fica comigo”. Através dessa citação (cf. seção 7.1.1),
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o narrador demonstra possuir acesso epistêmico, com relação ao evento narrado e garante a
veracidade da história. Sua dramaticidade também contribui para a afirmação do lugar social dos
referidos personagens na história: ela como sujeit@ responsável pela experiência que ele conta,
em oposição a ele, alguém que é assediado.
Vale lembrar ainda que, durante a narração, Óliver não tece explicações sobre quem era a
garota com a qual se envolvera. Contudo, para localizar @s interactantes na história contada, dá
referências de que a garota era uma amiga de Cristina “Era uma amiga de Cristina...” (linha 40).
Essa declaração são pistas que darão a esse grupo acesso epistêmico (cf. seção 7.1.1) comum,
com relação aos personagens da narrativa. A respeito disso, podemos inferir que ali há um
conjunto de pessoas que partilham laços interacionais (o grupo conhece Cristina, linha 40), para
além daquelas interações, típico de uma comunidade de prática (WENGER, 1998).
Como podemos notar, a narrativa de Óliver conta que, na perspectiva das constituições
das identidades sociais, Óliver se afasta de um ideal identitário fixo e homogêneo, comumente
legitimado pela sociedade. O que percebemos aqui é que Óliver, em sua narrativa, movimenta-se
em direção ao híbrido, permitindo-se viver a sexualidade de maneira menos aprisionadora e
essencialista.
Sua história evoca um (re)posicionamento d@s interactantes, que, inicialmente,
questionam os significados da ação de Óliver, aparentemente contraditória de acordo com a
continuidade naturalizada entre suas performances de gênero e seus desejos (BUTLER, 1990). É
um pequeno movimento de (re)posicionamento e que pode ser percebido no momento final da
narrativa, quando Gabriela questiona a ação de Óliver (“Fez o que com ela Óliver?/ Bei::jei, né
Gabi!/ SÓ?! Por favor, conta outra!”, linhas 45 a 47). Gabriela indica que uma nova rede de
significados estava sendo construída com relação às experiências heterossexuais de Óliver. Ao
questionar sobre o que ele havia feito com a garota, e, em seguida, indagar sobre a resposta que
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dera a ela (“SÓ?! Por favor, conta outra!”), Gabriela (re)posiciona Óliver como um agente na
ação narrada. Ela refuta a possibilidade de ele só ter beijado a personagem, questionamento que o
aproxima das sociabilidades heterossexuais masculinas (GASTALDO, 2006 apud MOITA
LOPES no prelo).
Esse pequeno e oscilante movimento de desestabilização de modos tradicionais de
entender e viver as sexualidades e os gêneros convoca @s participantes a pensar nossas
identidades sexuais como historicamente situadas, podendo mudar nos contextos sociais pelos
quais circulamos. Os questionamentos de Gabriela, em nossa próxima sequência, explicitarão
novamente isso.

Sequência 2
“Já gostei de Cristina, era apaixonada por Cristina”

Tod@s pararam para ouvir aquela história de Óliver, principalmente, aquel@s
mais novos, que ainda estavam na adolescência da vida. Estavam ali
aprendendo o inédito do sexo, uma história que nos ensinava a viver a
contemporaneidade das experiências sexuais. Depois de alguns segundos de
silêncio e comentários sussurrados, Gabriela, como sempre muito ativa
naquele ambiente, pergunta a Óliver se ele já havia gostado de uma mulher, ou
mesmo namorado alguma. Parecia que queria saber algo, para além dos
desejos daquela “chopada”. Percebi que aqueles questionamentos provocavam
novas histórias, que pareciam querer ser ouvidas por tod@s ali.
(Notas de campo – 17/11/2007)

52

Gabriela Tu nunca gostou de uma mulher, não? Já namorou alguma

53

menina?

54

Casé

55

Óliver

É:: você nunca namorou mulher, não?
Ah, já! Há um tempo atrás, já gostei de Cristina! Era

56

apaixonada por Cristina.(@s outr@s jovens mostram-se

57

atentos ao que Óliver fala)
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58

Gabriela Ah é:: agora lembro... você NAMOROU COM ELA, que eu

59
60

lembro!!!
Óliver

Namorei só um pouco. Gostava dela! Depois que terminou o

61

namoro, eu já era bi e continuava gostando dela! Hoje não!O-

62

Olha o futuro hoje! Eu virei veado e ela sapatão!

63

Gabriela É verdade, eles namoravam!

64
65

Ele virou veado e ela sapatão.
Óliver

Eu

cheguei

pra

“a,

sou

bi!”

te

contar

pegar

69

ASSIM?” (mão na boca e cara de surpresa)
P

71

Óliver

eu

também!”

aí

Isso

era

um

68

“aí::

eu

que

recuperação do colégio, depois que o namoro terminou. Fui
Ela

“Pô::

tenho

67

resultado.

quê?”

disse

negócio!”

70

“O

e

66

o

Ela

ela

eu...

na

“COMO

Você não imaginava, né?!
Não! Não imaginava que ela fosse responder isso. Acho

72

que ela passou o ano todo escondendo isso de todos. Eu

73

também, fui dá pinta mesmo só depois que saí do colégio!

74

BONI::TA ELA!

Conforme comentado anteriormente, os questionamentos de Gabriela mostram-se
essenciais para compreendermos a nova rede de significados que estava sendo construída por
aquela comunidade interpretativa. Seguindo a sequência anterior, após os primeiros relatos de
Óliver, Gabriela intensifica seus questionamentos (“Tu nunca gostou de uma mulher, não?/ Já
namorou alguma menina?”, linhas 52 e 53), mostrando-se curiosa com relação às histórias de
vida de Óliver.
Se anteriormente sua narrativa fora objeto de piada e risos – podendo indicar a invalidade
das mesmas –, agora Óliver era solicitado, por aquel@s pares, a falar sobre suas experiências
sexuais. Note que os risos e as piadas, encontrados sequência 1, tal como o silêncio, a atenção e
os questionamentos de Gabriela e Casé (linhas 52 a 54), demonstrados nesta última,
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indexicalizam (cf. seção 7.1.1) outros posicionamentos daquel@s jovens, que redefinem a
dinâmica dos posicionamentos construída. Parece que agora o grupo desenvolve uma postura
mais flexível, com relação à validade das diferentes experiências sexuais de Óliver.
Solicitado a produzir uma narrativa, Óliver inicia fazendo referência `@s personagens da
história, que eram ele e Cristina (linhas 55 e 56). No decorrer da narração Óliver sinaliza também
o local onde aquela experiência aconteceu (“Isso era na recuperação do colégio” - linhas 66 e 67),
situando a si próprio e a audiência dentro do evento narrativo. A história de Óliver é sobre seu
envolvimento amoroso com Cristina, quando ainda na escola. O que almejo identificar na análise
são os efeitos dos seus posicionamentos naquela comunidade de prática, visto que, como
personagem de suas narrativas , engaja-se em diferentes performances sexuais.
Inicialmente somos informados pelo autor que ouviremos um relato de experiência
pessoal (“Há um tempo atrás, já gostei de Cristina! Era apaixonada por Cristina”, linhas 55 e 56).
O predicativo “apaixonada”, utilizado por Óliver em referência a ele mesmo, indica `@s
participantes do evento conversacional que a história que ouvirão é de um jovem que se posiciona
como gay (cf. nota 16), contando sua experiência de envolvimento amoroso com uma mulher.
Gabriela, após Óliver sinalizar ao seu envolvimento com Cristina (“Há um tempo atrás, já
gostei de Cristina! Era apaixonada por Cristina” – linhas 55 e 56), indica possuir acesso
epistêmico aos significados da narrativa quando diz: “Ah é:: agora lembro... você NAMOROU
COM ELA, que eu lembro!!!” (linhas 58 e 59) e, em seguida: “É verdade, eles namoravam!”
(linha 63). Esse tipo de conhecimento partilhado é, segundo Wenger (1998), uma das condições
para que uma comunidade de prática exista. Ao sustentar e partilhar memórias com relação `@s
personagens, o lugar e o tempo da narrativa e, também, aos fatos narrados, @s participantes do
evento discursivo possibilitam a interação e a negociação do modo como as histórias são
contadas e os acontecimentos relatados (WENGER, 1998).
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Dessa forma, as escolhas lexicais feitas, inicialmente por Óliver e, em seguida, ratificadas
por Gabriela, para predicar (cf. seção 7.1.1) @s participantes no interior da narrativa, a saber:
“veado” e “sapatão” (linhas 62 e 64), têm a ver com essas condições de existência de uma
comunidade de prática (cf. seção 3.2), já que são feitas dentro de um repertório semântico
disponível naquele contexto interacional e com o qual estão familiarizados. A rede interpretativa
na qual se encontravam permitia certos repertórios semânticos que possibilitaram a escolha
daquelas referências em detrimento de outras. Tais vocábulos funcionam também como índices
avaliativos (cf. seção 7.1.1) que localizam os personagens do relato em um lugar social, a saber:
no grupo daquel@s que fazem performances conhecidas como gays e lésbicas (cf. nota 16). Note
como ele se posiciona no universo dito feminino, desde o início da narrativa “Era apaixonada por
Cristina” (linhas 55 e 56). O adjetivo “apaixonada”, evocado para si, indica que Óliver inicia seu
relato posicionando-se como um gay apaixonado por uma mulher (linhas 55 e 56).
Além disso, ao afirmar que: “Depois que terminou o namoro, eu já era bi e continuava
gostando dela!/ Hoje não! O-Olha o futuro hoje! Eu virei veado e ela sapatão!” (linhas 60 a 62),
Óliver parece diferenciar o local social d@s que fazem performances bissexuais, daquel@s que
se categorizam como homossexuais ou lésbicas. Observe que ele relaciona o fato de hoje não
mais gostar de Cristina a uma identidade homossexual evocada (“Hoje não! O-Olha o futuro
hoje! Eu virei veado e ela sapatão!”, linhas 61 e 62). De forma parecida, ao longo da narração,
quando recupera a voz dos personagens (“Eu cheguei pra ela e disse ‘ai, tenho que te contar um
negócio!’/ Ela ‘O quê?’ / ‘Pô:: eu sou bi!’/ Isso era na recuperação do colégio.../ Ela ‘aí:: eu
também!’/ aí eu... ‘COMO ASSIM?’”, linhas 65 a 69), além de aproximar os fatos da audiência e
dar mais verossimilhança à narrativa, simultaneamente, posiciona os personagens (Óliver e
Cristina) no grupo dos chamados bissexuais.
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Quando traz sua voz durante a narração (“ai, tenho que te contar um negócio!”, linhas 65
e 66), ratifica também um posicionamento ativo diante do evento narrativo. Ele é quem toma a
atitude de se posicionar perante a antiga parceira e falar sobre sua sexualidade. Óliver se constrói
ativamente no interior da história quando diz “(...) já gostei de Cristina! Era apaixonada por
Cristina” (linha 55 e 56) e “Namorei só um pouco. Gostava dela! Depois que terminou o namoro,
eu já era bi e continuava gostando dela!” (linhas 60 e 61), e ainda: “Eu cheguei pra ela e disse”
(linha 65). Ele se coloca sintaticamente como sujeito dos verbos que chamam atenção para a ação
narrada, contudo seu engajamento em performances sexuais é frouxo, o que parece confirmar
diante do grupo a construção fluida de seus desejos.
Deve-se observar também o modo como as pistas de contextualização contribuem para
entender que Óliver, quando evoca a declaração de Cristina, posiciona-se com surpresa em
relação ao evento narrado: “Ela ‘aí:: eu também!’/ aí eu... ‘COMO ASSIM?’ (mão na boca e cara
de surpresa)” (linhas 68 e 69). A tonicidade de sua voz, tal como o ato de colocar a mão na boca e
fazer uma cara de surpresa demonstram que há uma série de fatores extralinguísticos, que
contribuem na construção do momento interacional e de sua ação de envolvimento na história
narrada.
Ao longo do evento analisado, Óliver, para diferentes momentos da vida dos personagens,
utiliza diferentes predicativos, a saber “veado”, “sapatão” (linha 62), “bi” (linhas 61 e 66),
juntamente com o verbo “virou” (linha 62). Esses vocábulos fazem referência (cf. seção 7.1.1) ao
percurso de construção das performances sexuais dos personagens. Ao se posicionar atualmente
como pertencente ao grupo dos que fazem performances homoeróticas, Óliver assume um
posicionamento diferente de quando declara sua bissexualidade à Cristina, no período colegial
(“eu sou bi”, linha 66), tanto quanto, do momento em que se refere ao período de namoro e
término (“Namorei só um pouco. Gostava dela! Depois que terminou o namoro, eu já era bi e
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continuava gostando dela!”, linhas 60 e 61). Pressupõe-se uma performance heterossexual, no
momento em que Óliver e Cristina namoravam (linha 60).
Dessa forma, o aspecto relevante dessa segunda sequência está nesse movimento de
construção identitária evocada por Óliver. Suas histórias engajam @s participantes da interação
na compreensão do percurso fluido e híbrido da construção das identidades de gênero e
sexualidade dele (linhas 56 e 57).
Podemos experimentar diferentes formas de viver as sexualidades e estas não são
fechadas e prontas na biologia dos corpos, estão, pelo contrário, em movimento e sendo
construídas momento a momento (BUTLER, 1990/2003; LOURO, 2001; MOITA LOPES,
2006a). Contudo, práticas que conservam o sentido de uma subjetividade fixa e um determinismo
biológico de nossas identidades sociais são ainda lugar comum em nossa sociedade,
principalmente em instituições como a escola, a família e a igreja. A respeito disso, o comentário
final de Óliver (“Acho que ela passou o ano todo escondendo isso de todos/ Eu também, fui dá
pinta mesmo só depois que saí do colégio!” -linhas 71 a 73) pode ser pensado como efeitos dos
agenciamentos de poder no contexto escolar que, ao longo de nossa história como seres humanos,
pode definir “gêneros inteligíveis” e verdades sobre os corpos (BUTLER, 1990/2003;
FOUCAULT, [1979]1995), expurgando ou apagando as sexualidades que escapam da norma.
De modo contrário, compreender nossas identidades como performances sociais abre
possibilidades de entendermos nossos gêneros e sexualidades como mutáveis e variáveis, criados
na dinâmica discursiva e sustentados por ela. É nessa perspectiva que podemos compreender os
vários posicionamentos que Óliver convoca para si e para os outros personagens ao longo das
narrativas analisadas, minando a crença de que nossos comportamentos são expressões naturais
(PENNYCOOK, 2006) e de que há uma ontologia dos corpos, anterior às nossas práticas sociais
e culturais.
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7.2.2 Sequências 3, 4 e 5 - 5º encontro- 21/11/2007
Relatos de experiência pessoal de Douglas

As sequências analisadas nessa seção são parte de uma entrevista realizada com Douglas
(cf. perfil na seção 6.5) durante nosso 5º encontro, no período da noite. No momento da
entrevista, encontrava-me ao lado de Douglas que interagia, via MSN, com seus amigos.
Inicialmente conversávamos sobre o seu trabalho de promoter (cf. seção 6.5) e, também, sobre
seus amigos do MSN. Entretanto, porque havia uma música dentro da Lan, convidei-o a continuar
a interação do lado de fora. Observe minhas notas de campo:
No momento da gravação havia uma música de pagode ao fundo que animava
@s participantes. Assim, para deixar Douglas mais à vontade e, também, para
que a gravação se tornasse inteligível, preferi convidá-lo a conversarmos no
lado de fora da Lan House.
(notas de campo – 21/11/2007)

As sequências abaixo correspondem a um momento em que conversávamos sobre as
experiências de Douglas na Lan House. O eixo central das sequências analisadas refere-se às
histórias de envolvimentos amorosos de Douglas dentro e fora da Lan House. Nessa seção irei
examinar como Douglas, ao relatar seus envolvimentos ali, assume diferentes performances gays
(cf. nota 16).
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Sequência 3

“A gente começa relacionamento aqui”
01

Douglas

Muitas coisas acontecem nessa Lan House!

02

Tipo:: muitas pessoas começam relacionamento nessa Lan

03

House.

04

P
Douglas

Você conhece...
[
Essa semana nós conhecemos um garoto aqui na Lan

05
06

House. É bafão20, viu! (risos)

07

Aí:: edita isso, tá gente! (risos)

08

Nós conhecemos aqui e ele ficou meio que sinalizando algo,

09

mas não deu em nada...

10

A gente sempre conhece pessoas aqui!

11

A gente começa relacionamento aqui, a gente começa amizade

12

aqui...

13

Eu já namorei uma menina aqui, uma vez.

14

Eu tava voltando da escola...
P

[

15
16

Uma menina?
Douglas

Uma menina! Eu tava voltando da escola... eu tava na Lan

17

House, tava na Internet.

18

Eu nem tava olhando para ela! Eu não gosto de amapoa mesmo!

19

Amapoa é mulher na linguagem dos veados, tá!?

20

Só que a garota era legal e tal... e ela me adicionou no

21

MSN... olhou assim:: para minha tela discretamente, né!

22

Aí e tal, me adicionou!

23

Aí começamos a pegar amizade e daí começamos a fazer

24

contato.

25

Aí eu pensei assim: pô:: ela é legal e bonitinha.

26

Logo depois, começamos a namorar... eu namorei com ela.

27

Só que ela frenquentava muito a Lan House aqui, sabe?!

28

Aí não dava muito certo, porque quando eu tava com ela eu

20

É uma gíria gay que indica escândalo.
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29

tentava não dá pinta, né!? DE VEADO!

30

Só que ela frenquentava muito a Lan House.

31

Também, quando eu tô na Lan House, eu tô com os amigos...

32

então, acaba se soltando mais.

33

A gente bota o cd da Beyonce::, a gente dança...

34

A gente bota o cd da Cristina Aguilera... a gente canta::

35

aí não deu muito certo (risos)

36

a gente terminou... (risos) acabamos nos separando!

37

P

Quando isso aconteceu? Tem muito tempo?

38

Douglas

Tem uns dois anos... eu acho!

Com a afirmação inicial (“Muitas coisas acontecem nessa Lan House!/ Tipo:: muitas
pessoas começam relacionamento nessa Lan House”, linhas 01 a 03), Douglas posiciona-se como
alguém que possui acesso epistêmico (cf. seção 7.1.1) com relação ao que acontecia naquela Lan
House. Tal argumento é indicador do tópico discursivo que será tratado nessa sequência e
também funciona como uma pista que sinaliza a autoridade de Douglas para falar sobre tais
eventos. Após se posicionar como conhecedor desses eventos, traz para a interação algumas
narrativas que vão confirmar sua participação naquela comunidade de prática (WENGER, 1998).
Essas narrativas são iniciadas com um exemplo de suas experiências naquele lugar (“Essa semana
nós conhecemos um garoto aqui na Lan House. É bafão, viu!”/ “Nós conhecemos aqui e ele
ficou meio que sinalizando algo, mas não deu em nada...”, linhas 05 a 09) e nos permite, desde
já, localizar Douglas dentro dos eventos narrados em um contexto homoerótico. A gíria “bafão”
(cf. nota 20), comum entre gays, funciona como índice que posiciona Douglas no grupo dos que
fazem performances gays (cf. nota 16). Assim também a referência feita a um jogo de paquera
entre ele e um outro garoto na Lan House (“ele ficou meio que sinalizando”, linha 08) parece
indicar desejos de envolvimentos sexuais com outros homens.
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O que seus relatos iniciais contam é que, além de utilizarem a Lan House para jogar e
interagir no ambiente virtual, usavam-na também como local para paquerar e para estreitar
relacionamentos (“A gente sempre conhece pessoas aqui!” / “A gente começa relacionamento
aqui, a gente começa amizade aqui...”, linhas 10 a 12). O narrador faz-se porta-voz d@s
participantes da Lan House e com a expressão “a gente” faz referência direta @s frequentador@s
da Lan House, que são posicionados como agentes das ações anunciadas, e indica que o grupo
compartilha práticas de sociabilidade, características daquela comunidade de prática (WENGER,
1998).
A fala que segue (“Eu já namorei uma menina aqui, uma vez”, linha 13) funciona como
uma pista que posiciona Douglas como narrador de uma experiência heterossexual. Essa fala
parece desestabilizar o subtexto gay que ele construía durante a entrevista, tanto que interrompo a
narração para confirmar se ele tratava realmente de uma mulher (“Uma menina?”, linha 15). A
narrativa, então, segue com a confirmação inicial de Douglas (“Uma menina!”, linha 16) e o
restante do relato.
A história é sobre um envolvimento de Douglas com uma menina na Lan House.
Inicialmente ele localiza @s interactantes no tempo (“Eu tava voltando da escola...”, linha 16) e
no lugar do evento narrado (“eu tava na Lan House, tava na Internet”, linhas 16 e 17). Para apoiar
suas performances homoeróticas, ele se posiciona como alguém que não possuía desejos por
mulheres (“Eu nem tava olhando para ela! Eu não gosto de amapoa mesmo!”, linha 18).
Para se referir à garota da narrativa, Douglas utiliza o vocábulo “amapoa”. O uso desse
índice avaliativo (cf. seção 7.1.1) confirma também seu posicionamento no chamado grupo gay
(cf. nota 16), já que “amapoa” é uma gíria comum entre os que se posicionam como gays para se
referirem às mulheres. Por pressupor que eu não entendia aquela gíria, após o comentário, tece
explicações sobre o termo “amapoa” (“Amapoa é mulher na linguagem dos veados, tá!?”, linha
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19), o que me possibilita inferir que Douglas me posicionava, no momento da narrativa, entre as
pessoas não pertencentes ao chamado grupo gay ou lésbicas (cf. nota 16).
Seguindo a narração, para justificar a afirmação inicial (“Eu já namorei uma menina aqui,
uma vez”- linha 13), Douglas se (re)posiciona com relação ao fato de não gostar de mulheres
(“Só que a garota era legal e tal... e ela me adicionou no MSN./ Olhou assim:: para minha tela
discretamente, né!/ Aí e tal, me adicionou!, linhas 20 a 22), conferindo a posição de agente
daquela ação à menina, já que fora ela quem o adicionou no MSN e iniciou o contato. Aqui ele
(re)posiciona o lugar de seu desejo, deixando-nos inferir a possibilidade de relacionamentos com
mulheres. Como confirmação disso, observe o índice avaliativo “Só” utilizado no fragmento
anterior (“Só que a garota era legal e tal”, linha 20), que pressupõe oposição ao que falara sobre
não gostar de mulheres (Eu não gosto de amapoa mesmo!”, linha 18).
Na sequência seguinte Douglas confirma esse (re)posicionamento (“Aí eu pensei assim:
pô:: ela é legal e bonitinha.”/ “Logo depois, começamos a namorar... eu namorei com ela.”, linhas
25 e 26). Nesse momento, Douglas utiliza um verbo metapragmático (“pensar” linha 25), que
sinaliza um posicionamento reflexivo diante da possibilidade de envolvimento com mulheres.
Aqui ele aproxima o objeto de seu desejo a um contexto das sociabilidades heterossexuais. É
possível notar também que, ao referir-se ao namoro, Douglas se constrói ativamente na ação (“eu
namorei ela” linha 26), no sentido de que ele atribui a si uma posição de agência dentro do evento
narrado.
Entretanto, o período posterior propõe um outro (re)posicionamento de Douglas. Quando
ele se depara com as consequências da ação de se envolver com a garota percebe que aquele
relacionamento não daria certo. (“Só que ela frequentava muito a Lan House aqui, sabe?!/ Aí não
dava muito certo, porque quando eu tava com ela eu tentava não dá pinta, né!? DE VEADO!”–
linhas 27 a 29). Mais uma vez, a palavra “Só” funciona como índice de um posicionamento de
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oposição. No entanto, neste fragmento, a oposição refere-se às ações de envolvimento com a
referida namorada. Aqui a argumentação de Douglas volta a trazer para o primeiro plano as
peformances gays evocadas, que foram limitadas por causa da presença da garota na Lan House
(“Só que ela frequentava muito a Lan House aqui, sabe?!”, linha 27).
As consequências da ação de estar com a garota parecem envolver obrigações não bemvindas por ele (“Aí não dava muito certo, porque quando eu tava com ela eu tentava não dá pinta,
né!?” linhas 28 e 29). Esse posicionamento evoca ações dialógicas entre gêneros (MOITA
LOPES, 2003), já que a expressão “dá pinta de VEADO” (linha 29), utilizada com ênfase no
volume da voz, retoma experiências que permitem construir significados do que é fazer
performances gays ou heterossexuais, no senso comum. As orações que se seguem apresentam
uma série de significados sobre o que seria “dar pinta de veado” (“Também, quando eu tô na Lan
House, eu tô com os amigos... então, acaba se soltando mais./A gente bota o cd da Beyonce::, a
gente dança.../A gente bota o cd da Cristina Aguilera... a gente canta::”, linhas 31 a 34). Os
significados trazidos pela expressão “dá pinta DE VEADO” (linha 29) evidenciam que ele
precisava fazer performances diferentes quando estava com a referida namorada. Pode-se notar
que os posicionamentos que Douglas tomava, enquanto estava com seus/suas amig@s, parecem
não ser autorizados pela menina, ou no sentido mais amplo, pelas redes que significam as
relações heterossexuais.
A análise desse fragmento permite entender que, ao contar a experiência de envolvimento
com uma menina, Douglas se engaja num jogo, nomeado como “ordem moral” (DAVIES;
HARRÉ, 1990), imanente dos posicionamentos discursivos e que está ligado à criação de
estereótipos identitários. Douglas utiliza elementos que são indexicáveis, no senso-comum, do
que se espera daqueles que fazem performances gays, tais como: “dá pinta”, “se soltar”, “dançar
e cantar músicas da Beyonce e da Cristina Aguilera”. Justifica que foram as limitações às suas
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performances gays que levaram ao término do namoro (“a gente terminou... (risos) acabamos nos
separando!”, linhas 35 e 36).
Conquanto Douglas evoque referências do senso comum para reafirmar possíveis
significados sobre o que é fazer performances gays (“dá pinta de veado), sua história aproxima-se
da compreensão de nossas identidades sociais como resultados e efeitos de nossos
posicionamentos interacionais (MOITA LOPES, 2005; DAVIES & HARRÉ, 1990). Posto que,
ao contar suas experiências de envolvimento com a referida namorada (linhas 13 a 22) e de
paquera com um homem na Lan House (linhas 05 a 09) faz performances gays e posiciona-se em
vinculação com práticas homoeróticas e heterossexuais. A próxima sequência também confirmará
isso.

Sequência 4
“Porra, caraca! Vou trair ela com o primo dela?!”

44

P

Mas as pessoas aqui da Lan comentaram alguma coisa para ela?

45

Douglas

Não:: mas tinha um primo dela que era gay também!

46

Ele frequentava aqui, aí começou a rolar alguma coisa entre eu

47

e ele.

48

Assim... eu pensei assim: Porra, caraca! Vou trair ela com o

49

primo dela?!

50

Não, não posso, entendeu!?

51

Aí... mas acho que ele acabou comentando alguma coisa para

52

ela.

53

Claro que ele falou pra ela! “Pô cara, aquele seu namorado

54

estava me olhando assim, coisa e tal”.

55

Só que hoje em dia a gente é amigo. Nada a ver!

56

P

Ela não se importou , não, né!
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57

Douglas

Não::

A segunda sequência abre com meu questionamento sobre o episódio anterior: queria
saber mais detalhes sobre o fim do namoro de Douglas (linhas 44). Ao responder a minha
indagação, Douglas traz uma outra narrativa, em que conta uma experiência de paquera com um
primo de sua namorada, o qual colaborou para o fim do relacionamento entre o casal.
Douglas introduz a narração fazendo referência a um primo de sua antiga namorada, o
qual fora posicionado, naquela narrativa, no grupo dos que fazem performances gays (“mas tinha
um primo dela que era gay também!”, linha 45). O predicativo gay (cf. seção 7.1.1), utilizado
para se referir ao novo personagem da história, é usado também em associação com o fato de ele
frequentar a Lan House, tanto quanto Douglas (“Ele frequentava aqui”, linha 46). O início de seu
relato sinaliza a existência de um possível conflito entre Douglas, sua namorada e o primo dela, e
que se confirma quando ele afirma: “aí começou a rolar alguma coisa entre eu e ele.”/ “Assim...
eu pensei assim: Porra, caraca!”/ “Vou trair ela com o primo dela?!” (linhas 48 e 49). Nesse
momento, ele se envolve em posicionamentos de reflexão (trair ou não sua namorada) diante de
suas ações. Observe o fragmento: “eu pensei assim” (linha 48), que são indexicáveis (cf. seção
7.1.1) de uma posição reflexiva com relação às suas ações naquele contexto narrativo. Em sua
fala, Douglas evoca o verbo “trair” para se referir à ação de se envolver amorosamente com o
primo de sua namorada. Isso ajuda-nos a entender que, quando ele começou a se interessar pelo
primo dela, ainda mantinha laços afetivos com a referida namorada. Tais reflexões eram sobre a
decisão de trair ou não a sua namorada.
Visto que este momento refere-se à ação complicadora da narração, ao decidir-se por não
fazer isso (“Não, não posso, entendeu!?”, linha 50) a história segue para seu fechamento. Podese dizer que a opção por não trair a sua namorada está associada a avaliações de sua ação na
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narrativa e em diálogo com um sistema de ordem moral, validados em sociedade. Contudo,
Douglas desconfia de que sua decisão não fora o suficiente para amenizar um possível conflito
entre ele e a namorada (“Aí... mas acho que ele acabou comentando alguma coisa para ela.”,
linhas 51 e 52) e segue confirmando o envolvimento do primo no término de seu relacionamento
com a referida namorada (“Claro que ele falou pra ela! “Pô cara, aquele seu namorado estava me
olhando assim, coisa e tal”, linhas 53 e 54). Nesses argumentos, Douglas, em citação (cf. seção
7.1), ventriloca a fala do primo, como forma de dar credibilidade e verossimilhança àquilo que
narrava.
A narrativa de Douglas conta que, ao narrar um conflito entre ele, a referida namorada e o
primo dela, Douglas põe em xeque a noção de sexualidade hegemônica. Em seus relatos ele se
envolve em práticas de construção de seus desejos, tanto em relação à namorada, quanto em
relação ao primo dela.

Sequência 5
“Eu tive uma namorada, que ela sabia de mim.”

58

Douglas

Inclusive eu tive uma namorada, que ela sabia de mim.

59

Numa boa. Aceitava numa boa!

60

Ela sabia que eu já tinha ficado com um amigo dela.

61

Eu já tive uma namorada que me aceitava numa boa. Na época

62

eu era mais bi do que sou hoje em dia, né!?

63

Aí, ela aceitava numa boa.

64

A gente ficava, mas eu falava pra ela... “CARACA:: AQUELE

65

HOMEM É MUITO GOSTOSO!”

66

Ela ficava rindo:: ELA ATÉ CONCORDAVA! (risos)

67

Era uma relação bem legal.
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68

P

Mas... você conheceu ela onde? Aqui.

69

Douglas

Hum:: mas ela frequentou muito pouco aqui! Peguei amizade

70

mesmo no colégio. Por isso, que era legal a relação... não

71

frequentava muito aqui, não conhecia os meninos que eu

72

conhecia. Porque esse negócio de todo mundo se conhecer tem

73

um lado bom e tem um lado ruim.

74

Aqui a gente fica muito exposto. Uma coisa que você faça

75

todo mundo vai saber!

76

É:: parece que querem sempre saber de nossa vida íntima!

77

Principalmente, quando se é gay!

Nessa sequência Douglas conta mais uma experiência de envolvimento amoroso com uma
mulher. Contudo, o tópico, sobre o qual trata no interior desta narrativa, está ligado ao fato de
essa mulher conhecer suas performances gays (“inclusive eu tive uma namorada, que ela sabia de
mim”, linha 58) e não se importar com isso (“Numa boa. Aceitava numa boa!”, linha 59)
Inicialmente Douglas lança uma série de afirmações que constroem um contexto de
aceitação, com relação às suas ações pela namorada (“Numa boa. Aceitava numa boa!/ Ela sabia
que eu já tinha ficado com um amigo dela./ Eu já tive uma namorada que me aceitava numa boa./
Aí, ela aceitava numa boa”, linhas 59 a 63). A repetitividade da ideia de que “sua namorada
aceitava numa boa” é parte de uma série de estratégias discursivas, que ajudam a imprimir um
tom positivo àquela experiência que, tal como a anterior (cf sequência 4), poderia não ter sido
bem sucedida. Esse posicionamento é intensificado quando, através de um exemplo (“A gente
ficava, mas eu falava pra ela... ‘CARACA:: AQUELE HOMEM É MUITO GOSTOSO!’ / Ela
ficava rindo:: ela até concordava!” linhas 64 e 65), Douglas faz referência ao modo como agiam
quando estavam junt@s.
Essas linhas sublinham um conjunto de pistas contextuais (GUMPERZ, 1998),
disponibilizadas durante a narrativa e que dão maior credibilidade ao que estava sendo narrado.
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Observe a repetitividade das afirmações “aceitar numa boa” (linhas 59 a 63), tal como a
utilização do verbo “falar” (para se posicionar como sujeito na ação – “mas eu falava”) e
“concordar” (para se referir a uma ação da garota – “ela até concordava”) e a alteração do tom de
sua voz “ELA ATÉ CONCORDAVA” (linhas 64 a 67). Estas pistas funcionam como
modalizadores epistêmicos (cf. seção 7.1.1) que apontam o envolvimento e a participação de
Douglas nas ações daquele evento narrado e o bom envolvimento com a referida namorada.
Com base nessa análise inicial, pode-se inferir que Douglas pretendia que eu avaliasse o
relacionamento entre ele e sua namorada como não conflituoso (“Era uma relação bem legal.”
Linha 67). Esse posicionamento era concomitante a ações que sublinhavam uma performance
bissexual (“Na época eu era mais bi do que sou hoje em dia, né!?” – linhas 61 e 62). Enquanto
narra, Douglas põe em paralelo o tempo da narrativa e o momento presente (MISHLER, 2002)
para tratar a intensidade de seu engajamento em performances bissexuais. Ao predicar-se “bi”
Douglas localiza-se no lugar social daquel@s que têm desejos tanto por pessoas do mesmo sexo
quanto pelo sexo oposto, contudo a intensidade com que faz performances bissexuais é balizada
através do índice “mais bi”, em referência ao momento passado da narrativa. Note um trecho de
minhas anotações de campo:
Na entrevista, Douglas conta várias histórias de envolvimentos amorosos dentro e
fora da Lan. Quando eu o questionei sobre o que achava daquelas experiências
afirmou que ele era bissexual, com um lado gay mais aguçado. Mas que dizer
aquilo era lugar-comum, pois, segundo ele, todo bi tem um lado gay mais intenso.
(notas de campo – 21/11/2007)

Seguindo a interação, meu questionamento sobre o lugar onde conhecera aquela namorada
(“Mas... você conheceu ela onde? Aqui?”, linha 68) conduz a tomada de outros posicionamentos.
Ao afirmar que sua namorada frequentava pouco a Lan House (“Hum:: mas ela frequentou muito
pouco aqui! Peguei amizade mesmo no colégio.” Linhas 69 e 70), e, em seguida, que era por isso
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que o relacionamento dava certo (“Por isso, que era legal a relação... não frequentava muito aqui,
não conhecia os meninos que eu conhecia.” Linhas 70 e 71), constrói uma ligação tênue entre ele
e a referida namorada, quando estavam na Lan House. Nessa sequência e na anterior (cf.
sequência 4), Douglas se posiciona no tempo da narrativa, fazendo referência a personagens
femininos com os quais se envolvera. As experiências narradas constroem para @s participantes
daquele evento um contexto de oposição entre essa experiência e a anterior (cf. sequência 4).
Na sequência anterior, a presença da menina na Lan House foi tomada como causa do fim
do relacionamento, já que diante dela ele não poderia fazer performances gays (cf sequência 4). A
não possibilidade de “dar pinta de veado” é apresentada como um índice que avalia
negativamente seus envolvimentos com mulheres, dentro da Lan House (cf. análise da sequência
4). Em oposição, nesta sequência, o pouco convívio dessa última namorada na Lan House,
contribuiu para que a experiência naquele relacionamento fosse positiva. Como confirmação
disso, Douglas segue justificando: “a gente fica muito exposto./ Uma coisa que você faça todo
mundo vai saber!/ É:: parece que querem sempre saber de nossa vida íntima! Principalmente,
quando se é gay!” (linhas 74-77).
Nesses fragmentos, Douglas ressalta também um possível conflito de convivência naquela
comunidade de prática (WENGER, 1998). Ali ele associa o bom relacionamento com a namorada
ao distanciamento dela da Lan House, justificando-se pela grande exposição sofrida (“a gente fica
muito exposto”, linha 75) e pelo interesse d@s outr@s participantes em saber sobre a vida íntima
um@ d@s outr@s (“Uma coisa que você faça todo mundo vai saber!”/ É:: parece que querem
sempre saber de nossa vida íntima!”, linhas 74 a 77). O predicativo “exposto” utilizado em
relação ao verbo “ficar” funciona como índice de que ele avalia negativamente sua participação
naquela comunidade de prática, dado que a curiosidade do restante do grupo com relação a sua
vida íntima é acentuada, pela identidade gay evocada (“Principalmente, quando se é gay!”, linha
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78). Note-se ainda que as referências lexicais para sua avaliação são partes de um universo de
significados sobre práticas sexuais: “vida íntima” e “gay”.
Os significados construídos nesta sequência nos possibilitam, mais uma vez, localizarmos
Douglas em performances identitárias naquela Lan House. No conjunto de posicionamentos deste
fragmento narrativo, Douglas, ao mesmo tempo em que se localiza em performances bissexuais,
desestabiliza práticas homoeróticas e heteronormativas hegemônicas. Aqui, além de circular entre
desejos por diferentes pares, ao destacar positivamente o modo como se relacionava com a
namorada, atribui a ela a possibilidade de conviver bem com a identidade que era evocada por
ele.
As três sequências analisadas são partes de uma entrevista com Douglas e envolvem uma
rede de significados que nos ajudam a entender como os atores sociais daquele lugar, ao mesmo
tempo em que se envolvem em ações de fazer parte daquela comunidade de prática (WENGER,
1998), estão performando identidades de gêneros e sexualidades.
É importante ressaltar que as histórias de experiência pessoal de Douglas nos permitem
significar aquela Lan House como lugar de construção identitária, já que, segundo Bastos (2005),
quando relatamos estórias não apenas estamos expressando e refletindo crenças e valores, mas
também formando, (re)criando padrões sociais. Ao contarmos uma história, podemos estar tanto
transformando nossas lembranças, quanto solidificando determinadas interpretações e forma de
vida. Dessa forma, as experiências de Douglas contam que nossas identidades são feitas em
processos públicos e multi-facetados, e que o discurso é o lugar onde os sentidos sobre nós
mesmos e nossas subjetividades são (re)moldados, sustentados e (re)feitos; é o lugar onde formas
‘reais’ e possíveis de organização social são definidas e contestadas (PENNYCOOK, 2006 – ver
seção 5.1).
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7.3 CONVERSAS QUE CONSTROEM FEMINILIDADES
ESSENCIALISMOS E DA VIGILÂNCIA ENTRE OS GÊNEROS

SUBVERSIVAS

DOS

Nesta seção, foram selecionadas algumas gravações em áudio que realizei quando me
encontrava na Lan House, observando as interações entre um grupo de meninas. Essas gravações
foram geradas no período da tarde, no sexto dia de pesquisa e observação, na Lan House em
questão. Os tópicos selecionados são relativos ao modo como @s participantes daquela interação
estão (re)posicionando percepções hegemônicas de feminilidades enquanto navegam na Internet.
Naquele dia, as meninas estavam sentadas uma do lado da outra, cada uma em um computador
diferente. Entre @s participantes estávamos eu, Gabriela, Casé, Caio, além do grupo de meninas:
Maísa, Flávia e Mila (ver perfil – seção 6.5). Caio utilizava o computador, juntamente com outros
amigos da escola, para jogar em rede.

7.3.1 Sequências 1, 2 e 3 – 6º encontro – dia 09/12/ 2007
Desestabilizando feminilidades hegemônicas frente à tela do computador

A interação abaixo ocorreu durante nosso sexto encontro, momento em que eu observava
um grupo de meninas (a saber: Maísa, Flávia e Mila), que conversavam sobre o que viam no
Orkut (cf. nota 7) e no MSN (cf. nota 8). Durante a observação, elas acessavam vários sites,
principalmente o Orkut delas e dos amigos. O eixo central das sequências 1, 2 e 3 refere-se ao
modo como entendem e posicionam-se frente ao que encontram na tela do computador. Nessa
seção irei examinar como esse grupo de meninas, ao conversarem sobre o que viam na tela,
desestabilizam práticas hegemônicas de feminilidade.
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Tais interações podem ser entendidas como “uma conversa sobre textos” (MAYBIN &
MOSS, 1993) em tela, no sentido de que exploram os significados dos textos que visualizam na
tela do computador. Interessante notar que, porque estão acostumadas a navegar na rede, o acesso
aos diferentes endereços eletrônicos dá-se muito rápido, de modo que conseguem navegar por
muitos textos e mudar o foco da interação constantemente. Observe uma de minhas notas de
campo:
Fiquei surpresa quando percebi a velocidade com que interagiam com a rede,
iam de uma página a outra mudando constantemente o assunto tratado. Fiquei
confusa ao fazer minhas anotações, porque quando uma começava a conversar
sobre algum texto na Internet, a outra já mostrava outro texto, que se interpunha
ao anterior.
(notas de campo – 09/12/2007)

Além disso, por não haver nenhuma pessoa externa ao grupo d@ frequentador@s da Lan
House observando a interação, o grupo tece considerações e interpretações, talvez inviáveis em
outros contextos, como o escolar e/ou o familiar.

Sequência 1
“Até parece que sou boa menina”

01

Maísa

Acho que vou tirar isso daqui (referindo-se a

02

mensagem no seu perfil do Orkut21) “boas meninas choram,

03

boas meninas não fala palavrão, etc e tal” Vou tirar isso!

04

21

Flávia

Por quê?

A página inicial dos participantes do Orkut é chamada de “perfil”. @s usuári@s cadastrados no Orkut registram
um perfil que contém desde informações básicas de acesso (obrigatórias) como informações secundárias (opcionais).
Cada usuári@ no Orkut tem um perfil próprio que é dividido em três partes: social/ profissional/ pessoal.
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05

Maísa

Até parece que sou boa menina!

06

Meninas

(Risos)

07

Flavia

FATO!

08

Maísa

Isso tá muito comportadinho! Vê se me ajuda a encontrar

09

algo

10

Mila)

11

...OLHA esse que show: “se no fim não estivermos juntos,

12

dane-se!”

13

Flávia

14
15

mais

interessante

em

outro

perfil

(dirigindo-se

à

Fala aí! Hum::, parece interessante esse- esse parece mais
legal. Você gostou?

Mila

Olha isso aqui! (apontando para o computador)
Elas estão brigando pelo topo22 dele!

16
17

Flávia

O quê?

18

Mila

Olha! As meninas estão brigando pelo topo do namorado

19

daquela menina que te falei...Olha! estão se

20

xingando! Parecem que disputam o carinha!

O comentário inicial de Maísa, com relação ao que via no seu Orkut (“Acho que vou tirar
isso daqui”, linha 1), abre a sequência analisada. Podemos notar que o tópico discursivo desse
fragmento inicia-se quando ela atribui outros significados ao que estava escrito no perfil dela
(“boas meninas choram, boas meninas não fala palavrão, etc e tal”, linhas 02 e 03 / “até parece
que sou boa menina”, linha 05). Considerando que o perfil do Orkut assemelha-se a um “cartão
de visita” pessoal, em que o cadastrado registra informações gerais sobre si, assim como
acrescenta fotos, frases, textos etc. de sua escolha, podemos notar que Maísa se afasta de um
texto que, outrora, fora interessante para ela. Contudo, no fragmento analisado ela evoca uma
outra avaliação para aquilo que ela mesma havia posto ali (“Isso tá muito comportadinho!”, linha
8).
22

Quando falam sobre o “topo”, estão se referindo a parte de cima da página inicial do Orkut (ver nota 7), onde seus
amig@s podem escrever para e/ou sobre você e isso fica registrado para tod@s que acessam o que chamam de
“perfil do usuário”.
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Isso significa dizer que ela foi interpelada pelos significados que aquele texto evocava,
permitindo-se um (re)posicionamento com relação a como ela se construía através daquele perfil.
Esse (re)posicionamento é tomado com tranquilidade e sem uma posição social de refutação das
outras meninas, que se engajam na função de ajudar Maísa a encontrar algo mais interessante
(“Isso tá muito comportadinho! Vê se me ajuda a encontrar algo mais interessante em outro
perfil”, linhas 8 e 9). Pode-se entender também que a fala inicial de Maísa (“Vou tirar isso!”/
“Isso tá muito comportadinho!”– linha 2 e 8) parece convidar o grupo a um (re)posicionamento
diante de comportamentos de “boas meninas”.
A respeito disso, a afirmação “até parece que sou boa menina” (linha 5) funciona, como
índice avaliativo (cf. seção 7.1.1) que posiciona Maísa no grupo de meninas que se distanciam de
uma idéia de feminilidade bastante comum entre garotas de 15 anos: a de sensibilidade, expressa
pelo choro (“boas meninas choram”, linha 2) e a de polimento verbal (“boas meninas não falam
palavrão”, linha 3). Tal posicionamento é ratificado pel@s pares imediat@s: observe o riso do
grupo (linha 6) e a exclamação de Flávia (“FATO” – linha 7). Juntas, elas se constroem
socialmente como pertencentes ao grupo das que não fazem performances de “boas meninas”,
como entendido no senso comum.
Vale notar ainda a exclamação de Maísa “...OLHA esse que show: ‘se no fim não
estivermos juntos, dane-se!’” (linhas 11 e 12), seguido da confirmação de Flávia “Fala aí! Hum::,
parece interessante esse- esse parece mais legal” (linhas 13 e 14). Nessas linhas, quando não
atribuem significados de melancolia, tristeza ou abandono, diante do fato de não conseguirem
manter laços mais duradouros com seus parceiros, mais uma vez desestabilizam feminilidades
comuns entre garotas da idade delas. Note-se também que a expressão “dane-se” (linha 14) dita
por Maísa, para se referir ao fim de um possível relacionamento, pode contribuir para
compreendermos que ela não compartilha a ideia de que os relacionamentos devem ser
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duradouros. Fato era que, colaborativamente, o grupo construía significados do que viam em tela
e, ao mesmo tempo, posicionavam-se socialmente na interação.
Sendo que a noção de tópico discursivo envolve não só o assunto tratado, mas também a
construção do contexto sociointeracioanal em que @s falantes se encontram e as marcas sóciohistóricas que o situam no mundo (Brown & Yule, 1983), podemos notar, nessa sequência, que o
tópico da conversa de que o grupo trata está ligado não somente às conversas sobre o que veem
no perfil de Maísa, mas também ao modo como se posicionam com relação ao que estava escrito
ali. Essas ações são índices (cf. seção 7.1.1) que sinalizam posições mais flexíveis diante das
diferentes performances de gênero e que contribuem na desestabilização de feminilidades
enfatizadas.
O que é interessante notar na análise deste fragmento é que o grupo se afasta de uma visão
de feminilidade essencialista, no sentido de que, ao atribuir outro valor à frase que Maísa tinha
escrito em seu perfil, subvertem uma identidade que outrora era válida para ela. Isso nos
possibilita entender a visão de identidades como performances sociais, já que nos construímos
identitariamente em performances para @s outr@s a nossa volta (PENNYCOOK, 2006). Ou seja,
as identidades são interpretações de uma complexa rede de características sustentadas em nossas
práticas sociais (ver seção 5.1). Fato era que Maísa, juntamente com seu grupo, ao atribuir outros
significados aos textos de seu perfil, se constrói identitariamente por meio da relação sóciodiscursiva com o ambiente virtual do Orkut e com @s interactantes imediatos.
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Sequência 2
“Tá maluco que fico conversando no MSN assim lá em casa!”

22

Maísa

Olha só o que elas estão falando...
LARGA ESSE TELEFONE!(dirigia-se a Flávia)

23
24

Flávia

25

Maísa

Preciso falar com minha mãe...
[
Agora é assim, sua mãe toda

26
hora fica te ligando!

27
28

Flávia

Ela tá no meu pé! Acho que ela pensa que tô:: escondendo

29

alguma coisa dela...

30

Pô::

31

conversando no MSN. Sorte é que ela não entende muito bem

32

o que escrevo!

semana

passada,

toda

hora

ia

ver

com

quem

33

Maísa

Pô que saco!

34

Flávia

Não-Não:: aqui tá tudo bem!

35

Mila

Minha mãe também tem umas paranóias dessa! (risos)

36

Maísa

tava

Daqui a pouco vai querer vir aqui também!

[
EH::

37

TÁ

MALUCO

QUE

FICO

38

CONVERSANDO NO MSN ASSIM LÁ EM CASA! Nem dá, prefiro aqui!

39

Meu irmão já leu meu histórico do MSN várias vezes. E ele-

40

ele é muito dedo duro, contou para minha mãe que eu tava

41

saindo com o Fábio...

42

por isso nem tô chamando vocês, pra gente ir lá em casa.

43

Sabe- Sabe, porque se a gente tiver na Internet minha mãe

44

vai ficar toda hora me perturbando.

45
46

Flávia

É:: meu irmão também é assim. ENGRAÇADO, NÉ!? Com meu
irmão minha mãe- minha mãe nem liga!

Seguindo o excerto anterior, após comentário sobre o que estavam vendo no Orkut de
uma conhecida de Mila (“Olha as meninas estão brigando pelo topo do namorado daquela menina
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que te falei”, linhas 19-21 da sequência 1), Maísa interpela veemente Flávia, com relação ao uso
do telefone celular (“LARGA ESSE TELEFONE!”, linha 23).
A justificativa de Flávia, que precisava falar com sua mãe (“Preciso falar com minha
mãe...”, linha 24), seguida de seu posicionamento com relação àquela afirmação (“Ela tá no meu
pé!”, linha 28) colabora para que as meninas se engajem em um outro tópico discursivo e assim
assumam outros posicionamentos no decorrer da interação. O que desejo entender nesta
sequência é como, ao relatarem conflitos com relação ao uso do computador em casa, o grupo de
meninas, além de criar estratégias de uso da Internet, posiciona-se subvertendo a vigilância e as
relações entre gêneros no contexto familiar.
Inicialmente, Flávia aponta possíveis conflitos com sua mãe (“Ela tá no meu pé! Acho
que ela pensa que tô:: escondendo alguma coisa dela..”, linhas 28 e 29). Seguindo a afirmação,
ela aponta também experiências de restrições ao uso da Internet em casa (Pô:: semana passada,
toda hora ia ver com quem tava conversando no MSN”, linhas 30 e 31). Considerando a
perspectiva dialógica de toda interação verbal (BAKHTIN, 2003), o modo como Flávia se
posiciona quando relata a vigilância da mãe (linhas 28-32) contribui para que o restante do grupo
se engaje em ações de referência (cf. seção 7.1.1) a eventos semelhantes.
Note que, após os relatos de Flávia (linhas 28-32), tanto Maísa (“Pô que saco!”, linha 33)
quanto Mila posicionam-se frente à experiência contada (“E minha mãe também fica com umas
paranóias”, linha 35). É notável ainda que Maísa traz para a conversa uma experiência com seu
irmão (“Meu irmão já leu meu histórico do MSN várias vezes. E ele-ele é muito dedo duro,
contou para minha mãe que eu tava saindo com o Fábio...”, linhas 40 a 42) que ajuda a sustentar
seu posicionamento, frente ao relato de Flávia (linhas 28-32). Esses posicionamentos são índices
de experiências negativas de vigilância com relação ao uso da Internet em casa, em especial no
MSN.
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Ao apontar os possíveis conflitos com sua mãe e com o irmão, Maísa posiciona o irmão
como co-participante dessa vigilância familiar (linhas 40 a 42). Esses posicionamentos reforçam
contornos valorativos de aspectos da vida legitimados em sociedade, ou seja, ao que se
convencionou como papéis do masculino e do feminino numa sociedade patriarcal, na qual o
homem assumia uma posição de exploração/dominação e as mulheres de submissão/dependência.
Sobre isso, vale notar que Flávia faz referência a uma experiência parecida (“É:: meu irmão
também é assim”, linha 45), reforçando o modo como vivenciam as relações de gênero em casa.
Esses posicionamentos são efeitos simbólicos de relações de força entre os gêneros, comum na
estrutura familiar e ainda observada na contemporaneidade. Basta observarmos o modo como o
Maísa e Flávia (linhas 40 a 46) posicionam o irmão como agente da repressão e vigilância.
Tal fato nos permite entender as desigualdades sociais entre homens e mulheres que se
manifestam pela valorização e significações diferenciadas, considerando ambos os sexos. Como
indicativo dessa diferença, observe a frase final de Flávia no fragmento analisado
(“ENGRAÇADO, NÉ!? Com meu irmão minha mãe- minha mãe nem liga! ”, linhas 45 e 46).
Aqui Flávia se posiciona fazendo uma reflexão sobre as relações de significados desiguais entre
ela e seu irmão, por parte de sua mãe. A afirmação com ênfase no fragmento “ENGRAÇADO,
NÉ!?”, nos permite entender, ainda, que Flávia evoca sentidos de insatisfação e crítica frente às
experiências que explicita.
Com efeito, podemos observar também que as experiências pessoais das garotas indicam
que o acesso à Internet na Lan House torna-se uma estratégia contemporânea para fugir da
vigilância familiar, no que se refere ao que fazem na rede e como se constroem discursivamente
nela. Assim, as experiências negativas com o uso da Internet em casa colaboram para que o grupo
se sinta mais à vontade na Lan House. Vale notar a resposta de Flávia (“Não-Não:: aqui tá tudo
bem!”, linha 34) ao questionamento de Maísa (“Daqui a pouco vai querer vir aqui também!”,
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linhas 33). Tal asserção nos permite inferir que Flávia não corre o risco de ser vigiada por sua
mãe, enquanto estiver na Lan House, por isso toma discursivamente uma posição de tranquilidade
com relação ao questionamento de Maísa (linha 34).
Maísa, também, em referência ao que afirmara Flávia (linha 35), localiza-se sob as
mesmas redes de significados. Ao dizer que não utiliza a Internet do mesmo jeito em casa (“EH::
TÁ MALUCO QUE FICO CONVERSANDO NO MSN ASSIM LÁ EM CASA! Nem dá, prefiro
aqui!”, linhas 37-40) ela colabora para entendermos a Lan House como estratégia para escapar da
observação familiar. Note-se que o item lexical “assim” e a mudança de tonalidade na fala de
Flávia (linhas 37 e 38) enfatizam diferenças de apropriações da Internet no contexto familiar e na
Lan House. Nesse sentido, é possível inferir que a Lan House torna-se também um nicho, onde o
grupo de meninas pode agir mais livremente na Internet e assim subverter a vigilância familiar.
A análise, portanto, mostra que aquelas meninas, enquanto partilham experiências
semelhantes ao uso da WEB em casa e estratégias para escapar desse regime de vigilância, estão
subvertendo as relações de gênero impostas em seu convívio familiar. Suas experiências nos
possibilitam entender a gama de discursos que operam no exercício do poder sobre @ outr@ e na
afirmação da assimetria e hierarquia entre os gêneros, da mesma forma que deixam claro uma
disposição para enfrentamento dos efeitos simbólicos desses discursos.

Sequência 3
“Ele é super-pegável”

48

Mila

Olha só isso, Alex mandando recado pra Flávia!

49

Ele não cansa, não!? (Mila olhando a página de recados no Orkut

50

de Flávia)

135

51

Maísa

Tadinho... ele é fei::nho mas tem uns amigos bonitinhos! Não

52

pode dispensar,né!?

53

A gente não sabe... tem que pensar no futuro. (risos)

54

Grupo

(riem juntas, olhando discretamente para o grupo de meninos ao
lado)

55

Flávia

56

Maísa

57
58
59
60

Muito escrota! (risos)
Olha só essa foto no Orkut do Fábio. Que coisa é essa, é ele
criança!? Ele era enorme!

Mila
Grupo
Maísa

Olha essa foto dele (apontando para o computador)!
Nossa::
Aqui ele tá mais boniti::nho! SUPER-PEGÁVEL...

61

Só tem vocês jogando? (apontando para o grupo de meninos que

62

jogavam em rede ao lado)

63

Caio

Hum, hum!

64

Maísa

Aí, eu quero jogar!

65

Deixa eu jogar também!

66

Caio

67

Maísa

68
69

(desconversa e continua jogando com os amigos da escola)
Olha só, tá ligado! Minha sorte de hoje: Seus planos serão bem
sucedidos! CARACA:: Já tô até imaginando...

Flávia

70

Nossa, Olha o Carlos!
Olha aqui, ele raspou o cabelo... ficou muito feio,né!?

71

Maísa

Eh:: mas ele tem uma boquinha bonitinha, né!?

72

Grupo

Hum, hum (risos)

73

Mila

Ele tem uma boca muito gostosinha, sim! (risos)

A sequência acima, seguindo o fragmento anterior, é relativa a um momento em que o
grupo de meninas navegava pelo Orkut delas e dos demais amigos, tecendo comentários sobre
alguns meninos e antigos namorados. Nessa interação podemos observar um conjunto de
posicionamentos, com relação ao modo como constroem suas performances de gênero e
sexualidade na Lan House, em interação com o espaço virtual.
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Segundo Van Langenhove & Harré (1999, p. 2), em qualquer prática discursiva há um
conjunto de posicionamentos que constitui @ falante inicial e @s outr@s de uma certa maneira e,
ao mesmo tempo, é uma ferramenta por meio do qual todas as pessoas envolvidas podem
negociar novas posições (e novos significados). Com isso, podemos afirmar que esse conjunto de
posicionamentos é construído, colaborativamente, pelo grupo de meninas quando conversam
sobre alguns parceiros e amigos, a saber: Alex, Fábio e Carlos. Inicialmente é Mila quem convida
o restante do grupo à interação sobre o tópico tratado. Quando evoca a atenção de Flávia e Maísa
(“Olha só isso, Alex mandando recado pra Flávia.”, linha 48) e se posiciona com relação ao que
estava escrito (“Ele não cansa, não!?”, linha 49), Mila localiza Alex no foco da interação. Com
efeito, tanto Maísa (“Tadinho... ele é fei::nho mas tem uns amigos bonitinhos!”, linha 51) quanto
Flávia (“Muito escrota!”, linha 55) são levadas a se posicionarem também em relação àquele
recado.
Ao se posicionar, Maísa utiliza itens lexicais como “tadinho” e “fei::nho” (linha 51) para
se referir a Alex. Esses vocábulos funcionam como índices avaliativos (WORTHAM, 2001) que
o localiza no grupo de meninos não muito cobiçados por elas. Contudo, quando Maísa
argumenta: “mas tem uns amigos bonitinhos!/ Não pode dispensar,né!?/ A gente não sabe... tem
que pensar no futuro.” (linhas 51 a 53), ela se (re)posiciona para atingir o objetivo de não perder
a oportunidade de se relacionar com os amigos de Alex.
As risadas que seguem esse comentário sinalizam uma possível confirmação do grupo, no
que diz respeito ao que Maísa acabara de dizer (linhas 52 e 53). Isso parece atribuir à Flávia a
responsabilidade pela manutenção de um elo entre elas e os amigos de Alex, não importando se
para isso Flávia precisasse se relacionar com Alex.
Já quando falam de Fábio, inicialmente observam uma foto de infância e, em seguida,
uma mais atual (linhas 56-60). Fábio era uma das pessoas com as quais Maísa já se relacionara,
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assim, quando se refere a ele, Maísa utiliza a expressão “SUPER-PEGÁVEL” (linha 60). Aqui
ela sinaliza àquela comunidade interpretativa que ele é ainda um possível pretendente seu. Notese também que esta expressão (“SUPER-PEGÁVEL”) localiza Maísa como participante ativa do
relacionamento amoroso, em oposição a Alex, que é construído como passivo à ação dela. Uma
outra pista (cf. seção 7.1) que reforça o posicionamento de Maísa como agentiva é a elevação de
sua voz, que colabora na construção de um contexto agente (Maísa) vs paciente (Fábio). O
contexto que Maísa cria é típico das sociabilidades masculinas (GASTALDO, 2006 apud MOITA
LOPES, 2008), visto que, no senso comum, o homem é quem se posiciona como agentivo na
conquista de mulheres.
Por fim, ao falarem sobre Carlos, Flávia é quem o traz para a conversa. Quando ela
chama o grupo a visualizar uma fotografia de Carlos no Orkut (“Nossa, Olha o Carlos! Olha aqui,
ele raspou o cabelo...”, linhas 70), ela o faz se posicionando com relação ao que achava do novo
visual dele (“ficou muito feio”, linha 70) e, ao mesmo tempo, solicitando a confirmação das
outras meninas, através do marcador discursivo: “né!?” (linha 70).
Maísa e Mila, porém, parecem refutar aquela posição, mostrando que não se importam
com a nova aparência de Carlos (“eh::, mas ele tem uma boquinha bonitinha, né!?”(linha 71)/
“Ele tem uma boca muito gostosinha, sim!”- linha 73). Esse argumento sinaliza (cf. seção 7.1.1)
um posicionamento que confere ao desejo delas importância maior do que a aparência de Carlos.
Observe que os itens lexicais “bonitinha” e “gostosinha” predicam (cf seção 7.1.1) o objeto de
desejo: a boca de Carlos. Posicionamento comum entre homens, quando conversam sobre partes
dos corpos das mulheres.
A análise dessa interação, gerada em uma prática de observação, mostra como as meninas
estão envolvidas em uma ação coletiva de construção de suas performances de sexualidade e de
gênero, quando conversam sobre alguns garotos. Vale notar que essas ações transgridem aspectos
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comuns das sociabilidades femininas, pois tratam os rapazes como objeto de seus desejos e isso é
feito em um espaço público: a Lan House. Lugar onde um grupo de garotos da mesma escola
delas também estava presente. Observe uma de minhas notas de campo:
Aquelas meninas pareciam não se importar com a minha presença e dos
meninos ao lado. Interessante é que ninguém parecia se surpreender com
aquelas conversas.
(nota de campo- 09/12/2007)

Dessa forma, o que poderia ser uma conversa privada, já que trata de comentários sobre
rapazes, passa a ser autorizado num espaço público. Fato era que ao longo das três sequências
analisadas, as meninas não se importavam com minha presença, ou a do grupo de garotos que
estava perto.
São notáveis, ao longo das sequências analisadas, a gama de posicionamentos indicativos
de uma (re)descrição de sociabilidades. Assim, conforme indicado na análise das performances
de Mila, Maísa e Flávia, os discursos sobre relacionamentos amorosos, desejo e família surgem
em conversas sobre textos veiculados na Internet.
É importante ressaltar também que o espaço de interação, a Lan House, contribuiu para
que aquele grupo de meninas pudesse se construir discursivamente com mais flexibilidade diante
das diferentes performances de gênero e sexualidade. É nesse sentido que podemos entender
nossas identidades sociais como feitas em processos interacionais com @s outr@s, por meio
daquilo que dizemos e com base no modo como percebemos @ outr@ e o mundo a nossa volta
(MOITA LOPES, 2002).
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7.4 DISCUSSÕES QUE QUESTIONAM O ‘STATUS-QUO’ DO GÊNERO E DAS
SEXUALIDADES
Nessa seção, foram selecionados trechos de uma entrevista com foco no grupo (ver seção
6.5) que realizei com alguns/algumas participantes da Lan House. A transcrição refere-se a um
trecho do encontro, em que eu, Danielle, Tiago, Gabriela e Pedro (cf. seção 6.5) discutíamos
sobre o artigo “Estou Lésbica”, publicado no jornal O Globo (Caderno Ela), no dia 26 de abril de
2008. A temática do artigo (cf. anexo 1) gira em torno de histórias de jovens cariocas que
procuram parceir@s independente do sexo del@s e acabam namorando mulheres. A escolha
deste artigo para discussão em grupo deu-se porque gostaria de tematizar o debate que o mesmo
propõe sobre sexualidades: como construtos não fixos, partindo da concepção de que não existe
sexualidade, mas situações eróticas. O jornal apresenta uma série de mulheres falando sobre suas
experiências de envolvimento com homens e mulheres, tentando fugir do que o jornal chama de
rótulos identitários. Ademais, apresenta a suposição de que definir-se em uma única sexualidade
é careta.

7.4.1 Sequências 1, 2 , 3, 4 e 5 – 16º encontro – dia 05/05/2008
Discutindo a matéria “Estou Lésbica”

Nessa seção irei examinar como @s interactantes posicionam-se em relação às questões
de gênero e sexualidade apresentadas no artigo em questão. O foco da análise são os
(re)posicionamentos interacionais d@s participantes, quando são levados a discutir os efeitos da
naturalização das identidades sociais de gênero e sexualidade. A discussão inicial foi levantada
por mim e pode ser entendida como “conversas sobre texto” (MAYBIN & MOSS, 1993). As
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gravações foram geradas no período da noite e no 16º dia de pesquisa e observação, com @s
participantes da Lan House em questão. No momento da entrevista além d@s participantes
citad@s, circulavam no local Didi, Brenda, Bazu (cf. perfil na seção 6.5) e outr@s usuári@s,
que haviam chegado durante a entrevista e que não se propuseram à discussão.

Sequência 1
“Eu não posso dizer que estou lésbica. EU SOU LÉSBICA!”

01

P

Oi pessoal! Tenho uma coisinha para vocês hoje!(mostrando o

02
03
04

jornal)
Danielle
P

Deixa eu

ver...

É o seguinte pessoal, gostaria que vocês dessem uma olhada

05

nesse jornal e me dissessem o que vocês acham dessa matéria,

06

tá!?

07

Danielle

(Olha rapidamente a matéria, balançando a cabeça em sinal de

08

reprovação)

09

Olha, você tá trazendo esse jornal para gente, né!?

10

Você gosta de fazer pergunta. Agora eu vou perguntar uma coisa

11

para você. Se você acha isso que tá escrito aqui, então quer
dizer que um dia você pode ser, né!? (referindo-se a matéria)

12
13

P
Danielle

14
15

Então você não pode dizer que é heterossexual? Você pode
querer experimentar outras coisas!

P

16
17

É:: (meio sem respostas)é:: pode ser sim!

(risos)
É:: Boa pergunta.

Danielle

Então, isso é difícil. Não posso dizer que sou, porque tenho a

18

probabilidade de experimentar outras coisas!? Mas se eu não

19

gostar? Se eu tiver certeza do que quero? Eu não posso dizer

20

que estou lésbica. EU SOU LÉSBICA! Tal como você não diz que

21

está heterossexual!

22

Eu tenho certeza de que não vou mudar!
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A sequência analisada abre com minha sugestão de leitura e discussão (linha 01 e 02). A
primeira consideração a ser feita, acerca dessa sequência, diz respeito ao jogo de construção das
identidades sociais. Após leitura rápida da matéria, Danielle se posiciona levantando
questionamentos de aspectos morais, com relação à ideia de vulnerabilidade das identidades de
gênero e sexualidade apresentadas pela matéria (linhas 07 a 11). Sua referência ao longo da
sequência é feita a mim, através do pronome demonstrativo “você”, pelo qual inclusive o
questionamento é introduzido (“Olha, você tá trazendo esse jornal para gente, né!?/ Você gosta
de fazer pergunta. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Se você acha isso que tá escrito
aqui, então quer dizer que um dia você pode ser, né!?”, linhas 07 a 11).
Inicialmente, Danielle se dirige a mim, fazendo referência as minhas ações naquela
comunidade de prática (WENGER, 1998). Quando afirma que eu gostava de fazer perguntas
(“Você gosta de fazer perguntas”), Danielle me posiciona como alguém que cumpre uma função
investigativa e questionadora naquela ambiente. Sua primeira referência (cf. seção 7.1.1) é com
relação ao título da matéria “Estou Lésbica” (“Se você acha isso que tá escrito aqui, então quer
dizer que um dia você pode ser, né!?”, linhas 10 e 11). A leitura inicial parece ter causado certo
incômodo nela, já que, enquanto lia, indicava com a cabeça e com a boca um possível contexto
de reprovação. Essas pistas de contextualização (GUMPERZ, 1998), em notas no diário de
campo, sinalizam ao grupo a posição social de refutação que Danielle empreenderia em seus
argumentos:
Daniele logo que esteve com o jornal em mão, olhou para o título da matéria e em
meio a um sorriso que parecia irônico, balançava a cabeça, indicando reprovação.
Após leitura de todo o artigo iniciou seu comentário.
(Nota de campo- 05/05/2008)

Seu posicionamento inicial de refutação, estabelecido por uma relação de causa e
conseqüência (linhas 10 e 11), tenta me engajar em ações de reflexão sobre minhas práticas. Com
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base nos significados pelos quais Danielle era interpelada no texto, sou questionada sobre a
proposição de que se eu concordasse com o que estava escrito no artigo (cf. anexo 1), também
não poderia afirmar um posicionamento heterossexual. As afirmações de Danielle foram seguidas
pelo marcador discursivo “né!?” (linhas 08 e 11), em solicitação de uma resposta minha. Aqueles
argumentos me punham em reflexões sobre o que ela dizia, ao mesmo tempo em que me deixava
sem resposta sobre o que estava sendo dito (“É:: ”, linha 12).
Danielle utiliza estratégias argumentativas (relação causa vs consequência, marcadores
discursivos como “então” e “né”, referência direta “tá escrito aqui” e “você”) para tentar me fazer
concluir que eu não poderia, com base no artigo, me posicionar como hétero, já que as
identidades são fluidas e sempre passíveis de alteração. O que parece ser algo questionável, do
modo como ela entendia as identidades sociais, visto que utiliza o referente “difícil” (“Então,
isso é difícil”, linha 17) para predicar o modo como se posicionava em relação ao que estava
sendo proposto no artigo (“Não posso dizer que sou, porque tenho a probabilidade de
experimentar outras coisas!?”, linhas 18 e 19).
No tocante aos posicionamentos interacionais que esta fala estabelece entre @s
interactantes, a construção de um contexto de reprovação traz concepções sobre as identidades
sociais muito presentes em sociedade: a de que elas são construtos fixos e dados na biologia dos
corpos. Resgatando aqui o que discuti no capítulo 5, a compreensão de nossas sexualidades como
performances (PENNYCOOK, 2006; BUTLER, 1990; MOITA LOPES, 2008) põe em xeque
visões essencializadas das identidades sociais, refutando um determinismo biológico, que
colaborou na cristalização de um discurso bastante comum sobre a natureza dos corpos: de que há
uma essência sobre nós mesmos fixa, única e que deve ser revelada.
O que Danielle faz ao longo dessa argumentação inicial é questionar a ideia de não
fixação e de vulnerabilidade que o verbo “estar” do título “Estou Lésbica” pode evocar. Além
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disso, o verbo “estar” parece funcionar como referente lexical que predica (cf. seção 7.1.1) a ação
de “estar lésbica” gerando incertezas sobre o que se é ou o que se quer (“Se eu tiver certeza do
que quero? Eu não posso dizer que estou lésbica!”, linhas 19 a 21)
A aproximação que Danielle faz entre “estar lésbica” e a indecisão de alguém que não
sabe o que quer evocam sentidos negativos sobre o entendimento de nossas identidades como
mutáveis e variáveis, ao mesmo tempo em que a posiciona como pertencente a um grupo de
pessoas que se conhecem e sabem o que querem para si (linhas 20 -22). Por isso, ao se localizar
em um grupo identitário, se predica lésbica (EU SOU LÉSBICA, linha 20), afirmando que:
“tenho certeza de que não vou mudar” (linha 22) para confirmar um posicionando inicial, em
consonância com a suposição de sexualidade como construto fixo.
Contudo, seu posicionamento não é validado por Gabriela que tenta, ao longo da
sequência posterior, engajar o restante do grupo em ações de refutação ao que Danielle dizia.

Sequência 2
“Eu penso o seguinte: se me interessar homem eu fico mesmo, se me interessar
mulher, eu fico também!”

Não é bem assim, não! Nossa opinião é diferente da sua. Quer

23
24

Gabriela

ver... (dirige-se para Tiago)

25

Tiago, se a Grazi Massafera desse mole para você, ou uma mulher

26

tão bonita quanto ela, você ficaria com ela.

27
28
29

Tiago

hum, hum (balançando a cabeça, em concordância)

Gabriela Viu!
P

Ficaria mesmo!? (risos)
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30

Tiago

Ficaria!

31

Gabriela Você não tem o pensamento fechado, do tipo: só posso ficar com

32

homem porque sou homossexual (dirigindo-se a Tiago).

33

Se chegar uma mulher muito bonita, muito gata e te interessar

34

você ficaria!

35

Danielle Eu não tenho nada contra isso, não!

36

Gabriela

37

Danielle Não, tanto que já gostei muito de um garoto!

38

Gabriela Mas hoje em dia, aparece vários garotos querendo ficar com você

39
40

Ah:: você tem, sim!

e você não fica!
Danille

41

Ah:: só se for muito bonito, senão não fico, não!
E VOCÊ? (dirigindo-se a Tiago)

42

Tiago

Se eu tivesse interesse eu ficaria! (risos)

43

Danielle Claro, é lógico!

44

Gabriela Eu penso o seguinte: se me interessar homem eu fico mesmo, se

45

me interessar mulher, eu fico também!

46

Eu acho assim.

47

P

48
49

[
Você acha que tem a ver com o nosso contexto?

Gabriela Lógico! Tem:: Tem lugares que te favorecem isso! Como aquele

50

lugar que a gente foi (refere-se a uma boate gay aonde havíamos

51

ido na semana anterior)

52

Um lugar que você... de tanto você vê todo mundo fazendo isso,

53

acaba dando uma vontade de você conhecer... para quem nunca

54

fez, claro!

55

E se aparece a oportunidade,né:: faz a ocasião.

57

Tiago

(risos)

58

Gabriela

Ta lá a oportunidade! Aí:: aparece alguém. Pô uma garota, você

59

olha pra garota e você acha ela bonita. Você já naquele

60

ambiente e você sente uma afinidade por ela, uma atração,

61

você::: por exemplo eu, eu ficaria!

62
63

P

Pô, tô lembrando daquela pergunta que você me fez quando a
gente tava indo na boate...
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64

Gabriela

Que pergunta que fiz?

65

P

Você lembra quando a gente tava indo, você chegou e falou: “vai

66

me dizer que se aparecer uma mulher bonita, você não ficaria?”

67

Assim:: minha primeira resposta seria, aparentemente óbvia

68

“não!”. Depois eu fiquei pensando, refletindo. Aquela era uma

69

pergunta que nunca ninguém me tinha feito!

70

Gabriela

Olha, mas é verdade! Ninguém pergunta o que parece óbvio! É uma

71

coisa que eu acho. Eu não vou deixar de ser...

Hoje eu sei que

72

não sou hétero! Com base no que se diz disso, hétero então eu

73

não sou. Mas eu não ficaria só com mulher, não.

Os questionamentos iniciais de Danielle provocam a interação entre o grupo e o
engajamento em outros posicionamentos interacionais (cf. sequência 1). Esta sequência abre um
posicionamento de refutação de Gabriela, com relação à fala de Danielle (“Não é bem assim, não!
Nossa opinião é diferente da sua.”, linhas 23 e 24). Aqui, Gabriela faz-se porta-voz do restante
do grupo para se posicionar. Ela evoca para si e para o grupo um posicionamento diferente
daquele validado por Danielle. Do ponto de vista das estratégias argumentativas, Gabriela tenta,
através de deduções, exemplificar e criar um status de verdade ao seu argumento. Essas
estratégias funcionam como pistas que criam um contexto (cf. seção 7.1.1) de argumentação e
debatem sobre um tema. Observe que a expressão “Que ver...” (linha 24) sinaliza que Gabriela
tem a prova que justifica seus argumentos como mais coerentes que o de Danielle.
Para assegurar sua posição argumentativa, Gabriela faz um questionamento a Tiago
(“Tiago, se a Grazi Massafera desse mole para você, ou uma mulher tão bonita quanto ela, você
ficaria com ela?”, linhas 25 e 26), tentando engajá-lo em posicionamentos contrários ao que
Danielle se mantinha anteriormente. Desse questionamento, é interessante ressaltar também que a
utilização do exemplo é feita com base no acesso epistêmico (cf. seção 7.1.1) que Gabriela
possuía de seu entorno, já que ela sabia que Tiago era fã da referida artista (observação feita em

146

nota de campo). A referência utilizada por Gabriela intencionava garantir a resposta positiva de
Tiago (“hum, hum”, linha 27).
Cabe ainda mencionar que Gabriela, ao se referir a Tiago, dirige-se a ele tentando falar
por ele (“Você não tem o pensamento fechado, do tipo: só posso ficar com homem porque sou
homossexual”, linhas 31 e 32). A utilização do pronome “você” é feita em referência direta a
Tiago (“Você não tem o pensamento fechado”), e a primeira pessoa do verbo “ser” (“sou”), é
utilizada para ventrilocar a voz dele (“do tipo: só posso ficar com homem porque sou
homossexual”). Suas estratégias parecem tentar garantir o convencimento do grupo e desautorizar
o posicionamento inicial de Danielle.
Assim, no que tange aos significados que o texto pode evocar nas conversas sobre ele,
podemos dizer que Gabriela foi interpelada de modo diferente pelos sentidos do artigo do jornal e
por isso, através de estratégias argumentativas, permite um (re)posicionamento do grupo com
relação ao que estava sendo lido e discutido. Note-se que Danielle tenta se reposicionar quando
afirma não ter nada contra Tiago se envolver com mulheres (“Eu não tenho nada contra isso,
não!”, linha 35), exemplificando com uma experiência anterior (“Não, tanto que já gostei muito
de um garoto!”, linha 37). Ao exemplificar seus argumentos com uma experiência de
envolvimento com um homem, posiciona-se em referência ao que Gabriela havia dito
anteriormente a Tiago (“Você não tem o pensamento fechado”, linha 31). Em sua
exemplificação, Danielle parece dizer a Gabriela que ela também não tem o “pensamento
fechado”, tanto que já gostara muito de um homem (linhas 35 e 37).
Nesse sentido, de acordo com a discussão do item 4.2, partilho com DAVIES & HARRÉ
(1990) o pressuposto de que os significados das ações de fala são construídos em conjunto nos
contextos interacionais, dependendo do posicionamento dos interlocutores, que é “produto da
força social tomada em uma ação conversacional” (DAVIES & HARRÉ, 1990, p.45). Esses
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posicionamentos colaboram na construção de identidades de gênero e sexualidade nos eventos
interacionais (cf. seção 7.1.1), que serão agora meu foco de análise.
Com relação à constituição das sexualidades, Gabriela, ao longo da interação, se posiciona
como pertencente ao grupo de mulheres do referido artigo (“Eu penso o seguinte, se me interessar
homem eu fico mesmo, se me interessar mulher, eu fico também! Eu acho assim.”, linhas 44 a
46). Aqui, os termos “eu penso” “eu fico” e “eu acho”, para se referir a si mesma, além de
proporcionar uma posição de agência a ela, funcionam como modalizadores epistêmicos (cf.
seção 7.1.1), já que indicam que Gabriela é uma das “jovens cariocas que procuram parceiros
independentemente do sexo deles” (veja o texto no anexo 1).
Diante do posicionamento de Gabriela, levanto uma reflexão sobre a discussão em
questão (“Você acha que tem a ver com o nosso contexto?”, linha 48). Meu questionamento é
respondido prontamente por Gabriela (“Lógico! Tem:: Tem lugares que te favorecem isso!”,
linhas 49 e 50), que se posiciona em significados mais tênues sobre as identidades sociais, como
dependentes de onde as pessoas estão e do que estão fazendo a cada instante. Note ainda que
Gabriela recupera um momento compartilhado pelo grupo (“Como aquele lugar que a gente foi /
Um lugar que você... de tanto você vê todo mundo fazendo isso, acaba dando uma vontade de
você conhecer... para quem nunca fez, claro!”, linhas 49 a 54), que parece contribuir para reforçar
seu posicionamento e criar adesão do grupo a respeito do que se fala.
Ao longo da interação, pude notar que Gabriela é levada, através da leitura e discussão do
artigo, a fazer performances de mulher que tenta se distanciar de uma concepção de sexualidade
previsível. Para tal, ela aproxima termos como: sexualidade e oportunidade (“E se aparece a
oportunidade, né:: faz a ocasião/ Tá lá a oportunidade! Aí:: aparece alguém” linha 55 e 58), tal
como o artigo, que aproxima termos como “desejo” e “ocasião” (cf. Anexo 1).
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Em suas falas, Gabriela faz referências diretas a mim (“Pô, uma garota, você olha pra
garota e você acha ela bonita. Você já naquele ambiente e você sente uma afinidade por ela, uma
atração, você::: por exemplo eu, eu ficaria!” linhas 58 a 61). A utilização do advérbio “já”, do
pronome “você”, do modo imperativo de alguns verbos (“olha”, “acha” e “sente”), assim como
sua exemplificação (“por exemplo eu”) são estratégias discursivas para tentar me engajar em
projeções sobre performances homoeróticas e me convencer de que, se ela estivesse em meu
lugar, se envolveria com mulheres também, já que estivemos em um local que favorecia isso:
uma boate gay. Esse tipo de estratégia de engajamento tem a ver com processos de participação
em uma comunidade de prática (WENGER, 1998), discutidos em nossa seção 3.2.
De acordo com Wenger (1998), a construção de uma comunidade de prática e a
participação na mesma envolve a produção de “memórias participativas”, que possibilitam a
discussão, a interação e a negociação do modo como essas histórias são contadas e os
acontecimentos relatados, ao mesmo tempo em que “confeccionamos” nossas identidades (cf.
seção 3.2). O modo de organização discursiva de Gabriela faz referência às ações de negociação e
construção de práticas comuns entre @s participantes da Lan House. Daí, a tentativa de
convencimento sinalizava não somente que eu também era parte daquela comunidade, mas
também de que aquela comunidade partilhava experiências comuns de envolvimento com pessoas
do mesmo sexo. Talvez por isso o foco da interação neste momento da entrevista era o que eu
tinha a dizer sobre os argumentos de Gabriela.
Neste momento, me posiciono fazendo referência a uma situação que me chamou a
atenção, quando estávamos a caminho da referida boate (“Pô, tô lembrando daquela pergunta que
você me fez quando a gente tava indo na boate.” linhas 62 e 63). Minha experiência de convívio
com @s frequentador@s da Lan House sinalizava um posicionamento de reflexão com relação às
nossas ações em conjunto (“Você lembra quando a gente tava indo, você chegou e falou: vai me
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dizer que se aparecer uma mulher bonita, você não ficaria?”/ Assim:: minha primeira resposta
seria, aparentemente óbvia, “não!”. Depois eu fiquei pensando, refletindo. Aquela era uma
pergunta que nunca ninguém me tinha feito!”, linhas 65 a 69). Ao levantar um posicionamento de
reflexão sobre o que Gabriela havia me questionado a caminho da referida boate, trago para a
discussão a problemática da naturalização dos corpos sexuados. Esta reflexão está ligada à
história de repetição e de efeitos sedimentados sobre nossos corpos, no sentido de que as
repetidas performances da linguagem sustentam a “coerência” e a “continuidade” de gêneros
inteligíveis (cf. capítulo 5). De acordo com Butler (1990), dentro dessa concepção homem/mulher
de verdade têm pênis/vagina e deverão se comportar ativamente/passivamente e será a
heterossexualidade que dará sentido à diferença. Tal entendimento apagou os discursos que se
construíam fora dessa amarração binária, validando uma identidade corpórea fixa.
O apagamento desses discursos é reconhecido por Gabriela em sua resposta a minha
indagação (“Olha, mas é verdade! Ninguém pergunta o que parece óbvio! É uma coisa que eu
acho”, linhas 70 e 71). Seguindo sua fala, ela parece se posicionar em um dilema identitário, com
base no que ela conhece dos significados de gênero e sexualidade no senso comum (“Eu não vou
deixar de ser... Hoje eu sei que não sou hétero! Com base no que se diz disso, hétero então eu não
sou. Mas eu não ficaria só com mulher, não!”, linhas 71 a 73). Nesse caso a indagação de
Gabriela surge como uma tentativa de se afastar da lógica das categorias identitárias. Observe que
se afasta do predicativo “hétero” (“Hoje eu sei que não sou hétero”) e das referências às práticas
exclusivamente homoeróticas (“Mas eu não ficaria só com mulher, não!”), de acordo como elas
são conhecidas no senso comum (“Com base no que se diz disso”). Ela evoca referenciais sobre o
que se conhece por performances hétero ou homossexual no senso comum para se afastar de
categorias identitárias, que são marcas de estereótipos culturais. Essa discussão será mais bem
observada na análise da sequência seguinte.
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Sequência 3
“O problema são as categorias”

74

Gabriela

O problema são as categorias. O problema é que a gente se

75

categoriza dentro...

76

Aqui tá falando que podemos viver uma liberdade sexual, sem

77

rótulos! Rolou, pintou... eu tô numa festinha, rolou e pintou e

78

vou ficar!

79

Danielle

É, mas se você ficar com uma mulher, qualquer um que chegar

80

aqui dentro vai falar que você é sapatão! Porque você ficou com

81

uma mulher. Esse::: esse rótulo aí:: é os outros que criam! Não

82

é a gente que cria! Se um dia você chegar e falar assim: eu

83

fiquei com uma mulher, JÁ ERA! É sapatão e acabou, e você pode

84

tá namorando homem. Não é porque você se rotulou, é porque os

85

outros é que te rotulam assim. Igual a ele (apontando para

86

Pedro). Você acha que se ele chegar algum dia aqui com uma

87

garota e falar que tá namorando. Você acha que eles vão

88

acreditar que ele não é gay?

89

Pedro

90
91

[
Vão achar que a gente tá querendo...

Danielle

[

92

por isso é que eu falo. As pessoas podem até achar isso

93

que tá escrito aqui (aponta para o jornal), mas a rotulação não

94

vem da nossa cabeça! É os outros que fazem isso...

95

P

[
então, você acha que a rotulação não é sua, as

96
97

outras pessoas que nos categorizam?

98

Danielle

É:: as pessoas põem rótulo na gente

99

Gabriela

É:: então você é o que, se você não se categoriza?

100

Danielle

(breve pausa)

101

É:: Não:: eu gosto, ué! E porque eu gosto de mulher, as pessoas

102

me rotulam sapatão! Eu agora só quero isso e acabou, porque eu

103

gosto. Agora, quem disse que eu nunca gostei de homem? Se eu

104

não gostar, pra que- que eu vou ficar?

105

Tiago

Mas se eu gostasse de uma mulher eu ficaria.

106

Danielle

Mas quem disse que eu não ficaria, mas é que agora eu não
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107
108
109

gosto! Mas quem bota o rótulo é os outros!
P
Danielle

Mesmo a gente só tendo uma experiência é rotulado?
É!

Os argumentos de Gabriela mostram-se essenciais na compreensão dos significados que o
texto lido e discutido poderia evocar naquela comunidade interpretativa (GINZBURG, 1987). A
declaração de Gabriela: “O problema são as categorias” (linha 74) traz à tona o tópico discursivo
da sequência que será analisada. Sua referência acerca das categorias identitárias tem como pano
de fundo, nesta sequência, a leitura da seção “A luta é para fugir de rótulos” do artigo em mãos
(cf. Anexo 1). Ao fazer referência às categorias, predicando-as como um “problema”, Gabriela se
posiciona em acordo com a matéria, que traz experiências, relatos e afirmações de meninas que já
sofreram preconceito e lutam para se afastar de “papeis definidos” em nossa sociedade.
Seguindo a interação, Gabriela aponta, em referência às categorias identitárias, a rotulação
como prática comum em sociedade (“O problema é que a gente se categoriza dentro...”, linhas 74
e 75). Pode-se entender que a utilização do termo “a gente” (linha 74) é uma referência dêitica
que faz menção não somente a um grupo em particular, mas à sociedade em geral. Cabe ainda
mencionar, com relação à fala inicial de Gabriela, que ela constrói para @s interactantes
presentes uma interpretação do que acabara de ler: “Aqui tá falando que podemos viver uma
liberdade sexual, sem rótulos! Rolou, pintou... eu tô numa festinha, rolou e pintou e vou
ficar!”(linhas 76 a 78). Sob o viés explicativo, Gabriela indica possuir acesso epistêmico (cf.
seção 7.1.1) aos significados que a matéria poderia evocar e apresenta ao grupo, em síntese, suas
interpretações para aquele evento de leitura. Em sua explicação utiliza o termo “liberdade sexual”
em referência à “Luta para fugir de rótulo”, temática do referido artigo. Os termos “rolou”,
“pintou”, “festinha” e “eu vou ficar” funcionam como índices avaliativos (cf. seção 7.1.1) que
ajudam a intensificar a relação liberdade sexual/não-rotulação e indicam o que Gabriela entende
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por “fugir da rotulação”. Deve-se contemplar também que possuir acesso epistêmico sobre o
evento de leitura é o que leva Gabriela a se manifestar sobre os significados do texto, ao mesmo
tempo em que sinaliza engajamento nas mesmas redes interpretativas que o texto parece evocar
“a fuga dos rótulos”, o que a torna uma das leitoras para a qual a matéria se propôs a falar.
Em um posicionamento de contestação à fala de Gabriela, indicado pela conjunção “mas”
(linha 79), Danielle sinaliza que essa “liberdade sexual”, de acordo com os significados evocados
por Gabriela, pode ser negativa (“se você ficar com uma mulher, qualquer um que chegar aqui
dentro vai falar que você é sapatão! Porque você ficou com uma mulher./ Se um dia você chegar
e falar assim: eu fiquei com uma mulher, JÁ ERA! É sapatão e acabou, e você pode tá
namorando um homem.”, linhas 79 a 84). Os índices avaliativos “JÁ ERA”, “é sapatão e
acabou”, utilizados para predicar as práticas homoeróticas femininas, evocam sentidos de
impossibilidade de alteração, uma vez rotulada a pessoa. Aqui ela se posiciona negativamente aos
significados de “liberdade sexual”, que por consequência podem trazer aprisionamento em
categorias identitárias. Em seus argumentos, Danielle apresenta uma visão de rotulação como um
contrato social, que independe do modo como alguém entende suas próprias práticas sexuais
(“Esse::: esse rótulo aí:: é os outros que criam! Não é a gente que cria!”, linha 85). Aqui, ela
assume um posicionamento de submissão aos efeitos dos significados da rotulação. Esse
posicionamento é confirmado nas afirmações seguintes (“por isso é que eu falo. As pessoas
podem até achar isso que tá escrito aqui (aponta para o jornal), mas a rotulação não vem da nossa
cabeça! É os outros que fazem isso...”, linhas 92 a 94).
Em confirmação desse aprisionamento, Danielle tenta engajar o grupo em suposições
sobre Pedro, que nas linhas 86 a 88 é posicionado como gay. Ela o utiliza como exemplo em
oração condicional, iniciada pela conjunção “se” (linhas 86 a 88), para ratificar o posicionamento
de submissão aos efeitos das categorias identitárias.
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Nas linhas 96 e 97 (“então, você acha que a rotulação não é sua, as outras pessoas que nos
categoriza?”), eu retomo as assertivas de Danielle, questionando o seu ponto de vista. Esse
questionamento é feito também por Gabriela, que se posiciona tentando engajar Danielle em
reflexões sobre o que acabara de dizer (“É:: então você é o quê, se você não se categoriza?”, linha
99). Esse questionamento parece desestabilizar Danielle, visto que a pausa na resposta (linha 100)
e o alongamento das palavras iniciais (“É:: Não::”, linha 101) sinalizam um contexto de reflexão.
Contudo, em sua resposta, mantém-se confirmando o posicionamento de submissão, de modo a
justificar que não era ela que a categorizava como “sapatão” (linha 102).
No que tange às construções identitárias de gênero e sexualidade, ao longo de nossa
conversa Danielle utiliza a expressão “sapatão” (linhas 80, 83 e 102) para se referir às mulheres
que se envolvem sexualmente com outras. Esse adjetivo é usado, no senso comum, para predicar
mulheres que se envolvem com outras e cujas performances de gênero se aproximam da
masculina. Ao afirmar-se “sapatão”, Danielle assume um posicionamento de submissão (“E
porque eu gosto de mulher, as pessoas me rotulam sapatão!”, linha 102), visto que ela posicionase como vítima de julgamentos de uma dada ordem moral. A assertiva de Danielle evidencia o
policiamento do gênero e da sexualidade sendo usado para controlar suas práticas. Esse
policiamento fica evidente também nas linhas seguintes, quando tenta provar que também já se
envolvera com homens (“quem disse que eu nunca gostei de homem?”, linha 103), pautada em
concepções naturalizadas em nossa sociedade que legitimam um modelo binário das
sexualidades.
Recuperando a discussão da seção 5.2, nossos sentidos sobre ‘identidades sexuais’ são
feitos em cadeia de significados autorizados por uma prática regulatória, que “busca uniformizar
a identidade do gênero por via da heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2003, p.53).
Danielle, ao significar-se “sapatão”, pauta-se nos sentidos autorizados por uma prática
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regulatória. Ademais, quando recupera sua experiência de envolvimento com homem, assume um
posicionamento de reflexão que nos permite entender que ela prefere ser rotulada “sapatão” a ter
que se envolver em práticas heterossexuais: “Se eu não gostar, pra que-que eu vou ficar?” (linhas
103 e 104)
Cabe, então, salientar que o posicionamento de submissão aos significados dados em
sociedade é subvertido, quando Danielle deixa subentendido que a suposta vitimação às
categorias identitárias pode ser uma posição estratégica para escapar da regulação de sua
sexualidade (“Eu agora só quero isso e acabou, porque eu gosto.” linhas 102 e 103). Ou seja, ao
se categorizar “sapatão”, ela o faz em referência ao verbo “gostar”, que justifica suas práticas e
subverte o que seria esperado dela: o envolvimento com outros homens.

Sequência 4
“Mulher rica que fica com outra mulher, é moderna, cabeça aberta. Agora a pobre é
sapatão, é a lésbica pervertida!”
110

P

Mas vocês acham que é assim pra todo mundo? Tem vários

111

fatores que podem determinar essa categoria, tal com classe

112

social.

113

Gabriela

É claro, olha só essas meninas daqui (aponta para o jornal).

114

Elas têm liberdade pra falar as coisas, tal como a Ana

115

Carolina (refere-se à cantora de MPB). Ela pode falar. Mas a

116

maioria não pode! A maioria não tem liberdade para falar! Que

117

nem lá no shopping onde eu trabalho. Lá:: eu vejo toda hora

118

passando casalzinho de menina e de menino. O que acontece, se

119

a menina tá com uma blusinha de escola pública, no shopping

120

da Zona Norte, o pessoal fica assim: NOSSA:: QUE HORROR, TIRA

121

ISSO DAQUI! Agora se fosse na Barra, numa boate de alto

122

nível, vão ver duas mulheres se beijando e vão achar normal!

123
124

P
Gabriela

O que você vê lá onde você trabalha?
Eles querem proibir isso lá. Passou um formulário, lá.
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125

Dizendo que quer proibir menino com menino e menina com

126

menina, de ficarem se beijando.

127

Danielle

Não podem proibir! Vão tomar um processo!

128

Gabriela

Outro dia chegou duas meninas de colégio público e ficaram se

129

beijando. Assim:: na minha frente. Aí, tinha uma maluca lá

130

que falou: “Nossa que horror” e pediu para o gerente tirar

131

isso dali. Aí eu falei assim pro Eduardo: Se eu fosse você

132

não faria isso. Aqui é um lugar público, as pessoa fazem o

133

que quiser! Até que eu saiba isso não é proibido. Aí:: o que

134

aconteceu, a mulher se escandalizou ali. Outro dia chegou

135

duas menina que se via que eram patricinhas e começou a se

136

beijar ali. Ninguém falou nada!

137

Danielle

É::

138

Gabriela

É:: isso que eu falo, as artistas trocam de namorado toda

139

hora - toda hora. Ninguém fala nada! Agora, vai uma garota

140

comum, classe baixa fazer isso... já é uma piranha! As

141

pessoas põem rótulo na gente!

142

Danielle

Mulher rica que fica com outra mulher, é moderna, cabeça

143

aberta. Agora a pobre é sapatão, é a lésbica pervertida! Pra

144

mim tem que ser assim, tem vontade vai lá e fica, senão você

145

nunca vai ficar sabendo o que é! Não quero nem saber o que os

146

outros vão pensar!

147
148
149
150
151

Gabriela
P

Você se encontra em um estereótipo? (pergunta à pesquisadora)
Eu me encontro!

Gabriela
P
Gabriela

Qual?
Hétero!
Então, o seu momento é esse! O momento dela é achar que só

152

vai ficar com mulher (refere-se à Danielle), o momento deles

153

é só homem (refere-se a Pedro e Tiago) e o meu momento:: É OS

154

DOIS! Tá entendendo!? Eu não tenho na minha mente esse

155

negócio de só ficar com mulher, ou só com homem. Por

156

enquanto, se eu sinto atração por uma mulher e a mulher sente

157

por mim, eu vou ficar! Até:: pra gente se descobrir também. A

158

mesma coisa com homem! Eu não me rotulo, nem como lésbica,

159

nem como hétero. EU FICO COM A OPORTUNIDADE! As pessoas é que

200

podem me rotular com bissexual.

156

201
202

P
Gabriela

Mas:: você falaria isso para qualquer pessoa?
(Apresenta olhar entristecido e tonalidade de voz baixa)

203

Olha só, eu gostaria muito de chegar pra minha mãe e falar

204

com minha mãe: mãe, eu gosto de homem e gosto de mulher, mas
eu não posso falar isso com ela!

205
206

P
Gabriela

O que ela acha?
Minha mãe:: é aquela radical, contra mesmo!

207

A pergunta não é se você é lésbica ou homossexual. A pergunta

208

é: você já deixou de fazer muita coisa, com medo dos rótulos

209

que as pessoas vão te colocar? Começa por aí!

210

P

Hum, hum::

Seguindo a interação, após discussão apresentada por Danielle, questiono o grupo sobre
essa submissão às categorias identitárias, fazendo uma relação com a identidade de classe social
(linhas 110 a 112). Tal questionamento propõe ao grupo engajamento em novos posicionamentos
interacionais: a problematização de outros feixes identitários que estão entrelaçados ao gênero e à
sexualidade. Busco com isso, de acordo com a discussão feita no capítulo 5, ampliar a
compreensão de que nossas redes que significam o gênero e a sexualidade não existem em
separado de outras performances sociais.
Imediatamente, Gabriela indica que há outros fatores envolvidos no processo de
categorização. O próprio uso da expressão “é claro” (linha 113), seguido da exemplificação no
jornal (“olha só essas meninas daqui”, linha 113) e do relato de sua experiência (“Que nem lá no
shopping onde eu trabalho.”, linhas 116 e 117) sinalizam que ela possui acesso epistêmico (cf.
seção 7.1.1) sobre tal temática e indica que, de agora em diante, ela vai dominar a conversa para
tentar mostrar que sabe do que estou falando e confirmar seu pertencimento ao grupo de mulheres
de classe média baixa e que se envolve com outras mulheres.
Observa-se que sua primeira referência é com relação às meninas que aparecem na
matéria discutida e à cantora de MPB Ana Carolina (“Elas têm liberdade pra falar as coisas, tal
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como a Ana Carolina. Ela pode falar.”, linhas 113 a 115). Em contraposição, Gabriela apresenta
um outro grupo de mulheres, que se constitui como maioria (“Mas a maioria não pode! A maioria
não tem liberdade para falar!”, linhas 115 e 116), construindo um referencial de oposição entre as
que podem e as que não podem falar sobre sua sexualidade.
Em seguida, Gabriela traz um relato para justificar o que se configuraria em modos
antagônicos de viver práticas homoeróticas. De um lado há aquelas que vivem na Zona Norte do
Rio de Janeiro e que estudam em escola pública (“O que acontece, se a menina tá com uma
blusinha de escola pública, no shopping da Zona Norte, o pessoal fica assim: NOSSA:: QUE
HORROR, TIRA ISSO DAQUI!” linhas 120 e 121) e do outro, mulheres que, pelo local onde
circulam, são vistas como agindo “normalmente” (“Agora se fosse na Barra, numa boate de alto
nível, vão ver duas mulheres se beijando e vão achar normal”, linhas 121 e 122). Diante das
referências “horror” / “proibição” para predicar as ações de um grupo e “normal”/ “liberdade”
para predicar as do outro, pode-se notar que Gabriela se engaja em posicionamentos reflexivos
sobre identidades de classe social, o que nos ajuda a entender os entrecortes identitários que nos
constroem como seres humanos.
Uma reflexão acerca da análise acima é a de que nossas identidades estão sempre sendo
redefinidas nos domínios das práticas sociais. As performances de gênero e sexualidade são
configuradas de acordo com nosso lugar social no mundo: classe social, raça, etnia, etc. o que nos
ajuda a compreender que as mesmas práticas podem ser aceitas em um determinado grupo e em
outro não. Isso nos auxilia a entender o gênero e a sexualidade como construções sociais (Moita
Lopes, 2002, 2003, 2006; Louro, 2001), podendo ser construídos e redefinidos em diferentes
bases.
Dou prosseguimento indagando sobre o que ela via no trabalho dela (linha 123). Aqui ela
relata a tentativa de proibição de demonstração de carinho entre meninos, tal como entre meninas
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no shopping onde trabalha (linhas 124 a 126). À sua assertiva, Danielle se posiciona com
indignação sobre esta ação e argumenta que isso não pode ser feito (linha 127). Gabriela
intensifica seu posicionamento de conhecedora do assunto, trazendo outras histórias que
exemplificam o tópico discutido (linhas 128 a 136).
No que se refere à narrativa, o adjunto adverbial “outro dia” (linha 128), que inicia a fala
de Gabriela, funciona como uma pista de que ela tinha uma história a contar. A narrativa é sobre
o que viu no local onde trabalha: duas meninas de escola pública se beijando foram vistas com
horror por uma das senhoras sentadas ao lado, que se dirigiu ao gerente do bar solicitando a
proibição daquela ação no shopping (linhas 128 a 134). Em seu relato, Gabriela posiciona-se
como agentiva na história narrada, uma vez que ela aconselha o gerente a não proibir nada (“Aí
eu falei assim pro Eduardo: Se eu fosse você não faria isso” linhas 131 e 132.), apresentando uma
justificativa para aquilo (“Aqui é um lugar público, as pessoa fazem o que quiser! Até que eu
saiba isso não é proibido.”, linhas 132 e 133). A narradora está contando a história e, portanto,
avaliando e refletindo sobre as ações sociais de seus [personagens, mas ao mesmo tempo,
posicionando-se reflexivamente, segundos dados de ordem moral em nossa sociedade.
Para criar um contexto de reflexão e oposição, Gabriela apresenta uma outra situação em
que duas meninas de classe média alta também se beijavam no bar onde trabalha e ninguém
falava nada (“Outro dia chegou duas menina que se via que eram patricinhas e começou a se
beijar ali. Ninguém falou nada!”, linhas 134 a 136). Com o adjetivo “patricinhas”, que funciona
como um índice avaliativo (cf seção 7.1) de classe social, Gabriela localiza as referidas meninas
como pertencentes à classe média alta. Em oposição à avaliação anterior, neste relato Gabriela
enfatiza que ninguém havia se posicionado em oposição ao que via (“Ninguém falou nada!”),
associando classe social e garantia de facilidade em viver uma “liberdade sexual”
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Com base na discussão no capítulo 5, convém lembrar que o gênero, o sexo e a
sexualidade não devem ser pensados como um domínio exterior ao poder (Foucault, [1988] 1999;
[1979]1995), mas como resultado e efeitos de seus agenciamentos. Assim, são nas relações
micro, no cotidiano, nas relações face a face, que sancionamos “regimes de verdade” que
chancelam alguns padrões de comportamento e excluem outros, estabelecendo, assim, o que pode
ser dito e quem pode dizer o quê. Fato era que naquelas narrativas e relatos, Gabriela, juntamente
com os outr@s participantes, estavam engajad@s em reflexões sobre quem poderia vivenciar
prática homoeróticas no shopping onde Gabriela trabalhava.
Posicionando-se em confirmação com as ideias anteriores, Gabriela mais uma vez traz um
quadro comparativo daquel@s que podem viver práticas sexuais com liberdade e daquel@s que
não podem. Observe que sua comparação agora é entre artistas e garotas comuns (linhas 138 a
141). Quando fala sobre as artistas utiliza expressões como: “ninguém fala nada” (linha 139) e ao
se referir a uma garota comum de classe social baixa faz uso de predicativos como “piranha”
(linha 140).
Assumindo-se nas mesmas redes argumentativas de Gabriela, Danielle resume a discussão
em uma comparação final entre mulher rica e mulher pobre (linhas 142 e 143). Danielle, tal como
Gabriela, sabe sobre o que está falando e sinaliza possuir acesso epistêmico sobre o que é viver
restrições, com relação às práticas sexuais. Assim, nessas linhas ela predica a mulher rica que se
envolve com outras mulheres como “moderna” e “cabeça aberta” (linha 142) e a mulher pobre
como “sapatão” e “lésbica pervertida” (linha 143), tentando ventrilocar falas autorizadas no senso
comum.
Pode-se compreender aqui que há uma cadeia discursiva em que experiências se interrelacionam no processo de posicionamento a respeito da discussão em pauta. A respeito disso,
observe que os argumentos de Danielle evidenciam marcas valorativas diante da discussão sobre
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envolvimento com mulheres. Note-se que, após a comparação anterior, ela se posiciona em
avaliação (“Pra mim tem que ser assim, tem vontade vai lá e fica, senão você nunca vai ficar
sabendo o que é!”, linhas 143 a 145) sinalizando seu ponto de vista. Sua fala também pode ser
interpretada como um conselho, visto que utiliza o pronome “você” que faz referência direta a
mim e aos/às interactantes imediatos da discussão.
A referência a mim é feita também por Gabriela, quando me questiona se eu me
encontrava em algum estereótipo (“Você se encontra em um estereótipo?”, linha 147). Aqui
Gabriela parte de minha resposta (“Hétero!”, linha 150) para fazer uma discussão sobre
“momentos” dos desejos sexuais (linhas 151 a 200).
Apesar de partir da tentativa de tipificação da minha sexualidade (Você se encontra em
um estereótipo?, linha 147), em sua fala, ela aproxima categorias, que são no senso comum
entendidas como fechadas e imutáveis, a momentos identitários. Observe que ao longo da
argumentação, em resposta ao meu posicionamento como hétero, ela afirma que meu momento
era aquele (“o seu momento é esse!”, linha 151), o da Danielle (“O momento dela é achar que só
vai ficar com mulher”, linhas 151 e 152), o momento de Tiago e Pedro (“o momento deles é só
homem”, linhas 152 e 153) e o seu próprio momento (“e o meu momento:: É OS DOIS!”, linhas
153 e 154), justificando que ela sente atração tanto por homens, quanto por mulheres (“Por
enquanto, se eu sinto atração por uma mulher e a mulher sente por mim, eu vou ficar! Até:: pra
gente se descobrir também. A mesma coisa com homem!”, linhas 155 a 158).
Entendo que essa discussão sobre os momentos identitários contribui para a
desestabilização de alguns essencialismos atinentes aos gêneros e às sexualidades. Basta
observarmos, por exemplo, o adjunto adverbial “por enquanto”, o substantivo “momentos”, os
verbos “sentir”, “ficar” e “descobrir”, que são palavras utilizadas para posicionar o grupo em
questão e que evocam sentidos de instabilidade, movimento e não-hegemonia.
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Os argumentos seguintes reforçam o posicionando de Gabriela em redes de significados
mais tênues sobre o gênero e a sexualidade (“Eu não me rotulo, nem como lésbica, nem como
hétero. EU FICO COM A OPORTUNIDADE! As pessoas é que podem me rotular com
bissexual.”, linhas 158 a 200). Aqui ela faz performances de mulher que não se categoriza em
alguma das identidades de gênero ou sexualidade conhecidas no senso comum, uma vez que
afirma não se rotular, mas ficar com a “oportunidade”. Contudo evoca sentidos da categoria
bissexual, vendo-se subordinada a ela por atribuição da sociedade, em consonância com os
posicionamentos de Danielle (cf. sequência 3, linhas 91 a 94). Desse modo, inicialmente ela
subverte a ideia de rótulos identitários para si mesma (linhas 158 e 159), para, em seguida,
posicionar-se como bissexual (linha 200). Ou seja, ela se predica “bissexual” estrategicamente
para mostrar que sabe que, no senso comum, ela se aproxima de uma categoria identitária: os
chamados bissexuais. Contudo deixa claro o caráter derrogatório das categorias (“As pessoas é
que podem me rotular com bissexual.” linhas 199 e 200), usadas socialmente para qualificá-la.
Ainda no tocante ao posicionamento de Gabriela, ao afirmar que fica com a oportunidade
(linha 159), ela parece convidar @s pares imediat@s a repensar a construção das identidades de
gênero e sexualidade em sociedade. Sua afirmação abandona significados fixos sobre modos de
ser e agir, relacionando-os ao que é socialmente aceito. Isso nos ajuda a entender o que Butler
(1990, p. 8) afirmou sobre a construção de nossos corpos: “não a biologia, mas a cultura se torna
o destino”. Foi por esse caminho que Butler nos propõe a ideia de gênero e sexualidade como
efeito, no lugar de um sujeit@ centrad@. Entendo, assim, que por esse caminho devemos
entender o posicionamento de Gabriela. Aceitar esse caráter de efeito seria aceitar também que a
identidade ou a essência são expressões e não sentido em si d@ sujeit@ (BUTLER, 1990/2003).
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Com o objetivo de aprofundar a discussão, continuo problematizando a fala de Gabriela,
questionando se ela falaria aquilo para qualquer pessoa (“Mas:: você falaria isso para qualquer
pessoa?”, linha 201). Esse questionamento parece propiciar mudanças em sua posição agentiva.
Observe uma de minhas notas de campo:
Pude notar que neste momento Gabriela se posiciona com mais receio do que
nos momentos anteriores. Ela apresenta um olhar um pouco entristecido e a
tonalidade de sua voz é menos alta que de costume. Ao longo de nossas
interações, ela sinalizou que sua mãe não via com bons olhos a amizade dela
com a Danielle. Notei também que, por vezes, não queria que sua mãe soubesse
que estava na Lan House ou que saíra com Danielle.
(notas de campo, 05/05/2008)

Num posicionamento de reflexão, Gabriela chama o grupo à atenção (“Olha só”, linha
202) e afirma que gostaria de falar sobre si com sua mãe (“eu gostaria muito de chegar pra minha
mãe e falar com minha mãe”, linhas 202 e 203). Aqui ela tenta ventrilocar uma possível conversa
com sua mãe, quando apresenta o vocativo “mãe”, fazendo referência direta a ela (“mãe, eu gosto
de homem e gosto de mulher” linhas 203 e 204), porém alega que aquela fala não era possível de
acontecer (“mas eu não posso falar isso com ela!/ Minha mãe:: é aquela radical, contra mesmo!”
linhas 204 e 206). O fato era que as experiências anteriores de proibição da amizade entre ela e
Danielle ajudam-nos a compreender a recusa de Gabriela em manter uma conversa mais aberta
com sua mãe.
Isso significa dizer que, quando está com sua mãe, Gabriela não faz performance de
mulher que se interessa tanto por homens, quanto por mulheres. Vale notar também que, no dia
anterior a essa discussão, Gabriela tinha rompido o namoro com Casé (cf perfil- seção 6.5), pelo
qual sua mãe tinha bastante estima.
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Com base nessas diversas performances de gênero e sexualidade, nas quais Gabriela
transita, é possível compreender que nossas identidades de gênero e sexualidade não são feitas de
forma isolada, mas em conjunto a uma série de outros feixes identitários e modos pelos quais o
gênero opera estruturando o próprio social que torna as categorias possíveis (LOURO et al,
2007). O que podemos notar, com base na discussão deste estudo e análise dos dados, é que as
relações que Gabriela estabelece com @s outr@s são moldadas pelo meio cultural ao qual
pertence (BAKTHIN, 1981). Isto é, as nossas percepções, convicções, comportamentos, atitudes,
e modos de posicionamento estão impregnados pelas diferentes arenas culturais as quais
pertencemos: família, escola, religião, classe etc. Portanto, podemos entender o questionamento
que Gabriela levanta, estrategicamente, para autorizar algumas performances sexuais e abandonar
outras (“A pergunta não é se você é lésbica ou homossexual. A pergunta é: você já deixou de
fazer muita coisa, com medo dos rótulos que as pessoas vão te colocar? Começa por aí!”, linhas
207 a 209). O substantivo “pergunta” funciona como um modalizador epistêmico (cf. seção 7.1.1)
que indica o quão comprometida está Gabriela com a verdade em relação ao que estava falando.
Ou seja, novamente ela se posiciona como alguém que sabe o que está falando e por isso está
autorizada a falar sobre e aconselhar o grupo em questão. Aqui ela apresenta a “pergunta” certa
para tentar driblar as amarrações binárias do gênero e da sexualidade, sob as quais aquele grupo
vive.
Sequência 5
“Antigamente todo mundo achava que era errado, porque não passava na televisão,
não tinha revista sobre isso.”
211

Pedro

212

P

Imagina só! Vamos supor que o errado fosse o hétero.
[
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213
214

mas há certo ou errado?
Pedro

215
216

Não, a sociedade põe que o homossexualismo é errado! E se
fosse o hétero?

Gabriela

As pessoas que pensam assim são as velhas! AS que estão lá::

217

com pensamento antigo. A galera que tá nascendo agora, vai

218

todo mundo ser bissexual. Sabe por quê? Antigamente todo

219

mundo achava que era errado, porque não passava na televisão,

220

não tinha revista sobre isso. Vai ser... a tendência é essa!

221

Olha só, eu tava vendo um filme na sessão da tarde aqui, e

222

tinha duas mulheres se beijando!

223

Pedro

224

Gabriela

É:: Agora na mídia tá liberado isso!
É:: Tem a novela, o filme, o programa que mostram isso. Uma

225

criança que cresce vendo isso, vai achar tudo muito natural!

226

Antigamente, todo mundo achava que era errado porque a mídia

227

escondia:: abominava isso! Você acha que nenhuma criança de 9

228

ou 10 anos nunca viu? Tem Internet aí. Mesmo que os pais

229

proíbam a tv, tem a Internet e têm as Lan houses ! (risos)

230

Tá liberado!

231

Outro dia no comercial do Vectra (carro) tinha duas mulheres

232

se agarrando. Passava toda hora. Quantas pessoas, quantas

233

meninas você acha não viram aquilo? É o que falei, as coisas

234

estão mudando!

A sequência analisada abre com o questionamento de Pedro (cf perfil seção 6.5) sobre o
que seria o “errado” ou o “certo” da sexualidade, discurso ainda muito presente no senso comum
(“Imagina só! Vamos supor que o errado fosse o hétero” linha 211), seguido de meu
questionamento sobre o que acabara de dizer (“mas há certo ou errado?”, linha 213). O que
podemos perceber no início desse fragmento é que Pedro tenta fazer alusão ao pressuposto de que
há sexualidades autorizadas e outras não. Em seu argumento, limita-se ao predicativo “errado”
para se referir às práticas homoeróticas e imediatamente é contestado por mim, que tento engajálo num posicionamento de reflexão. Tal posicionamento sugere uma discussão sobre o que
Foucault chamou de “regimes de verdade” (cf seção 4 e 5).
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O conceito de “regimes de verdade” refere-se a discursos privilegiados acolhidos como
verdadeiros em uma sociedade, por um determinado grupo social. Tais discursos circulam na
sociedade como verdades absolutas em detrimento de outros discursos que não são validados e,
assim, chancelados como falsos. Contudo, segundo Foucault ([1979]1995), os “regimes de
verdade” são sistemas abertos, podendo ser reconfigurados e redefinidos. É com base nessa
premissa que posso dizer que o posicionamento inicial de Pedro está em diálogo com o que em
nossa sociedade foi sancionado como mentira/verdade sobre nossos corpos (cf, seção 5.2). Sendo
assim, o posicionamento de Pedro evoca significados construídos e sustentados em sociedade, de
acordo com uma amarração binária.
Diante de tal argumento, gostaria de recuperar também a resposta de Pedro ao meu
questionamento (“Não, a sociedade põe que o homossexualismo é errado!”, linha 214), que
parece afirmar a submissão aos “regimes de verdades” sobre sexualidades fabricados em
sociedade. Visto que, durante a entrevista, Pedro se posicionava como gay (cf. nota 16), podemos
afirmar também que ele faz parte das mesmas redes de significados evocados para predicar
àquel@s que se envolvem em práticas homoeróticas.
Em seguida, Gabriela se posiciona em contestação ao que ele dissera, afirmando que a
ideia de certo/errado acerca do gênero e da sexualidade não é tão válida na contemporaneidade
(“As pessoas que pensam assim são as velhas. As que estão lá:: com pensamento antigo.”, linhas
216 e 217). Aqui, Gabriela utiliza o predicativo “velhas” em associação à expressão “pensamento
antigo” para se referir à normalização de certos padrões de conduta, ações e crenças, entendidas
no senso comum como intrínsecas aos corpos femininos e masculinos.
Contudo, em seus argumentos Gabriela refuta a compreensão de sexualidades
padronizadas e posiciona-se em discursos mais flexíveis e tênues para significar os gêneros e as
sexualidades na contemporaneidade (“A galera que tá nascendo agora, vai todo mundo ser
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bissexual.”, linhas 217 e 218). O predicativo bissexual, utilizado para se referir @s jovens, evoca
um sentido de mudança, não-fixação e instabilidade de nossas experiências sexuais. E a
justificativa apresentada a essas mudanças de parâmetros é a mídia (“Sabe por quê? Antigamente
todo mundo achava que era errado porque não passava na televisão, não tinha revista sobre isso.”,
linhas 218 a 220).
A entrada da mídia nessa interação, com a justificativa de Gabriela, sinaliza o quanto a
tematização do gênero e da sexualidade é objeto de intensa atenção nos meios midiáticos. O
discurso plural sobre vida social é amplamente propalado pelas diferentes mídias, tal como a
telenovela, jornais, reportagens, noticiários, filmes, propagandas etc. De acordo com Moita Lopes
(2001, p.56), a mídia apresenta o mosaico constitutivo da vida social e tem favorecido tanto a
produção de significados novos quanto a ratificação de outros tantos, disponíveis no senso
comum.
A respeito disso, Gabriela posiciona-se corroborando os sentidos de novos significados
para vida social (“Vai ser... a tendência é essa!”, linhas 220). Sua primeira assertiva, neste
fragmento, aproxima o vocábulo “bissexual” (linha 218) à palavra “tendência” (linha 221), sendo
ambos utilizados para predicar o grupo de pessoas mais jovens. A fala de que a maioria das
pessoas mais jovens será bissexual (linhas 217 e 218) é seguida de uma exemplificação na mídia
(“Olha só, eu tava vendo um filme na sessão da tarde aqui, e tinha duas mulheres se beijando!”,
linhas 221 e 222). A exemplificação do programa “sessão da tarde” (programa da Rede de TV
GLOBO) faz referência a um público, que comumente assiste TV aberta durante o dia, que são
em grande maioria crianças e adolescentes. Gabriela traz o exemplo de duas mulheres se beijando
num filme, cujo público alvo é, provavelmente, crianças e adolescentes, corroborando a visão de
que mídia é um espaço relevante de constituição de novos significados na contemporaneidade.
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Diante de tal argumento, Pedro parece desistir de propor sua suposição inicial e segue
complementando os argumentos de Gabriela (“Agora na mídia tá liberado isso!”, linha 223). À
essa exclamação, Gabriela mais uma vez apresenta outros exemplos, que são utilizados
estrategicamente para confirmar sua posição de especialista na temática tratada (“Tem a novela, o
filme, o programa que mostram isso. Uma criança que cresce vendo isso vai achar tudo muito
natural!”, linhas 224 e 225). Note-se que ela recupera o discurso da biologia dos corpos quando
utiliza os vocábulos “natural” (linha 224) e “errado” (linha 226) para se reportar às mudanças de
comportamento impetradas pelo discurso da mídia (“É:: Antigamente, todo mundo achava que
era errado porque a mídia escondia:: abominava isso!”, linhas 226 e 227.) A conjunção causal
“porque” ajuda Gabriela a criar um argumento de causa/consequência para tratar da importância
da mídia como formadora e disponibilizadora de opiniões, crenças e valores culturais.
Moita Lopes (2001) argumenta que a TV é um dos espaços principais de letramento
contemporâneo, já que ela nos possibilita suscitar questionamento sobre o mundo em que
vivemos, podendo, assim, levar à desconstrução e à desestabilização de crenças naturalizadas.
Como exemplo da força da mídia, note o questionamento de Gabriela (“Você acha que nenhuma
criança de 9 ou 10 anos nunca viu?”, linha 227 e 228), seguido do exemplo do comercial de
carros (“Outro dia no comercial do Vectra (carro) tinha duas mulheres se agarrando. Passava toda
hora.”, linhas 231 a 234). Em um posicionamento de reflexão, ela reforça a impossibilidade de
proibição com relação aos efeitos da mídia, restringindo seus argumentos à TV e à Internet e, em
um contexto mais local, às Lan Houses (“Tem Internet aí. Mesmo que os país proíbam a TV, tem
a Internet e têm as Lan Houses !”, linhas 228 e 229). Ao trazer a Lan House em associação à
força da mídia, pode-se perceber que Gabriela entende as Lan Houses como locais para escapar
das proibições impetradas pelos pais, no que se refere ao uso do computador. Sua fala é seguida
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de risos (linhas 229) que parecem sinalizar ser a Lan um dos lugares onde ela mesma se sentia
mais à vontade.
O argumento seguinte de Gabriela, em referência (cf. seção 7.1.1) ao comercial citado,
potencializa os contornos valorativos da mídia na vida social e nos engaja em ações de reflexão
sobre a impossibilidade de escaparmos aos efeitos de seus agenciamentos (“Quantas pessoas,
quantas meninas você acha não viram aquilo? É o que falei, as coisas estão mudando!” – linhas
232 a 234). Assim sendo, não há como fecharmos os olhos para a importância da mídia em nosso
cotidiano e para o modo como nos construímos identitariamente por meio dela e para ela. O que
nos possibilita suscitar o viés socioconstrucionista desse estudo (cf. seção 4.1), pois tal proposta
epistemológica tenta dar conta das situacionalidades da vida social e da complexidade das
questões que enfrenta.
Com base na visão de identidades como “fragmentadas, contraditórias e fluidas” (Moita
Lopes, 2002), entendemos que as pessoas podem, quando em práticas discursivas, serem reposicionadas com relação às suas identidades de gênero e sexualidade. Dentro dessa perspectiva
devemos olhar as práticas discursivas como fator que sustenta nossos significados. Esta é uma
posição que nos ajuda a compreender, ao longo da seção “Questionando o status quo dos gêneros
e das sexualidades”, o modo como @s interactantes do grupo estão, no momento da entrevista,
posicionando-se com relação aos significados das identidades sociais, em especial as de gênero e
sexualidade.
Nessa entrevista, Danielle, Gabriela, Pedro, Tiago e a pesquisadora estão, com base em
um evento de leitura, posicionando-se com relação ao modo como nos construímos em categorias
identitárias. As reflexões, avaliação e afirmações analisadas nessa seção topicalizam “o status
quo das sexualidades”. Estamos, aqui, em reflexão conjunta, refutando algumas práticas, ao
mesmo tempo em que confirmamos outras, engajando-nos em performances identitárias que nos
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localizam nesse evento conversacional e nos discursos que nos construíram ao longo de nossas
histórias de vida.

7. 5 Em resposta à minha pergunta de pesquisa

Tendo em vista o foco de minha pesquisa, cujo objetivo principal era entender o modo
como as performances de gênero e sexualidades eram construídas e (re)negociadas em conjunto
pel@s participantes de uma Lan House, proponho aqui responder a minha pergunta de pesquisa:
Como a pluralidade de contatos sociointeracionais em uma Lan House, que se dá tanto no
âmbito local quanto ciberespacial, sinaliza o modo como @s sujeit@s de pesquisa
(re)constroem suas identidades de gênero e sexualidade dentro dos discursos
disponibilizados ali?
Com base na argumentação de Thompson (1998, p 167) de que “a rigidez das maneiras
tradicionais de vida se quebra quando os indivíduos se confrontam com alternativas
anteriormente imaginadas”, creio que as análises das narrativas, das conversas e das discussões
apresentadas subvertem os contornos tradicionais de nossas identidades de gênero e sexualidades.
Dedico, então, esse momento a um diálogo com as três temáticas centrais da análise (cf. seção
7.1.1), com vista à discussão sobre o modo como @s participantes da Lan House em questão
constroem suas identidades de gênero e sexualidades.
Com relação à primeira temática de análise, “Histórias que põem em xeque a coerência
entre o gênero, o sexo e a sexualidade”, apresentei relatos de experiência pessoal de Óliver e
Douglas. No momento da gravação dos dados, ambos se posicionavam como gays, contando
histórias de envolvimento com mulheres dentro e fora daquela Lan House. Com relação à
narrativa de Óliver, vale afirmar que foi gerada em um dos momentos iniciais de minha
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observação e traz no bojo da análise o (re)posicionamento d@s interactantes, que inicialmente
questionavam os significados das histórias de envolvimento de Óliver com mulheres. A
legitimação de suas narrativas pel@s participantes da interação, ao longo do evento analisado,
subverte modos tradicionais de se entender a relação: gênero, sexualidade e desejo. Já no tocante
aos relatos de Douglas, eles são gerados em entrevista a mim e também estremecem a aparente
coerência entre o gênero, a sexualidade e o sexo. Enquanto conta seus envolvimentos com
mulheres e homens na Lan House, Douglas faz performances gays (cf. nota 16) e (re)posiciona o
lugar de seu desejo deixando-nos inferir a possibilidade de relacionamentos com mulheres e
homens.
As histórias de Óliver e Douglas aproximam-se da compreensão de nossas identidades de
gênero e sexualidades como resultados e efeitos de nossos posicionamentos interacionais
(MOITA LOPES, 2005; DAVIES & HARRÉ, 1990). Ambos fazem performances de gays
apaixonados por mulheres, ao mesmo tempo em que nos deixam inferir vinculação com práticas
homoeróticas e heterossexuais.
O próximo tópico de análise referiu-se às “Conversas que constroem feminilidades
subversivas dos essencialismos e da vigilância entre os gêneros”. Nessa seção analisei dados
gerados em observação de um grupo de meninas conversando sobre textos que viam na tela do
computador. A análise envolveu a observação da ação coletiva de construção de feminilidades,
por meio da qual subvertem os essencialismos e a vigilância entre gêneros. Suas conversas
transgridem aspectos comuns das sociabilidades femininas, além de indicar o acesso à Internet na
Lan House como uma estratégia para fugir da vigilância familiar. Um outro aspecto importante a
se destacar é a disposição para o enfrentamento dos efeitos simbólicos do esquema dicotômico,
que localiza as mulheres como submissas ao homem dominador.
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Por fim, ao por em discussão a matéria “Estou Lésbica” do Jornal O Globo (cf. anexo 1),
trago para a análise “Discussões que questionam o ‘status-quo’ do gênero e das sexualidades”.
Nessa entrevista, Danielle, Gabriela, Pedro, Tiago e a pesquisadora estão, com base em um
evento de leitura, construindo, colaborativamente, significados e posicionamentos com relação
aos significados de sexualidades previsíveis, às construções de categorias identitárias, à
naturalização dos corpos sexuados, à submissão aos rótulos identitários, ao entrelaçamento do
gênero e das sexualidades a outros feixes identitários, à força da mídia na produção e ratificação
de significados sobre a vida social, entre outros.
Em ação conjunta, @s participantes dessa interação estão refletindo, refutando,
confirmando, questionando os efeitos dos significados dados em sociedade, ao mesmo tempo em
que vislumbram alternativas que desconstroem, desestabilizam, põem em xeque e subvertem
crenças naturalizadas sobre nossos corpos e categorias identitárias fixas.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS
“Porque a vida, a vida, a vida,
a vida só é possível
reinventada.”
(Cecília Meireles)

Chegando à etapa final desta pesquisa, recupero parte do poema de Cecília Meireles para
apresentar as considerações finais e sugerir alguns encaminhamentos. A poeta convoca-nos a
reinventarmos a vida social. Tentarei aqui operar sob uma lógica de reinvenções, refletindo sobre
as mudanças em curso que este trabalho, em suas análises, aponta.
Sob essa perspectiva, gostaria de, inicialmente, apresentar a Lan House e a rede social
formada naquele lugar como engrenagens propulsoras deste estudo. As pessoas que a
frequentavam compartilhavam histórias, negociavam formas de participação ali e se envolviam
em repertórios de significados sobre a vida social, frente às telas dos computadores. Eram parte
de uma comunidade de prática (WENGER, 1998) constituída a reboque dos efeitos da
globalização. Assim, em primeira análise e ao longo de minha pesquisa, pude observar que
aquele lugar possibilitava uma nova postura social, dado que as conversas, as histórias e todo o
tipo de interação construídos ali eram ampliados pelo o que o grupo fazia na/pela Internet e uns
com @s outr@s. Essas observações iniciais tornaram-se força motriz para o inicio deste estudo e,
subsequentemente, o seu desenvolvimento foi um instrumento importante de tomada de
consciência sobre questões do gênero e sexualidades na sociedade brasileira e sobre suas
(re)configurações em níveis local e global.
Em referência à motivação inicial, introduzi este trabalho contando minha experiência
pessoal de pesquisa na Lan House. Com isso quis enfatizar minha aproximação daquela
comunidade de prática e a compreensão da situacionalidade dos significados que produzo e da
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sua dependência dos posicionamentos interacionais que eu e @s participantes dessa pesquisa
assumimos.
Neste trabalho, propus-me a investigar o modo como algumas performances de
sexualidade e gênero eram (re)negociadas e disponibilizadas em uma Lan House. Para tal,
partindo do paradigma interpretativista, busquei efetuar uma pesquisa de cunho etnográfico, na
tentativa de explorar o contexto de pesquisa de forma tão ampla e profunda quanto possível.
Pautei-me também em uma Linguística Aplicada indisciplinar, indo além dos domínios dos
estudos de linguagem propriamente ditos (MOITA LOPES, 2006b). Defendi ainda que esta é
uma LA problematizadora de seus próprios limites de atuação.
Procurei também delimitar, de acordo com as considerações de Wenger (1998), a Lan
House em questão como uma comunidade de prática, tendo em vista a vivência compartilhada, as
negociações, as aprendizagens e práticas de letramento nas quais aquele grupo se envolvia.
Em tais análises, parti do entendimento de que os significados das ações verbais não
antecedem à práxis linguística, mas, de acordo com Wittgenstein ([1953]1996), são partes de
inúmeros jogos da linguagem dos quais aprendemos a participar em nossa cultura. Sob essa
perspectiva, tomei as lentes foucaultianas ([1979] 1995) e bakhtinianas (1981/2003) para tratar da
natureza socioconstrucionista dos discursos (MOITA LOPES, 2004, 2006; MISHLER, 2002,
FABRÍCIO, 2002, 2004), em face da compreensão dos efeitos de seus agenciamentos e à
importância da situacionalidade e da dialogicidade presentes em todas as práticas discursivas.
Compreender a vida social sob a lógica dos efeitos discursivos, possibilitou-me, ao longo
deste trabalho, a defesa da impossibilidade de um sujeit@ pré-formad@ antes das práticas
sociais. Assim sendo, operei sob uma visão de identidades como construídas em performances
sociais. Compartilho com Butler (1990) da premissa de que não há uma identidade de gênero e
sexualidade fixa e verdadeira, que pré-exista ao momento discursivo. Essa perspectiva ampliou
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minha agenda política e problematizadora dos significados das performances de gênero e
sexualidade naquela Lan House. Nesse sentido, as interações analisadas provocam alterações no
campo social e das relações de poder, tanto em nível mais local, dado minha tentativa de
tematização do gênero e sexualidade sob discursos não cristalizados sobre a natureza dos corpos,
e em nível mais amplo, tendo em vista a publicação deste trabalho e as contribuições que o
mesmo pode impetrar tanto na academia como fora dela.
Para a interpretação dos segmentos selecionados, utilizei a noção de posicionamento
discursivo e de pistas de contextualização (DAVIES & HARRÉ, 1990; VAN LANGENHOVE &
HARRÉ, 1999; GUMPERZ, 1999 – Ver seção 4.2 e 4.3) como construto teórico-metodológico,
por entender que estes eram caminhos úteis na tentativa de compreensão dos significados
construídos e (re)configurados no processo interacional. É por meio de nossos posicionamentos
discursivos e das pistas de contextualização, das quais fazemos uso, que constituímos o mundo e
performamos identidades sociais. Isso ficou evidenciado no modo como @s participantes da Lan
House (re)constroem suas identidades sociais de gênero e sexualidade.
As análises que efetuei buscaram ressaltar a subversão de contornos tradicionais de nossas
identidades de gênero e sexualidade. Foi possível perceber que as contingências, encandeadas
pelo momento contemporâneo, reconfiguram não somente o local físico dos lugares de interação
social, como é o caso da Lan House, mas também possibilitam abertura a outras práticas sociais,
diferentes das autorizadas em contextos mais tradicionais e instituidores da vida social, tais como
a escola, a família e a igreja. Creio que a multiplicidade de discursos pelos quais o grupo
circulava, potencializados pela navegação em rede, contribuiu nas ações de reinvenção e
desconstrução de categorias identitárias mais tradicionais.
As narrativas encaixadas de Óliver e Douglas, por exemplo, desvelam a falácia da matriz
cultural de inteligibilidade, que estabelece uma relação casual entre sexo, gênero e prática sexual.
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Percebemos em seus relatos que suas performances do gênero não estabelece relação de causa
com suas práticas sexuais. Quanto ao movimento de reinvenção que podemos apontar nessas
narrativas, em referência à reflexão feita no parágrafo inicial deste capítulo, estão as mudanças de
ordem social que afetam a chamada identidade homo e heterossexual. Suas narrativas permitem o
questionamento das práticas institucionais e dos discursos que produzem conhecimento sobre os
corpos, visto que possibilitam o desarranjo da coerência aparente entre gênero, sexo e
sexualidade. Seus posicionamentos não implicam o abandono de algumas categorias, posto
parecer serem necessárias para o engajamento social. Contudo, buscaram uma construção
própria, deslocada da visão binária de oposição homossexual versus heterossexual. Em suas
performances, Douglas e Óliver engajam-se em posicionamentos que desestabilizam
compreensões identitárias tradicionais.
Um outro movimento de reinvenção pôde ser verificado nas conversas de um grupo de
meninas frente à tela do computador, em interação com a rede. A análise envolveu a observação
da ação coletiva de construção de feminilidades, por meio da qual subvertiam os essencialismos e
a vigilância entre gêneros. Alguns efeitos discursivos dos movimentos feministas
contemporâneos podem ser observados quando o grupo, limitado o uso da Internet em casa,
procura a Lan House. A ação de ir à Lan acessar a Internet pode parecer, a princípio, não se
estender à agenda política feminista. Contudo, a motivação do uso do computador lá é uma
estratégia que aquele grupo de meninas criou para fugir da vigilância familiar com relação a suas
práticas sexuais. Ademais, fazem uma reflexão sobre as relações de significações desiguais entre
elas e os irmãos, acerca da vigilância impetrada pelos pais, sendo que no caso da Mila (cf. seção
7.3.1), a vigilância é feita também pelo seu irmão. Daí entendermos que as garotas operam na
tentativa de superação da dicotomia homem dominador versus mulher dominada e dos papéis do
gênero postos no contexto familiar e fora dele. Assim, deve-se notar a disposição para o
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enfrentamento dos efeitos simbólicos do esquema dicotômico, que localiza as mulheres como
submissas ao homem dominador e à vigilância familiar. Vale ressaltar ainda que os comentários
que tais garotas faziam, com relação aos corpos masculinos e às estratégias de conquista e
envolvimento com meninos ratifica a superação da essencialização das categorias masculinas e
femininas.
Gostaria de recuperar também a discussão feita com base no artigo “Estou Lésbica” (cf.
anexo 1). Como mostrou a análise, em ação conjunta, @s participantes dessa interação estão
refletindo, refutando, confirmando, questionando os efeitos dos significados dados em sociedade,
ao mesmo tempo em que vislumbram alternativas que desconstroem, põem em xeque e
subvertem crenças naturalizadas sobre nossos corpos e as categorias identitárias fixas. Essas
interações confirmam e reforçam a urgência de desmistificação das relações entre os sexos, as
sexualidades e nossos gêneros e, ainda, apresentam a necessidade de se repensar as relações de
dominação de um sexo sobre o outro e toda a estrutura social montada através dessa relação
(LOYOLA, 1999).
Partindo da necessidade de ampliação dos significados de nossas identidades e com vista
ao cenário contemporâneo que aproxima múltiplos discursos e formas de vida, devo ressaltar,
assim, a necessidade de um trabalho crítico e de tomada de consciência acerca do que fazemos e
podemos fazer com o arsenal midiático e tecnológico que nos cercam. Se o gênero e a
sexualidade são construções sociais constituídas através de relações estabelecidas pel@s
sujeit@s, recebendo influências da família, da escola e de outras esferas sociais, urge a
necessidade de se por em pauta, em todas as esferas sociais, contra-discursos e focos de
resistência contra as metas-narrativas que nos aprisionam, podendo causar dor e sofrimento.
Nesse sentido, acredito ser necessário um diálogo comprometido entre políticas de gênero e
sexualidade e a escola, no que se refere à necessidade de reconstrução da vida social por meio da
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linguagem. Creio ser necessário ainda a instrumentalização d@s professor@s para a discussão
em pauta, de modo que a escola, em trabalho conjunto com as outras instâncias sociais, possa ser
um espaço privilegiado de desestabilização da cobrança em torno de um único modelo possível
de ser.
Essa instrumentalização deve partir do entendimento da multiplicidade de discursos, sob
os quais estamos dispostos diariamente. Esses discursos disponibilizam visões de mundo,
conhecimentos, crenças e valores que podem, diretamente, colaborar na compreensão da
diferença da alteridade. Nesse sentido, o ciberespaço e, em especial aqui, os espaços criados para
por sua pontencialização no mundo, como as Lan Houses, tornam-se um meio através do qual @s
interactantes não só podem ter a oportunidade de ter acesso à informação e outros modos de vida,
como também a um lugar de reconstrução identitária. Lugar de formas múltiplas de “ser homem”
ou “ser mulher” e de experimentar, mais plenamente, outros modos de ser humano (PINHEIROS,
2007).
Como encaminhamentos, desejo, em primeiro lugar, disponibilizar este estudo `@s
participantes da referida Lan House, para discussão das análises e ampliação de meu objetivo de
tematização das identidades sociais de gênero e sexualidade. Em segundo lugar, busco a
divulgação de meus estudos e o engajamento em ações de formação de professor@s, com base
em uma teorização crítica que nos ajude a entender as transformações e a implementar mudanças
dentro e fora da sala de aula.
Por fim, gostaria de retomar novamente as palavras de Cecília Meireles e concluir, não
como se estivesse colocando um ponto final, mas já antevendo o desenvolvimento desta
dissertação. As interações analisadas mostram mudanças em curso, que para serem articuladas e
pensadas em outros contextos mais cristalizados, como a escola e a família, por exemplo,
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precisam ser compreendidas na/pela lógica da reinvenção. Acredito que este trabalho pode
contribuir em tal direção.
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