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RESUMO

Propomos aqui um olhar a partir da geografia para a violência aos corpos que 
não se encaixam nas normas sexuais e de gênero baseadas na heterossexualidade 
e na cisgeneridade. A cartografia é usada neste trabalho como uma linguagem 
orientadora no processo investigativo. Nosso objetivo é discutir metodologias 
cartográficas que possibilitem apreender a produção das espacialidades das 
pessoas com as quais trabalhamos a partir da interseção com o gênero, a 
sexualidade e a violência. Estruturamos a dissertação em duas grandes partes: 
discussão teórica a partir de referências geográficas e de estudos de gênero e 
sexualidade – colocamos em diálogo Milton Santos e Paul B. Preciado a fim de 
pensar em uma outra abordagem geográfica que procure o papel do gênero e 
da sexualidade na produção do espaço, e que chamamos aqui de geografia 
contrassexual; em seguida, trazemos as discussões recentes acerca do mapa, as 
novas possibilidades e a defesa de uma cartografia que esteja em diálogo com 
as discussões sobre o espaço geográfico e não sirva como simples ilustração no 
texto – a partir disso, pensamos em cartografia queer quando nos propomos 
a desconstruir o mapa a fim de encontrar nele meios para a representação de 
processos subjetivos na produção das espacialidades marcadas por gênero 
e sexualidade. Para construir os mapas, trabalhos com dados dos boletins de 
ocorrência registrados em delegacias do município de São Paulo de 2008 a 
2017. Representamos esses dados em mapas de fundo euclidiano, mapa modelo, 
anamorfoses e anti-anamorfoses. Apresentamos um perfil das vítimas e dos 
autores dessa violência a partir do nosso recorte espaço-temporal e realizamos 
uma comparação com a percepção das pessoas acerca da violência e também 
dos mapas que produzimos. A fim de apreender outro ponto de vista sobre a 
violência, trabalhamos com mapas mentais e entrevistas com 19 pessoas sobre sua 
percepção da violência na cidade em relação à sua identidade. Nossas entrevistas 
foram constituídas também por um roteiro semi estruturado, analisado aqui em 
diálogo com nossas referências teóricas e também com o auxílio de um software 
de análise estatística textual. Por fim, mostramos que o mapa pode ter um papel 
ativo na investigação científica em geografia, levantando hipóteses e construindo 
narrativas. Também mostramos que esse mapa não precisa se limitar à métrica 
euclidiana, sendo possível trabalhar outras métricas espaciais que se fazem 
presentes com o espaço geográfico atual.

Palavras-chave: cartografia, violência, identidade de gênero, sexualidade, São 
Paulo.
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ABSTRACT

We propose here a look from geography to violence to bodies that do not fit into the 
sexual and gender norms based on heterosexuality and cisgenerity. Cartography is 
used in this work as a guiding language in the investigative process. Our goal is to 
discuss cartographic methodologies that make it possible to grasp the production 
of the spatialities of the people we work with from the intersection with gender, 
sexuality and violence. We structured the dissertation in two major parts: 
theoretical discussion based on geographical references and studies of gender and 
sexuality - we put in dialogue Milton Santos and Paul B. Preciado in order to think 
of another geographical approach that looks for the role of gender and gender. 
sexuality in the production of space, which we call here counter-sexual geography; 
Then we bring the recent discussions about the map, the new possibilities and the 
defense of a cartography that is in dialogue with the discussions about geographic 
space and does not serve as a simple illustration in the text - from this we think 
of queer cartography when we We propose to deconstruct the map in order to 
find in it means for the representation of subjective processes in the production 
of spatialities marked by gender and sexuality. To construct the maps, we work 
with data from police reports from police stations in the municipality of São Paulo 
from 2008 to 2017. We represent these data in Euclidean background maps, 
model maps, anamorphosis and anti-anamorphosis. We present a profile of the 
victims and perpetrators of this violence from our spatiotemporal outline and 
make a comparison with people’s perceptions of violence and also the maps we 
produce. In order to grasp another point of view on violence, we worked with 
mental maps and interviews with 19 people about their perception of violence 
in the city in relation to their identity. Our interviews were also constituted by a 
semi structured script, analyzed here in dialogue with our theoretical references 
and also with the aid of a textual statistical analysis software. Finally, we show 
that the map can play an active role in scientific research in geography, raising 
hypotheses and constructing narratives. We also show that this map need not 
be limited to the Euclidean metric, and it is possible to work with other spatial 
metrics that are present with the current geographic space.

Keywords: cartography, violence, gender identity, sexuality, São Paulo.



11

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Capturas do modelo GRACE 02, desenvolvido pela NASA. 98
Figura 2. Infográfico “Lesbocídio no Brasil”.  118
Figura 3. Definição de mapa.  122
Figura 4. Funções do mapa.  123
Figura 5. O processo de transformação cartográfica.  124
Figura 6. Exemplo de funcionamento da grade de transformação. 125
Figura 7. Mapa do total de ocorrências em fundo topográfico. 126
Figura 8. Mapa em anamorfose do total de ocorrência e grade de transformação. 127 e 128
Figura 9. Mapa em anti-anamorfose do total de ocorrência e grade de transformação. 131 e 132
Figura 10. Comparação da topologia entre os fundos topográficos e do mapa modelo. 133
Figura 11. Mapa modelo com o total de ocorrências. 134
Figura 12. Mapa modelo em anamorfose com total de ocorrências e grade 
de transformação. 135 e 136
Figura 13. Mapa modelo em anti-anamorfose do total de ocorrência e grade 
de transformação. 137 e  138
Figura 14. Mapa dos locais de encontro de LGBTs no município de São Paulo em 2016. 140
Figura 15. Mapas dos cônjuges hetero e homoafetivos. 141 e 142
Figura 16.1. Mapas das vítimas segundo a orientação sexual ou gênero. 145 e 146
Figura 16.2. Mapas das vítimas segundo a orientação sexual ou gênero. 147 e 148
Figura 17. Mapas das vítimas brancas e negras. 153 e 154
Figura 18. Mapas da população branca e negra no município de São Paulo 155 e 156
Figura 19. Mapa da idade média das vítimas. 157
Figura 20. Mapa da escolaridade média das vítimas. 158
Figura 21. Gráfico da idade média das vítimas ao longo dos anos. 159
Figura 22. Gráfico da escolaridade média das vítimas. 160
Figura 23. Gráfico das ocupações mais frequentes das vítimas. 161
Figura 24. Mapas dos autores segundo o gênero. 163 e 164
Figura 25. Mapas dos autores segundo a raça/cor. 165 e 166
Figura 26. Gráfico da idade média das vítimas ao longo dos anos. 168
Figura 27. Gráfico das ocupações mais frequentes dos autores. 168
Figura 28. Mapas da renda média nos domicílios  no município de São Paulo. 169
Figura 29. Mapa em anamorfose dos casos ocorridos no espaço privado e grade 
de transformação. 171 e 172
Figura 30. Mapa em anamorfose dos casos ocoridos no espaço público e grade 
de transformação. 173 e 174
Figura 31. Mapa em anarmofose dos casos ocorridos no espaço comum e grade de 
transformação. 175 e 176
Figura 32. Gráfico dos tipos de espaços de ocorrência da violência. 177
Figura 33. Gráfico dos casos que ocorreram em banheiros públicos ou de uso comum. 178
Figura 34. Gráfico da relação das vítimas com os autores. 181
Figura 35. Gráfico da análise fatorial de correspondência: proximidades entre as 
pessoas entrevistadas a partir da frequência e dos valores de correlação Qui² 
de cada palavra no corpus textual. 186
Figura 36. Gráfico da classificação hierárquica descendente: semelhança e diferença 
de vocabulário nos segmentos de textos das entrevistas 187
Figura 37. Gráfico da classificação Hierárquica Descendente no plano cartesiano. 188
Figura 38. Gráfico de similitude: conexões entre os vocabulários dos segmentos de texto. 189
Figura 39. Mapa mental sobre o que é cidade para Antônio. 192
Figura 40. Mapa mental sobre o que é cidade para Antônio em relação à sua sexualidade. 192
Figura 41. Mapa mental sobre o que é cidade para Daniela. 194
Figura 42. Mapa mental sobre o que é cidade para Daniela em relação à sua sexualidade. 194
Figura 43. Mapa mental sobre o que é cidade para Roberta. 196
Figura 44. Mapa mental sobre o que é cidade para Roberta em relação à sua sexualidade. 196



12

Figura 45. Mapa mental sobre o que é cidade para João. 198
Figura 46. Mapa mental sobre o que é cidade para João  em relação à sua sexualidade. 200
Figura 47. Mapa mental sobre o que é cidade para Alex. 202
Figura 48. Mapa mental sobre o que é cidade para Alex  em relação à sua sexualidade. 204
Figura 49. Mapa mental sobre o que é cidade para Júlio  em relação à sua sexualidade. 206
Figura 50. Mapa mental sobre o que é cidade para Carlos  em relação à sua sexualidade. 208
Figura 51. Mapa mental sobre o que é cidade para Bárbara  em relação à sua sexualidade. 210
Figura 52. Mapa mental sobre o que é cidade  para Maria Antônia  em relação à sua 
sexualidade. 212
Figura 53. Mapa mental sobre o que é cidade para Oscar em relação à sua sexualidade. 214
Figura 54. Mapa mental sobre o que é cidade para José  em relação à sua sexualidade. 216
Figura 55. O que é cidade para Amara  em relação à sua sexualidade (rascunho). 218
Figura 56. Mapa mental sobre o que é cidade para Amara  em relação à sua sexualidade. 218
Figura 57. Mapa mental sobre o que é cidade para Yule  em relação à sua sexualidade. 220
Figura 58. Mapa mental sobre o que é cidade para Luís  em relação à sua sexualidade. 222
Figura 59. Mapa mental sobre o que é cidade para Aurora  em relação à sua sexualidade. 224
Figura 60. Mapa mental sobre o que é cidade para Oris em relação à sua sexualidade. 226
Figura 61. Mapa mental sobre o que é cidade para Kamil  em relação à sua sexualidade. 
(parte 1) 228
Figura 62. Mapa mental sobre o que é cidade para Kamil  em relação à sua sexualidade. 
(parte 2) 230
Figura 63. Mapa mental sobre o que é cidade para César  em relação à sua sexualidade. 232
Figura 64. Mapa mental sobre o que é cidade para Denis  em relação à sua sexualidade. 234



13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Mortes de LGBTs no Brasil, segundo os relatórios do GGB. 117
Tabela 2. Distritos policiais em São Paulo. 129



14

INTRODUÇÃO 16

1. POR UMA GEOGRAFIA CONTRASSEXUAL 20
1.1. A CIS+HETERONORMATIVIDADE COMO UM CONSTITUINTE 
DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 21

2. A DISCIPLINARIZAÇÃO DE FOUCAULT, A PERFORMATIVIDADE 
DE BUTLER E A POTENTIA GAUDENDI DE PRECIADO 28
2.1. DISCIPLINARIZAÇÃO 29
2.2. PERFORMATIVIDADE 40
2.2.1. A NOÇÃO DE GÊNERO NAS TEORIAS FEMINISTAS 42
2.2.2. PARÓDIA, PASTICHE E RECONHECIMENTO 49
2.3. POTENTIA GAUDENDI 53
2.3.1. O PAJUBÁ DESCONSTROI O QUEER? 63

3. ESPAÇOS SEXUADOS E SEXOS ESPACIALIZADOS 66

4. PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CARTOGRAFIA QUEER 82
4.1 OS CAMINHOS DA RENOVAÇÃO DA CARTOGRAFIA 85
4.2. CRÍTICAS À RENOVAÇÃO 91
4.2. DESCONSTRUÇÃO CARTOGRÁFICA EM BRIAN HARLEY 92
4.2. A CRÍTICA DE PATRICK PONCET A JACQUES BERTIN 96
4.3. CARTOGRAFIAS CRÍTICAS 101
4.4. DEFININDO A CARTOGRAFIA QUEER 106

5. MAPAS DA VIOLÊNCIA 114
5.1. A VIOLÊNCIA A PARTIR DOS DADOS POLICIAIS 116
5.1.1. SOBRE A COLETA 116
5.1.2. TRANSFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DE POSIÇÃO - 
OU ANAMORFOSES 119
5.1.3. ANÁLISE DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM MAPAS 
E GRÁFICOS 124
5.2. A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA EM CARTOGRAFIAS DISCURSIVAS 
E MAPAS MENTAIS 181
5.2.1. COMENTÁRIOS DAS PESSOAS ENTREVISTADAS SOBRE 
OS MAPAS DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA 244
5.2.2. ESTE MAPA TE TRAZ ALGUMA REFLEXÃO? 245

CONSIDERAÇÕES FINAIS 250

REFERÊNCIAS 254

APÊNDICE 269



15



16

INTRODUÇÃO



17

Este trabalho surge em um momento de aprofundamento sobre uma reflexão 
acerca da relação espaço, gênero e sexualidade que começamos há alguns poucos 
anos. Desde o princípio, nossa preocupação foi com o mapa: como ele poderia 
comunicar sobre as dinâmicas espaciais de sujeitos cuja sexualidade e/ou 
gênero não são conformes à normalidade (heterossexualidade e cisgeneridade)? 
Antes disso, quais são os aspectos que devemos nos debruçar para apreender e 
representar as espacialidades?

Sentimos desde cedo a falta de abordagens geográficas e geocartográficas nos 
estudos sobre espaços, territórios e (homo)sexualidades, amplamente difundidos 
em outras ciências sociais. Qual a necessidade de a geografia estudar temas como 
esse? E se o fizesse, qual lugar o mapa ocuparia? Haveria algo sobre esses temas 
que ainda não havia sido dito e que poderia sê-lo a partir da ciência geográfica? 
Pensando mais profundamente: haveria alguma contribuição dos estudos de 
gênero e sexualidade para o campo da Geografia, para o pensamento geográfico? E 
o contrário?

Movidos por um interesse científico, de mãos dadas com inquietações de 
cunho social, fomos investigando as espacialidades de homens gays, seus locais de 
encontro, deparamo-nos com a geografia oposta de mulheres lésbicas, refletimos 
sobre a identidade espacial, o fantasioso gueto gay paulistano, tudo a partir dos 
mapas. Nesta pesquisa que apresentamos, interessou-nos ampliar nosso olhar 
para a diversidade de gênero e sexualidade, bem como focar em outro aspecto 
que julgamos, a princípio, ser importante para as escolhas espaciais cotidianas 
das pessoas: os espaços de violência.

Empreendemos, então, em uma aventura que nos levou, após muita escuta, 
leitura e reflexão, a pensar sobre os processos de produção do espaço, bem como 
os processos de produção de gênero e sexualidade. O que apresentamos aqui é 
também um ruído que produzimos, na melhor das intenções, nas bases teóricas 
da produção do espaço, ao propor ser este também construído pelo gênero e pela 
sexualidade, ao mesmo tempo que os produz em uma relação recíproca. Nossa 
intenção é puramente contribuir para um debate.

Mantivemos o interesse central pelo mapa: é através dele que nos 
propusemos apreender a relação entre espaço, gênero, sexualidade e violência. E 
não poderíamos não dedicar algumas páginas para uma discussão metodológica 
e até epistemológica a partir de autores e autoras que muito contribuem para os 
processos de renovação da cartografia – uma linguagem produtora de relações de 
saber e poder.
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As nossas referências dialogam entre si, nas três áreas de nossa 
investigação (geografia – gênero/sexualidade – cartografia). Em parte, foi uma 
sorte que tivemos. Mas a explicação real é que todas elas estão pensando seus 
objetos a partir de teorias críticas nas ciências humanas, questionando as noções 
de modernidade, colonialidade, linguagem, corpo e sujeito – algumas mais, outras 
menos; algumas explícitamente, outras de forma mais discreta. 

Encontramos possibilidades dialógicas entre Milton Santos e Paul 
Preciado, Jacques Lévy e Judith Butler. Refletimos sobre a técnica e nos 
apropriamos do debate sobre o meio técnico-científico-informacional na nossa 
análise sobre produção de sexualidade. Nos permitimos mudar de escala: dos 
espaços topográfico, topológico e conectivo para o corpo. Encontramos marcas 
espaciais no corpo e defendemos a importância da percepção espacial para a sua 
construção.

Estamos satisfeitos do diálogo proposto e esperançosos de que ele possa 
ser útil. Essa esperança supera a insatisfação de não ter discutido mais, lido mais, 
pesquisado mais – mas a produção de uma pesquisa tem seu próprio tempo e 
o tempo dessa pesquisa de mestrado acabou. Nas condições e limites espaço-
temporais em que este trabalho foi feito, propomos uma geografia contrassexual 
– que reflita sobre a produção heteronormativa do espaço geográfico –, aliada a 
uma valorização do mapa enquanto imagem reveladora e construtora de visões 
de mundo, que serve aos interesses investigativos dessa geografia ao se dedicar 
a revelar os processos de produção de espacialidades de sujeitos dissidentes das 
normas de gênero e sexualidade.
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POR UMA GEOGRAFIA 
CONTRASSEXUAL
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Neste capítulo, propomos uma discussão sobre o espaço, objeto de estudo 
da ciência geográfica, colocando em relação abordagens de dentro e fora da 
disciplina, considerando algumas leituras que podem ser entendidas como apenas 
tangentes, mas que têm o potencial de contribuir com um projeto de investigação 
mais detalhado e interseccional sobre o espaço geográfico e seus constituintes.

1.1. A CIS+HETERONORMATIVIDADE COMO UM CONSTITUINTE DO 
ESPAÇO GEOGRÁFICO

Por cis-heteronormatividade entendemos o estabelecimento da cisgeneridade 
como expressão padrão de gênero, e da heterossexualidade como padrão de 
sexualidade, ambas inscritas em um discurso de normalidade. Tal normatividade 
nem sempre se expressa em discursos de ódio explícitos contra pessoas que não se 
encaixam nos papeis de gênero e sexualidade estabelecidos historicamente pelas 
diferentes sociedades. Discursos silenciosos, como as duas únicas opções para o 
registro do sexo de um recém-nascido, expõem que sexo e gênero são construções 
discursivas baseadas na binaridade masculino e feminino, também uma construção 
social. Essa normalização dos corpos tem como objetivo, como vemos em Michel 
Foucault (2014) a relação heterossexual para a reprodução da sociedade moderna.

Enquanto componente social, a cis+heteronormatividade tem uma 
dimensão espacial. Tanto a materialidade como a subjetividade, ou, como diria 
Milton Santos ([1996] 2012), tanto os objetos, quanto as ações, razões e emoções – 
e, acrescentamos, desejos –, quando se tornam componentes do espaço geográfico, 
nada mais são do que a expressão espacial da sociedade. Assim, uma sociedade 
cis+heteronormativa produz um espaço normativo nesses termos e é também 
produzida por ele.

Espaço é uma categoria analítica que faz parte das investigações de diversas 
áreas, tais como a filosofia, a astronomia e a própria geografia. Nesta, o espaço 
tomou um papel central a partir das contribuições do movimento de renovação 
da disciplina, iniciado em meados do século passado: o espaço se torna o objeto 
de estudo da geografia. Estamos falando, portanto, do espaço geográfico. Se muito 
se lê sobre espaço urbano, urbanização e produção do espaço no urbanismo e 
na sociologia, então é importante saber que a definição do objeto da geografia 
não é apenas uma apropriação da categoria, mas o resultado que esta disciplina 
produziu a partir de críticas aos postulados da modernidade e às transformações 
epistemológicas nas ciências sociais.
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A sociedade é composta por diversas dimensões e o espaço é uma delas. 
Essa multidimensionalidade é transversal, portanto, elas não se encerram em si, 
mas se constroem umas em relação às outras. Essa é a leitura de Santos (2012), 
referência mais importante na renovação da geografia brasileira, que renegou a 
noção positivista de espaço como um dado pré-social, o fundamento da ideia de 
espaço como um palco no qual os fenômenos e a sociedade se inserem e realizam 
seu teatro, e se propôs a pensá-lo a partir da relatividade e da relacionalidade.

Assumimos aqui, então, que o espaço é um conjunto de objetos e de relações 
que se realizam sobre estes objetos; não se trata de relações entre objetos, "mas 
para as quais eles servem de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma 
série de relações. O espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 
intermediados pelos objetos, naturais e artificiais" (SANTOS, 2012, p. 78).

O espaço é a agregação de formas geográficas (aquilo que se observa 
ao olhar para uma situação) e de contexto social (a sociedade em movimento, 
significada). Ele é transversal porque é composto por todas as outras dimensões. O 
olhar geográfico observa as relações espaciais nas dimensões não espaciais, como 
colocam Jacques Lévy e Michel Lussault (2003). Como outras dimensões, temos a 
história, a economia, a política, a cultura etc. Além de transversal, ele só pode ser 
entendido se for definida a sua posição e a sua relação frente às outras dimensões. 
Ele é, portanto, relativo e relacional (SANTOS, 2012).

Funcionando como um dado do processo social (SANTOS, 2012), o espaço é 
tanto produto quanto produtor de relações espaciais. Tais relações são apreendidas 
como sistemas de objetos e de ações:

Consideramo-lo [o espaço] como algo dinâmico e unitário, onde 
se reúnem materialidade e ação humana. O espaço seria o conjunto 
indissociável de sistemas de objetos, naturais ou fabricados, e de 
sistemas de ações, deliberadas ou não. A cada época, novos objetos e 
novas ações vêm juntar-se umas às outras, modificando o todo, tanto 
formal quanto substancialmente. (SANTOS, [1994] 2013, p. 46)

Na citação acima, aparece a ideia de temporalidade. O espaço é uma 
instância: não há separação entre espaço e tempo.

Lévy (1999), compartilhando semelhanças epistemológicas sobre o 
espaço e a sociedade com Michel Lussault, com quem divide reflexões (LÉVY; 
LUSSAULT, 2003), parte de uma abordagem que ele chama, de forma provocativa, 
de materialista-idealista, na qual procura não negar o papel do ideal na leitura 
da sociedade, algo recusado pelas abordagens materialistas, mas toma o cuidado 
para não cair em um idealismo puro. Assim, os geógrafos defendem que o espaço 
é composto por três atributos básicos: uma escala, que diz respeito à dimensão 
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espacial; uma ou diversas métricas, que diz respeito à mensuração da distância em 
questão, que não se resume à medida euclidiana; e a substância, que é o que define 
o tipo de espaço, sempre a partir de um ou mais componentes não-espaciais. Como 
escreve: “A substância não é uma coisa, um objeto isolável, mas um ponto de vista 
que permite, por sua vez, identificar a espacialidade de realidades e integrá-las em 
um universo mais vasto” (LÉVY, 2003 p. 881, tradução nossa).

Ainda sobre a substância, segundo Lévy e Lussault (2003), o espaço 
é sempre urbano, seja muito ou pouco, e até mesmo, como diria Jaime Oliva 
(2004), antiurbano. Partindo da noção de que a distância é um elemento central 
para o objeto geográfico, consideram que a urbanidade é a administração das 
distâncias (absolutas e relativas). Quanto menores as distâncias em um espaço, 
mais urbanidade; quanto maiores, menos urbanidade. No primeiro caso, o 
resultado geográfico são as cidades: grandes concentrações de objetos materiais 
e imateriais, de ações e relações. No segundo, o campo, onde as distâncias não são 
percebidas como negativas, mas fundamentais para manter uma lógica espacial 
diferente, mais espaçada. Os geógrafos nos apresentam uma outra equação: 
urbanidade é um valor entre densidade (de objetos e ações) + diversidade (de 
objetos e ações). Uma urbanidade alta (grande cidade) pode ser definida a partir 
do momento em que se cria copresença (LUSSAULT, 2007) entre as pessoas em 
determinada configuração espacial: a multiplicidade de possibilidades espaciais 
é tão significativa que um espaço pode receber usos e significados diferentes para 
mais de uma pessoa simultaneamente.1

A urbanidade é definida pelo contato, que organiza as relações espaciais. 
De acordo com Lévy (1999), a cidade é o principal elemento do sistema urbano 
e é uma das formas mais básicas de realizar contato, ao lado do transporte e da 
comunicação, iniciada no Paleolítico, quando da sedentarização da espécie humana.

As espacialidades – conjunto de ações espaciais cotidianas (LUSSAULT, 2003) 
– são construídas em relação à ‘oferta’ de diversidade e densidade de objetos e ações 
presentes em determinado espaço. Mas, diferente de territorialidades, as espacialidades 
podem acontecer tanto em espaços contínuos e contíguos, quanto em espaços 
constituídos por redes (sem continuidade e contiguidade) ou outras organizações 
espaciais. Entendemos que o espaço pode se apresentar de distintas formas. 

Estamos falando de uma diferença entre espaço e território, espacialidade e 
territorialidade. A noção de território é muito comum nas outras ciências humanas 
(LÉVY, 2003c), mas geralmente ela não vem acompanhada de uma fundamentação 

1 Sobre a mensuração da urbanidade, conferir a tese de doutoramento de Eduardo Dutenkefer 
(2017), na qual foram apresentadas possibilidades de representação gráfica da urbanidade de 
São Paulo.
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teórica geográfica. Armando Corrêa da Silva (1986, p. 28-29 apud SANTOS, 2014, 
p. 77) afirma que de todas as categorias do conhecimento geográfico – a saber, 
“espaço, lugar, área, região, território, habitat, paisagem, população”, e também 
podemos dizer que as redes –, o espaço é a mais geral, é a que inclui todas as outras. 
O território não é simplesmente o espaço da sociedade, mas uma parte dele.

Para Lévy (2003c), território é o espaço na métrica topográfica. Segundo o 
geógrafo, dizer que o território é a apropriação humana do espaço não é verdadeiro, 
porque o espaço já é uma apropriação do ser humano. Inclusive o espaço natural, já 
que toda nomeação é uma apropriação humana. Para Santos (2012), o território em 
si não diz muito sobre uma sociedade, é preciso inserir os objetos existentes nele 
para apreender a configuração espacial. Além disso, como vimos acima, território 
implica em topografia. Sabemos que as relações sociais estão muito além de lógicas 
topográficas, por isso escolhemos trabalhar aqui com a noção de espaço, a fim 
de entender as complexidades das relações espaciais no nosso estudo, o que nos 
permitiria também um diálogo com outros conceitos geográficos.

Consideremos uma pessoa moradora do campo, sem acesso à internet e 
com mobilidade reduzida. Agora, consideremos o oposto, uma pessoa moradora 
de uma metrópole, onde a internet é uma ferramenta disponível, assim como o é a 
mobilidade. Consideremos uma terceira cena: uma pessoa que mora em um lugar 
sem muito contato com a cidade grande, mas com o mínimo para se conectar com 
espaços mais densos e heterogêneos, seja por transportes ou pela comunicação.

Os exemplos acima servem para mostrar a complexidade da produção de 
espaços e espacialidades atualmente. As experiências espaciais de cada pessoa, 
seja moradora de uma área com baixa urbanidade, com alta urbanidade ou dotada 
de técnicas alternativas de diminuição das distâncias temporariamente, compõem 
um conjunto que Lévy (2013) chama de capital espacial: uma apropriação da ideia 
de capital econômico, transposto à dimensão espacial. Quanto maior o acesso e o 
acúmulo de experiências espaciais, maior o capital espacial de uma pessoa.

Vale apontar que essas elaborações teóricas de Lévy, que muito 
apreciamos aqui, dizem respeito às cidades europeias, notadamente Paris, 
onde faz estudos de caso, e Amsterdã, cidade modelo de urbanidade positiva 
para ele. Em contraposição a esta, ele elenca Johanesburgo, conhecida pela 
segregação racial até os dias de hoje, herança do regime do apartheid, o que 
resulta em relações geográficas que a caracterizam como uma cidade com baixa 
urbanidade. Não propomos uma aplicação sistemática dos modelos franceses, 
mas colocar em movimento as noções sobre cidade a partir da relação entre 
saberes locais e globais
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São Paulo é uma cidade atípica. Oliva (2004) utiliza, dentre outros, o 
instrumental teórico apresentado até aqui para investigá-la e nos mostra que, no 
começo do século XX, uma cultura de negação do contato se tornou predominante 
e orientou a construção da cidade a partir de então, chegando a estabelecer 
lógicas vitais antiurbanas (um paradoxo). Como demonstra Dutenkefer (2010; 
2017), a cidade de São Paulo não é a mesma coisa que o município de São Paulo, 
mas a mancha urbana, sem delimitações rígidas a priori, porque a cidade é uma 
entidade dinâmica e em constante transformação. Vemos bairros segregados tanto 
positivamente, como é o caso daqueles criados a partir do modelo de bairros-
jardim, com uma lógica de suburbanização intraurbana (outro paradoxo), onde 
a separação entre o nós (moradores desses bairros) e os outros é uma escolha; 
quanto negativamente, como é o caso das favelas e quebradas, onde a segregação 
é uma condição.

Voltando para construção teórica de Lévy (1999, p. 243, tradução nossa), 
sua sistematização dos modelos de urbanidade parte de treze indicadores, os 
quais devem responder se a cidade está constituída por densidade e diversidade. 
Seu objetivo é reintegrar à geografia a discussão sobre urbanidade – ideia que 
se desenvolveu no urbanismo e na sociologia, notadamente. Os indicadores são: 
(1) densidade, (2) compacidade, (3) interacessibilidade dos lugares urbanos, 
(4) presença de espaços públicos, (5) importância das métricas pedestres, 
(6) copresença habitat/emprego, (7) diversidade de atividades, (8) mistura 
sociológica, (9) fortes polaridades intraurbanas, (10) produtividade de mercado 
per capita, (11) autoavaliação positiva do conjunto dos lugares urbanos, (12) 
autovisibilidade e autoidentificação da sociedade urbana e (13) sociedade política 
de escala urbana.

Tais indicadores se propõem gerais, a fim de contemplar o máximo 
possível do urbano. Sendo assim, o que é importante é considerar como cada 
um deles se apresenta em determinado contexto. Devemos lançar questões 
quanto a sua interpretação e instrumentalização. Por exemplo, quando falamos 
de densidade e compacidade em cidades brasileiras, podemos transitar desde 
bairros residenciais de classe média e alta, pouco densos e compactos, bairros 
mistos, com alta densidade e compacidade, além de diversidade de atividades, 
até bairros precários e favelas, onde os dois primeiros indicadores são tão altos 
quanto nos outros exemplos. Dentre diversas outras configurações urbanas.

A presença de espaços públicos e a interacessibilidade também podem 
ser problematizadas. Pensando no caso de São Paulo, podemos considerar 
o direito à cidade como um direito virtual. Podemos ir a qualquer lugar, em 
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qualquer horário – a princípio. A questão é que o acesso não é real por diversos 
fatores, como a violência, falta de recursos, percepções espaciais negativas. 
A relação habitat/emprego precisa levar em conta empregos não-formais, 
como a prostituição e a venda ambulante de mercadorias. Como medir uma 
mistura sociológica positiva? Duas classes sociais nos permitem isso? Quem 
são os sujeitos desses espaços? Qual sua cor, etnia, traços culturais, gênero, 
sexualidade? O que é uma mistura sociológica ideal e possível?

Sobre a avaliação do conjunto dos lugares urbanos e autovisibilidade e a 
autoidentificação da sociedade urbana, podemos questionar quem são os sujeitos 
avaliadores de determinada sociedade urbana. São as classes médias intelectuais? 
São pessoas que usufruem do direito à cidade? Ou poderiam ser as resistências 
periféricas, que reivindicam uma valorização de suas localidades, em uma nítida 
defesa pela urbanidade? Quem e quantos falam pela e sobre a sociedade urbana?

Não afirmamos que esses questionamentos não foram considerados por 
Lévy (1999). Em seu texto, ele deixa claro que seus modelos não pretendem 
dar conta de todas as possibilidades urbanas. Mas chamamos a atenção para a 
necessidade de uma epistemologia do espaço geográfico baseada na interseção de 
marcas produtoras de desigualdades sociais, como raça, classe, gênero, idade, entre 
outros, a fim de desestabilizar uma possível imobilidade das teorias geográficas 
sobre as opressões de minorias. Esse saber só pode ser local, construído a partir 
da realidade das geografias de onde é escrito.

Procuramos, nas linhas acima, introduzir as orientações teóricas sobre o 
espaço geográfico que nos permitirão construir uma discussão acerca da relação 
espaço, gênero e sexualidade. Consideramos esse capítulo importante, já que não 
é incomum encontrar estudos em outras ciências sociais que analisa questões 
espaciais sem expor um referencial geográfico teórico, mas tomando o espaço (em 
geral, o conceito de território) como um dado a priori ou não apresentando nenhuma 
aproximação com a produção geográfica. Retomaremos as discussões sobre espaço 
no capítulo três, quando incorporaremos a discussão sobre gênero feita a seguir e 
discutiremos como o espaço é produzido por outras marcas de desigualdade.
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Neste capítulo, propomos colocar em diálogo três genealogias ligadas entre si pela 
discussão sobre gênero, sexualidade e produção do sujeito. São elas: a genealogia 
do sexo e da sexualidade, de Michel Foucault ([1976] 2018), a genealogia da 
categoria gênero, de Judith Butler ([1990] 2017) e a genealogia da potência 
sexual, de Paul B. Preciado ([2008] 2018). O que esses três trabalhos têm em 
comum? Cronologicamente, cada um se baseia, pelo menos em parte, em uma 
crítica construtiva à genealogia de seu predecessor. Assim, a discussão manteve-
se atualizada: se Foucault, em vida, nunca se apropriou do debate feminista sobre 
gênero, tanto que este termo não aparece em sua História da Sexualidade, Butler 
propõe uma equivalência entre sexo e gênero, o que promove uma atualização 
da discussão a partir da proposta foucaultiana de biopoder. Preciado, por sua 
vez, parece mais radical tanto em sua escrita, quanto em suas relações com Gilles 
Deleuze, Judith Butler e Michel Foucault, que resultam em um enfoque maior 
nas novas tecnologias do que Butler chama de performatividade de gênero e, 
repensando os dispositivos de disciplina e sexualidade foucaultianos, propõe ser o 
corpo uma produção biotecnopornográfica, resultado de técnicas de produção do 
saber do capitalismo pós-fordista. Em uma escala de análise do corpo ainda menor 
em relação à Foucault, Preciado trata os hormônios como micropolíticas de gênero.

Longe de expô-los exaustivamente, apresentamos aqui um panorama das 
contribuições teóricas desses trabalhos em diálogo com a interseccionalidade de 
marcas da desigualdade.

2.1. DISCIPLINARIZAÇÃO

Em sua investigação sobre as origens do sexo, Foucault (2018) retorna aos gregos, 
mas se detêm, no primeiro volume de sua História da sexualidade, publicado em 
1976, na Era Vitoriana com dois objetivos: o primeiro é marcar um ponto de 
ruptura entre o regime de produção do sexo até o século XIX; o segundo é para 
utilizar a forte repressão para com todas as pessoas consideradas improdutivas 
socialmente pelo reinado, em especial as sexualidades desviantes da norma 
reprodutiva, com a intenção de refutar a hipótese da repressão à sexualidade, 
até então naturalizada entre cientistas sociais, e propor a hipótese de uma 
intencionalidade na produção social da sexualidade.

Se até o início do século XVII, as relações sexuais eram, nas sociedades 
europeias, mais livres e abertas, localizar no século XIX uma suposta repressão 
a essas relações, já enquadradas na noção de sexualidade, é incompatível com 
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o que narrativas históricas nos apresentam. Foucault não nega a existência da 
repressão, mas certamente ela não era um elemento fundamental para o que se 
falou sobre o sexo na idade Moderna:

A questão que eu gostaria de colocar não é por que somos reprimidos, 
mas porque dizemos, com tanta paixão, tanto rancor contra nosso 
passado mais próximo, contra nosso presente e contra nós mesmos, 
que somos reprimidos? (FOUCAULT, 2018,p. 13)

Sua argumentação para iniciar uma genealogia2 dos saberes do sexo, parte 
de três questionamentos: o primeiro, de ordem histórica, refere-se à falta de 
evidência sobre a repressão do sexo; o segundo, de ordem histórico-teórica, recai 
sobre o modo como o poder é exercido na sociedade europeia analisada, mas 
supostamente como é exercido em toda sociedade ocidental: não seria através 
da interdição da censura e da negação; por fim, o terceiro questionamento, de 
ordem histórico-política, versa sobre a veracidade da existência de uma ruptura 
entre a Idade da Repressão e o momento no qual os defensores desse regime se 
encontravam, de crítica à repressão. Ou a retórica do regime de repressão seria, 
segundo provocação do filósofo, uma forma fácil e útil de discutir o poder, através 
da qual seus críticos poderiam adotar um ar transgressor em suas falas?

Foucault (2018, p. 16) quer, mais do que negar a hipótese repressiva, 
“recolocá-la numa economia geral dos discursos sobre o sexo no seio das 
sociedades modernas a partir do século XVII”. Para tal, ele questiona sobre os 
efeitos do poder, os discursos e suas relações, quais saberes são formados, como 
funciona “o regime de poder–saber–prazer que sustenta, entre nós, o discurso 
sobre a sexualidade humana”. Quem fala do sexo? Sob quais lugares e pontos de 
vista? Quem incita? Quais instituições? Como armazenam o saber sobre o sexo? O 
que o bloqueia?

A sexualidade é um produto da incitação de saberes sobre o sexo, de 
poderes acerca dele e de discursos que versam sobre ele. O sexo passa a existir 
como uma pauta, assim, se torna desejável e necessário compreendê-lo. Foucault 
(2018) e Preciado (2018) nos apresentam diversos exemplos históricos com o 
objetivo de produzir uma genealogia dos discursos sobre o sexo. A instituição da 
confissão como prática entre católicos, no século XVI, estimulada e acompanhada 
de punições para os pecados confessados, marca um momento de produção de 
poder, que pode ser também um momento de repressão. É no e pelo o que se fala 
sobre o sexo que se produz um saber específico sobre ele. O que se faz com esse 

2 Por genealogia, entendemos o método investigativo desenvolvido por Foucault para analisar as 
coisas a partir da relação de saber e poder que elas evidenciam, através de um instrumento meto-
dológico, chamado de dispositivo.



31

discurso é um deslocamento, é a intensificação, a reorientação, a modificação 
acerca do próprio desejo.

A confissão cristã perdeu sua força com o advento do protestantismo, 
com a contrarreforma, a pedagogia do século XVIII e a medicina do século XIX, 
perdendo também seu caráter de ritual e (quase) privado. Surge, no lugar, o relato, 
por vezes em primeira pessoa, das práticas sexuais – mas não apenas descrições, 
e sim categorizações, laudos clínicos e métodos de ensino. (FOUCAULT, 2018)

É na racionalização do saber sobre o sexo no século XVIII que aparecem 
as grandes mudanças. Quantifica-se o sexo. Classifica-se as expressões do desejo. 
Diferente do que era até o século XVII, protege-se o sexo das crianças, a fim de 
evitar que, caso estimulada a sexualidade na infância, elas se tornassem adultos 
com problemas das mais diversas espécies (neurodivergentes, sexuais, infecções, 
deficiências físicas etc.). Agora os professores não mais indicam prostitutas para 
seus alunos, mas evitam os estímulos.

Esses jovens são disciplinados em espaços especializados nos colégios: a 
recreação e os estudos com horários preestabelecidos, os dormitórios, com suas 
camas separadas e cortinas a fim de instituir uma privacidade e uma intimidade 
dos corpos. Uma disciplina do corpo empreendida de forma massiva no mesmo 
momento que a sociedade passava por uma transformação que exigia outros 
valores e outros comportamentos.

Para Foucault (2018) o poder é uma ação, um movimento, um fazer, e não 
uma coisa hierárquica. O poder, em seu movimento, é circulante, portanto, não 
pode ser resumido a uma pessoa, uma instituição ou um grupo (uma classe social, 
a Igreja, o Estado, por exemplo). Isso porque ele é uma ação realizada a partir de 
dois momentos: vontade + fazer. Tal vontade e tal fazer surgem no momento da 
interação social, então ele surge debaixo, em todas as partes, em todas as coisas, 
nas microrrelações – vemos que este é um ponto importante de distinção entre o 
construtivismo em construção, com o qual Foucault dialoga, e a fenomenologia, 
que predominou nos saber científico sobre o sexo até meados do século XX.

Dizendo poder, não quero significar o Poder, como conjunto de 
instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em 
um Estado determinado. Também não entendo poder como modo de 
sujeição que, por oposição a violência, tenha a forma da regra. Enfim, 
não o entendo como um sistema geral de dominação exercida por 
um elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos, por derivações 
sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. […] Parece-me que se 
deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 
correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e 
constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 
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afrontamentos incessantes, as transforma, reforça, inverte; os 
apoios que tais correlações de formas encontram umas nas outras, 
formando cadeias ou sistemas, ou ao contrário, as defasagens e 
contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que 
se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional 
toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas 
hegemonias sociais. […] Sem dúvida, devemos ser nominalistas: 
o poder não é uma instituição nem uma estrutura, não é uma 
certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma 
situação estratégica complexa numa sociedade determinada. 
(FOUCAULT, 2018, p. 100-101, grifos nossos)

Foucault (2018) elabora 5 proposições sobre o poder:
1. ele não é algo adquirido e que pode ser perdido, ele é exercido a partir 

de pontos e entre relações móveis e de desigualdade;
2. as relações de poder não são externas a outras relações, como as 

econômicas, de conhecimento ou sexuais, mas são imanentes a elas;
3. o poder vem de baixo, não é matriz, princípio, oposição binária, 

estrutura central do poder;
4. as relações de poder são intencionais e não subjetivas. São escolhas 

nunca individuais, mas coletivas;
5. o poder não é externo a nós, sociedade; nós estamos no poder, o poder 

contém a resistência.
Para o método de Foucault (2018), não cabe pensar em um binarismo 

dominador–dominado, opressor–oprimido, porém em correlações de forças 
múltiplas que atuam através das tecnologias de produção do saber. Tecnologia, 
para Foucault, é o conjunto de técnicas cuja função é ser dispositivo de poder e 
de saber, atuante nos discursos, nas leis, nas verdades do corpo. Seriam quatro 
grandes grupos: 1. técnicas de produção, transformação e manipulação dos 
objetos; 2. técnicas de sistemas de signos; 3. técnicas de poder; e 4. técnicas de 
produção de si (PRECIADO, 2017).

As tecnologias são diversas, porém a família é o que proporciona a primeira 
socialização. A família da qual Foucault fala, e que mantém ainda seu fundamento, 
apesar de não predominantemente, na organização familiar nos dias de hoje, é 
uma construção histórica do século XX, na Europa, que se expande para as terras 
colonizadas como um modelo.

No século XVIII, cria-se a demografia, ao lado da pedagogia para a sexualidade 
da criança e do saber médico sobre o sexo com um olhar específico para a fisiologia 
do corpo das mulheres. Esta sempre teve por objetivo regular os aspectos 
populacionais (cria-se, então, a noção de população para tratar da sociedade). 
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Objetivamente, trata-se de regular nascimentos/vidas. Ora, a noção de população 
surge ao mesmo tempo que a produção de um modo de vida específico daquele 
momento, no qual a Revolução Industrial formava contingentes cada vez maiores 
de operários, que se aglomeravam em cidades. Vindos de um passado recente 
no qual o trabalho no campo funcionava com lógicas cotidianas de organização 
específicas, onde a mais-valia não existia ainda e o tempo ocupava outro lugar, 
surge a necessidade da produção de corpos dóceis (FOUCAULT, 2018).

O que seriam corpos dóceis? Corpos que fazem parte da própria 
reprodução da vida civil urbana industrial, com seus novos horários para 
dormir, acordar, alimentar-se, trabalhar. Mas não apenas isso. A incorporação 
de uma consciência (não no sentido hegeliano, e sim como um pertencimento 
de um modo de ser) de que o indivíduo faz parte de um todo que depende de sua 
organização, ao mesmo tempo em que sua organização está atrelada a esse todo. 
Portanto, não conseguir manter uma rotina ideal, não ter as condições físicas 
ideais, não ter a sexualidade ideal para os padrões normativos, constitui em 
defeitos que devem ser sentidos como culpa (manutenção da culpa cristã), mas, 
principalmente, que trazem consequências mais rápidas, como, por exemplo, o 
desemprego, o abandono e a fome. A confissão dos pecados, a punição por tê-los 
cometido e a docilidade civil – com maior participação desta – dão-se as mãos 
para a construção de um projeto disciplinador.

Nesse sentido, vemos que Foucault (2018) está deixando de lado uma 
historiografia baseada em uma cronologia para pensar em uma historiografia das 
funções do saber. Uma pergunta de fundo é: o que alguma coisa ‘faz fazer’? Esse 
‘faz fazer’ é uma noção fundamental e que permite sintetizar a ação do poder. O 
que um dispositivo faz? Ele se movimenta a partir da vontade da ação surgida 
nas microrrelações. O direito moderno, a sexologia e a psicanálise, por exemplo, 
não conseguem explicar o movimento do dispositivo da sexualidade porque eles 
mesmos são produtos desse dispositivo, criados a fim de regulá-la.

O que Foucault (2018) está nos dizendo incansavelmente é que o poder 
não pode ser colocado em termos negativos, mas que a proibição, a repressão, a 
censura são formas de produzir um saber sobre algo. Essas ações seriam dotadas 
de uma eficácia produtiva – que não é simplesmente um aspecto positivista de 
causa e efeito; aliás, a causalidade é uma noção muito importante que Foucault e 
outras referências próximas vão questionar, como veremos mais à frente.

Retomando o poder disciplinar, temos, então, três ações que resumem o 
que foi dito até aqui: o poder do corpo, a disciplina do corpo e um olhar para 
a produção do corpo. Foucault (2018) não está preocupado em uma ontologia 
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do corpo, mas com a produção do corpo no momento da interação. Judith Butler 
(2017) vai seguir nessa linha de pensamento e reafirmar que 1. o corpo não é 
pré-discursivo; e 2. que, portanto, não existe espírito, substância ou consciência 
atuando antes da interpelação social.

Se a fenomenologia pensa em sujeitos pré-discursivos, em essência, 
em produção externa da consciência, movida por causalidade, a crítica a esse 
pensamento faz emergir a noção de que a consciência produz e é produzida no 
cálculo e na estratégia. Isso significa que, em um primeiro momento, não pensamos 
para agir, mas aprendemos a agir ao longo das experiências. O que significa enterrar 
a ideia de causalidade: é assumir que as ações não têm necessariamente um objetivo 
inicial e certamente não têm um objetivo final no momento de sua elaboração. Mas 
as ações são calculadas estrategicamente para serem executadas. Podemos concluir 
que o poder é estratégico e objetivo.

A questão da produção dos corpos e do poder dos corpos pode parecer 
um pouco nebulosa, mas o que é necessário entender para acompanhar 
Foucault é que o poder perpassa as instituições e, nas relações que cria, produz 
materialidades. A família heterossexual monogâmica é uma materialização do 
poder. O casamento civil, mesmo o homoafetivo, é uma materialização do poder. 
O professor autoridade, fornecedor de conhecimento para alunos que ‘precisam’ 
dele para existir no mundo, é uma materialização do poder.

É mais nebuloso pensar em identidade de gênero a partir de questões 
estruturais, como o pensamento marxista estruturalista, do que se partirmos de 
micropoderes. Ora, estamos trabalhando com a afirmação de que gênero existe, e 
o estruturalismo não dá conta de explicar sua função, porque está preso em uma 
análise da repressão à forma.

O subtítulo do primeiro livro da História da Sexualidade é muito elucidativo 
sobre como se construiu uma verdade sobre o sexo e a sexualidade: a vontade 
de saber. O desejo pelo conhecimento precisou de um elemento para produzir 
essa verdade: a scientia sexualis. Dito de outro modo, uma racionalização das 
práticas, dos saberes e dos procedimentos que tornam possível o sexo; uma 
especialização em falar sobre o sexo. Porque falar sobre o sexo = produzir uma 
verdade sobre ele.

Retomamos a noção de docilidade civil para colocar o indivíduo como 
alguém que também fala sobre o sexo e fala para si mesmo. Olhar para si mesmo 
é produzir uma ciência de si. Daí a diferença entre consciência e substância para 
Foucault. O filósofo vai construir sua genealogia a partir da diferença entre ars 
erotica (arte erótica), um saber a partir de relatos das práticas sexuais, e a scientia 
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sexualis (ciência sobre a sexualidade), um saber que herdou a confissão e a 
punição cristãs como forma de extrair discursos sobre o sexo, e que “emigrou para 
a pedagogia, para as relações entre adultos e crianças, para as relações familiares, 
a medicina e a psiquiatria” (FOUCAULT, 2018, p. 76). Quando escreve: “O que é 
próprio das sociedades modernas não é terem condenado o sexo a permanecer 
na obscuridade, mas sim o terem-se devotado a falar dele sempre, valorizando-o 
como o segredo” (FOUCAULT, 2018, p. 39), ele está colocando o ato de falar sobre 
o sexo como algo que nem sempre é explícito, mas é sempre estimulado.

Foucault (2018, p. 41) não sabe responder se essa produção de verdade 
sobre o sexo teve como objetivo “assegurar o povoamento, reproduzir a força de 
trabalho, reproduzir a forma das relações sociais; em suma, proporcionar uma 
sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora”, mas afirma que 
os séculos XIX e XX foram os séculos da multiplicação dos discursos, da produção 
de “heterogeneidades sexuais”.

O filósofo apresenta outro tipo de regime anterior ao da verdade do 
sexo: o regime de aliança. Nele, as relações entre as pessoas tinham como 
objetivo manter laços hereditários, principalmente o nome da família (nome 
do homem). Nos séculos XVIII e XIX, volta-se em “um movimento centrífugo 
em relação à monogamia heterossexual” de forma a naturalizar o casal 
monogâmico heterossexual, não se levantando mais questões sobre sua 
legitimidade e iniciando um período de interrogação sobre “a sexualidade das 
crianças, a dos loucos e dos criminosos, […] o prazer dos que amam o outro 
sexo; os devaneios, as obsessões, as pequenas manias ou as grandes raivas” 
(FOUCAULT, 2018, p. 42-43).

O dispositivo de sexualidade se instala a partir da insuficiência do 
dispositivo de aliança. No entanto, o primeiro não substituiu completamente o 
segundo. Pode ser que no futuro o faça. A família, de certa forma, é o que faz a 
ligação entre esses dois dispositivos: “transporta a lei e a dimensão do jurídico 
para o dispositivo de sexualidade; e a economia do prazer e a intensidade das 
sensações para o regime da aliança” (FOUCAULT, 2018, p. 118).

No seio dessa nova forma familiar, a reprodução torna-se a finalidade 
do sexo. O que está fora desse modelo é condenado e punido. Mas Foucault 
não apresenta o estabelecimento dessas relações de poder de forma simples. 
A nomeação de toda uma multiplicidade de sexualidades desviantes da 
heterossexualidade monogâmica e conjugal pode parecer um ato com finalidade 
repressiva, no entanto, ele sugere que é possível dizer que ela foi operacionada de 
quatro formas. Através de:
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1. “linhas de penetração infinitas” (FOUCAULT, 2018, p. 46) empregadas 
nos jovens, que seria não a simples proibição do falar sobre o sexo, mas 
falar sobre o sexo exaustivamente com o objetivo de fazê-lo fracassar: 
fala-se tanto dele, ele está tão presente, ou não se fala explicitamente, 
mas empreende-se em naturalizá-lo, ao mesmo tempo que o pune, de 
forma que a punição é o único caminho, resultando em uma penetração 
geral da heterogeneidade do sexo e, em seguida, sua destruição em 
nome de um único modelo de sexo aceitável.

2. “incorporação das perversões e nova especificação dos indivíduos” 
(FOUCAULT, 2018, p. 47) seria criar sujeitos, criar espécies a partir 
das ‘perversões’: o homossexual, por exemplo, é uma espécie. A 
caracterização da homossexualidade refere-se à homossexualidade 
mais como uma característica do ser do que uma forma de desejo.

3. “perpétuas espirais de poder e prazer” (FOUCAULT, 2018, p. 50) seria o 
movimento de ser condenado, mas voltar-se para a lei que o condena. 
Um duplo efeito: “[…] o poder ganha impulso pelo seu próprio exercício; 
o controle vigilante é recompensado por uma emoção que o reforça; 
a intensidade da confissão relança a curiosidade do questionário; o 
prazer descoberto reflui em direção ao poder que o cerca.”

4. “dispositivos de saturação sexual” (FOUCAULT, 2018, p. 51), por fim, 
seria a multiplicidade de sexualidades, resultado de um “mecanismo 
incitador e multiplicado”. Exemplos: a casa e a família monogâmica 
heterossexual do século XIX. Se considerarmos que a partir daquele 
momento a sexualidade se resume a esse tipo de organização familiar, 
cometeremos um erro porque essa unidade de organização familiar 
contém diversas sexualidades (a dos filhos, a dos pais, a da arquitetura 
da casa, da educação, a segregação sexual etc.). A escola também não é o 
lugar da homogeneidade sexual. Há uma hierarquia no que se refere ao 
que é considerado ‘normal’, mas o normal existe junto com o anormal. 
A família (casa da família), a escola e o hospital psiquiátrico são bons 
exemplos de dispositivos de saturação sexual.

O dispositivo de sexualidade produz não apenas a sexualidade considerada 
normal, mas todas as outras formas de sexualidade. A homossexualidade, 
a ninfomania, a sexualidade como mercadoria, o masturbador viciado em 
pornografia, a ausência de sexualidade (assexualidade), o homem heterossexual 
com prazer anal, a lésbica com aversão ao pênis… a lista é longa, talvez infinita. 
Todas essas sexualidades que não reproduzem a família heterossexual monogâmica 
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(hoje em dia, não necessariamente com filhos) podem parecer transgressões, e o 
são em potencial, mas também são criações das instituições normativas. Butler 
(2017) afirma que mesmo sendo uma produção do dispositivo de sexualidade, 
a homossexualidade é uma ruptura. A verdade sobre o sexo não é coesa, não é 
absoluta, exatamente porque ela é um conjunto de ações em movimento, um 
conjunto de microrrelações do biopoder – poder sobre o corpo. 

Nas palavras de Foucault (2018, p. 111), o advento do saber científico 
sobre a sexualidade resultou em que

[…] a homossexualidade pôs-se a falar por si mesma, a reivindicar 
sua legitimidade ou sua “naturalidade”, e muitas vezes dentro do 
vocabulário e com as categorias pelas quais era desqualificada do 
ponto de vista médico. Não existe um discurso do poder de um lado 
e, em face dele, um outro contraposto. Os discursos são elementos 
ou blocos táticos no campo das correlações de forças; podem existir 
discursos diferentes e mesmo contraditórios dentro de uma mesma 
estratégia; podem, ao contrário, circular sem mudar de forma entre 
estratégias opostas.

O que ele está propondo são mudanças no olhar para o poder:

[…] o privilégio da lei pelo ponto de vista do objetivo, o privilégio 
da interdição pelo ponto de vista da eficácia tática, o privilégio da 
soberania pela análise de um campo múltiplo e móvel das relações 
de forças, onde se produzem efeitos globais, mas nunca totalmente 
estáveis, de dominação. O modelo estratégico, em vez do modelo do 
direito. (FOUCAULT, 2018, p. 111-112)

Nesse sentido, para Foucault (2018), a sociedade moderna é perversa 
porque produz todos esses desvios da normalidade para validar a normalidade, 
através da punição e da repressão (aqui, sim, podemos falar em repressão, de 
forma local, não estrutural), não para destruí-las, mas para reafirmar o lugar de 
cada uma em relação ao ideal de sexualidade.

Mas Foucault (2018) lembra que antes de Freud havia duas formas 
de conhecimento sobre o sexo: uma que dizia respeito à sexualidade humana, 
baseada em uma vontade de saber sobre o sexo, apesar de uma recusa em falar 
sobre ele, por isso se falava sobre as perversões; a outra dizia respeito ao amplo 
conhecimento científico acerca da fisiologia da reprodução vegetal e animal.

História da Sexualidade (FOUCAULT, 2018), Problemas de Gênero 
(BUTLER, [1990]2017), O segundo sexo (BEAUVOIR, [1949] 1970), O desejo 
homossexual (HOCQUENGHEM, [1972] 2009), Devassos no paraíso (TREVISAN, 
[2000] 2018), Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (FREUD, [1905] 2016), 
Sexo e temperamento em três sociedades primitivas (MEAD, [1935] 2006), todas 
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essas obras propuseram, para seu contexto histórico, ideias novas que mudaram 
a forma de encarar o sexo e a sexualidade, todas a partir de um ponto de vista 
da contestação da normatividade e são também produtos da scientia sexualis, 
identificada por Foucault, ao lado dos laudos médicos e estudos clínicos do século 
XIX. A sciencia sexualis é esse saber, essa busca científica sobre o sexo (não apenas 
o saber dividido em disciplinas, mas toda forma que ele possa assumir) que 
prevaleceu nas sociedades Ocidentais. As sociedades orientais, especificamente 
China, Japão, Índia, Roma Antiga e as nações arábico-muçulmanas, no lugar da 
scientia sexualis, tiveram uma ars erotica que, como adiantamos, é uma verdade 
sobre o sexo que advém da prática e do prazer em si, em uma utilidade (reprodução, 
divisão de papéis de gênero), sem proibição, na qual o prazer importa em relação 
a si mesmo. É uma verdade que precisa de discrição, não por ser proibida, mas 
por ser algo tradicional, um saber virtuoso, passado de mestre para discípulo.

Foucault (2018, p. 73) se questiona: “de que maneira se chegou a constituir 
essa imensa e tradicional extorsão de confissão sexual em formas científicas?”, 
e responde: 1. “Através de uma codificação clínica do ‘fazer falar’”, ou os meios 
cientificamente verificatórios para construir a verdade do sexo; 2. “Através do 
postulado de uma causalidade geral e difusa”, ato de atribuir a outras doenças uma 
questão sexual. O sexo perverso e não funcional está ligado a outras enfermidades 
e hábitos anormais; 3. “Através do princípio de uma latência intrínseca à 
sexualidade”, porque o sexo é obscuro, escondido, clandestino; 4. “Através do 
método da interpretação”: “Aquele que escuta não será simplesmente o dono do 
perdão, o juiz que condena ou isenta: será o dono da verdade.”; e 5. “Através da 
medicalização dos efeitos da confissão”, uma crença na confissão para médicos 
como cura para enfermidades. “A verdade cura quando dita a tempo, quando dita 
a quem é devido e por quem é, ao mesmo tempo, seu detentor e responsável.”

Sintetizando suas elaborações sobre a sexualidade:

A “sexualidade” é o correlato dessa prática discursiva desenvolvida 
lentamente, que é a scientia sexualis. […] É a “economia” dos 
discursos, ou seja, sua tecnologia intrínseca, as necessidades de seu 
funcionamento, as táticas que instauram, os efeitos de poder que os 
sustêm e que veiculam – é isso, e não um sistema de representações, 
o que determina as características fundamentais do que eles dizem. 
(FOUCAULT, 2018,p. 77)

Portanto, não referir uma história da sexualidade à instância do sexo; 
mostrar, porém, como “o sexo” se encontra na dependência histórica 
da sexualidade. Não situar o sexo do lado do real e a sexualidade do 
lado das ideias confusas e ilusões […]. (FOUCAULT, 2018, p. 171)
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Isso significa pensar sobre o sexo como uma construção no seio de práticas 
da sexualidade. O sexo surge na sexualidade, considerando-se, sempre, que “O 
dispositivo de sexualidade deve ser pensado a partir das técnicas de poder que 
lhe são contemporâneas.” (FOUCAULT, 2018, p. 163)

Agora, vale a reflexão sobre uma problemática levantada ao final do 
capítulo Scientia sexualis:

Não obstante, é preciso notar que a ars erotica não desapareceu 
completamente da civilização ocidental; nem mesmo ficou sempre 
ausente do movimento pelo qual se procurou produzir a ciência do 
sexual. […] E é necessário perguntar se desde o século XIX – e sob o 
fardo de seu positivismo decente – a scientia sexualis não funciona, 
pelo menos em algumas de suas dimensões, como uma ars erotica. 
Essa produção de verdade, mesmo intimidada pelo modelo científico, 
talvez tenha multiplicado, intensificado e até criado seus prazeres 
intrínsecos. (FOUCAULT, 2018, p. 80)

Foucault está dizendo que, no Ocidente, mesmo que ainda existam formas 
de sexualidade em um regime de ars erotica, de certa forma elas foram cooptadas 
pelo saber científico sobre o sexo, que olha para elas e as interpreta, tornando-
as suas mediadoras e as apresentando a partir de um olhar específico. Daí surge 
a questão: o  fetiche estaria ou não localizado nesse contexto? E a relação S&M, 
submissão e dominação, o mestre e o escravo, a iniciação/ensinamento a certas 
práticas sexuais? Recorremos a uma crônica de Paul B. Preciado publicada 
no jornal online Libération (2018a), intitulada Eloge du fétichisme (Elogio ao 
fetichismo, em tradução livre), na qual o filósofo resgata o termo fetiche em suas 
origens coloniais, quando era usado por missionários e mercadores europeus 
para se referirem aos objetos considerados como ritualísticos, para práticas 
de feitiçaria e outras “que deviam ser exterminadas” (PRECIADO, 2018a, s/n, 
tradução nossa). Passando por diversas teorias, considera-se o fetiche até chegar 
no seio da crítica marxista ao socialismo, na forma de fetichismo da mercadoria, 
e também em Freud que atribui ao fetiche um significado direto à saúde mental.

Se, como sugere Preciado implicitamente, considerarmos que as populações 
africanas colonizadas encaravam o sexo como algo próximo da ars erotica (não há 
a intenção de transpor a teoria do colonizador ao colonizado), então essa herança 
do olhar da colonização para as práticas ritualísticas e eróticas foi recuperada por 
filósofos do século XVIII, XIX e XX como forma de um saber científico/filosófico 
sobre o corpo, seja ele em busca de uma explicação para a exploração capitalista, 
seja para uma gramática das patologias mentais.
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Após esse breve diálogo com Foucault, consideramos pertinente levantar 
algumas questões: 1. não parece ser possível existir sexualidade transgressora 
por si só (‘em essência’, se nos permitem a brincadeira), já que todas as formas de 
sexualidade são produtos do dispositivo de sexualidade; 2. a homossexualidade 
seria, em sua forma mais radical possível, ‘apenas’ uma evidência do aspecto 
fictício da heterossexualidade; 3. a única forma de romper com a normalidade 
heterossexual seria romper com toda forma de sexualidade. Esta é a proposta de 
Paul B. Preciado (2017) em seu Manifesto Contrassexual: uma sexualidade não 
produtiva, não funcional, sem alianças, em seus próprios termos, que nega até 
mesmo a homossexualidade nos termos da normalidade.

2.2. PERFORMATIVIDADE

Judith Butler, em Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade ([1990] 
2017), encontra um outro problema e procura entendê-lo utilizando como método 
a genealogia foucaultiana. Incomodada com o que ouviu e leu sobre sexo enquanto 
crescia, ela se debruça em uma desconstrução das funções desempenhadas pela 
concepção de mulher como identidade ontológica. Ao começar a estudar a categoria 
mulheres, ela logo passa para sexo e, por fim, abarca no gênero.

Butler (2017) faz uma análise crítica das categorias mulher e sexo em alguns 
momentos históricos diferentes, tendo como ponto de partida que tais categorias, 
assim como a de gênero, são construções históricas (SCOTT, [1988] 1995). Mas 
ela vai realizar uma crítica principalmente à autoras do século XX, fundadoras ou 
herdeiras diretas da segunda onda do feminismo, como Simone de Beauvoir, Luce 
Irigaray e Monique Wittig, assim como à abordagem fenomenológica do ser de 
Friedrich Hegel e Jean-Paul Sartre.

Em um movimento de distanciamento da fenomenologia, presente em 
teorias feministas do século XX, como em Simone de Beauvoir, Butler deixa de lado a 
descrição e a interpretação da vivência individual como uma forma de entender um 
fenômeno e aporta na preocupação pelo modus operandi da questão, como sugere a 
genealogia foucaultiana. Isso implica também um afastamento de uma psicanalítica 
do ser e uma aproximação ao construcionismo social, justificado pela compreensão 
de que a subjetividade produz uma materialidade e não se distingue dela.

Pensando também a partir da Teoria dos Atos de Fala, desenvolvida por 
John L. Austin em Quando dizer é fazer ([1962] 1990), Butler (2017) reflete sobre 
a interpelação como um caminho indispensável na produção de sujeitos. Pegando 
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emprestado o conceito de enunciado performativo (performance vibrance) de 
Austin, ela chega à proposição de que é na ação da fala que o sujeito reflexivo 
se constrói. E essa construção partiria da interpelação, e não de alguma coisa 
superior ou anterior à interação social (seja um pré-discurso, o subconsciente, a 
consciência ou a autoconsciência).

A filósofa trabalha a noção de performatividade desde então e apresenta 
Corpos em aliança, lançado em 2015, a seguinte definição:

A performatividade caracteriza primeiro, e acima de tudo, aquela 
característica dos enunciados linguísticos que, no momento da enunciação, 
faz alguma coisa acontecer ou traz algum fenômeno à existência. […] 
Como, então, uma teoria performativa dos atos de fala pode se tornar uma 
teoria performativa de gênero? (BUTLER, 2018, p. 36)

As declarações ‘é menino’ e ‘é menina’ quando falamos sobre uma criança 
que vai nascer. O preenchimento de um formulário médico informando que o 
bebê que acabou de nascer é um menino (como já havia sido ‘descoberto’ através 
do ultrassom). A carga de expectativas criadas pelos outros para que esse menino 
seja, de fato, reconhecido como um menino. Esses momentos são exemplos que 
Butler (2018) dá sobre o encontro entre a performatividade e os atos corporais.

As expectativas de gênero são, na verdade, normas de gênero. Mas nossos 
corpos não são folhas em branco ou objetos passivos:

No caso do gênero, as inscrições e interpelações primárias vêm 
com as expectativas e fantasias dos outros que nos afetam, em um 
primeiro momento, de maneiras incontroláveis: trata-se da imposição 
psicossocial e da inculcação lenta das normas. Elas chegam quando 
mal podemos esperá-las, e seguem conosco, animando e estruturando 
nossas próprias formas de capacidade de resposta. Essas normas não 
estão simplesmente impressas em nós, marcando-nos e estigmatizando-
nos como tantos outros destinatários de uma máquina de cultura. Elas 
também nos “produzem”, mas não no sentido de nos trazer à existência 
ou de determinar estritamente quem somos. Em vez disso, informam os 
modos vividos de corporificação que adquirimos com o tempo, e esses 
modos de corporificação podem se provar formas de contestar essas 
normas, até mesmo rompê-las. (BUTLER, 2018, p. 38)

Se, ao contrário do que propõe a filosofia da consciência, não existe uma 
consciência pré-discursiva, não é possível, portanto, atribuir ao sujeito uma entidade 
anterior que seria materializada no corpo. Este é a materialização da subjetividade 
produzida no momento da interação. O movimento que Butler faz é distanciar-se 
da relação alma–corpo e, ao fazer isso, ela percebe que os significados e as ações se 
produzem, ao mesmo tempo, no diálogo. 
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É também um afastamento da metafísica, já que para esta não existe uma 
substância interna ao sujeito que constrói a materialidade. A substância é externa, 
ela é o processo da interação.

Butler (2017) vai identificar na formulação de Hegel ([1807] 2000) sobre a 
ideia de reconhecimento, em Fenomenologia do espírito, um caminho para construir 
sua genealogia. Para Hegel, o ser é pré-discursivo e substancial. No entanto, o 
reconhecimento pelo outro vem do desejo da interação e é na interação que ele 
toma consciência de si. A esse momento, Hegel define como fratura ontológica: 
quando o ser substanciado não consegue se reconhecer sozinho e precisa da 
interação com o outro para se entender como ser. Podemos dizer que, na leitura 
hegeliana, o desejo é produtor do sujeito. Este torna-se consciente de si porque a 
interação exige o reconhecimento 1. de que você é você e 2. de que o outro, é outro. 
É o descobrimento da alteridade.

Como o reconhecimento se dá no plano discursivo, é preciso que exista um 
instrumento comum que sustente as respostas às interpelações. Hegel identificou 
esse instrumento no sistema jurídico. Este seria, usando termos foucaultianos, um 
dispositivo regulador das formas válidas de reconhecimento. Na leitura de Butler, 
o que Hegel quer dizer é que é o sistema jurídico que vai produzir construções 
de validação da fala e da ação. Em outras palavras, é ele quem define o que é 
reconhecível e o que não é.

Interpreto esse diálogo de Butler com a Fenomenologia do espírito como 
uma fratura epistemológica, na qual ela encontra uma possibilidade para substituir 
o lugar que o espírito hegeliano ocupa na produção do ser pelo conceito de 
performatividade, o qual ela vai elaborar de forma detalhada, a fim de chegar à 
compreensão de um processo de construção discursiva que dialoga com o que ela 
está descobrindo naquele momento: as identidades são superficiais e mutáveis. 

Em Relatar a si mesmo, Butler (2017a) mostra que existe um momento da 
interpelação que é a despossessão. É a ideia de que, para conhecer a si mesmo, o 
sujeito primeiro conhece o outro. Primeiro, despossuindo-se, depois conhecendo o 
outro, o sujeito, enfim, constrói a si mesmo.

2.2.1. A NOÇÃO DE GÊNERO NAS TEORIAS FEMINISTAS

Posto isso, como fica a questão do gênero? É a questão que Butler fez a si mesma 
nos anos 1990. Como o gênero se produz na interpelação? Bom, primeiro a autora 
resgata alguns aspectos dos diferentes momentos históricos do feminismo (uma 
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espécie de cronologia, criada por feministas norte-americanas e europeias, mas 
tendo em mente possíveis rupturas para localizar outros feminismos, como o 
negro), compilados no que se chama de “ondas”, para discutir o que é sexo e o que 
é gênero, assim como as representações e performatividades de gênero. É a partir 
dessa discussão que ela elabora o fundamento para a sua afirmação de que sexo 
não se distingue de gênero.

Butler (2017, p. 18) já começa o primeiro capítulo afirmando que:

Por um lado, a representação serve como termo operacional no seio de 
um processo político que busca estender visibilidade e legitimidade às 
mulheres como sujeitos políticos; por outro lado, a representação é a 
função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria o que 
é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres.

A construção do sujeito do feminismo é a mulher oprimida em razão de 
seu sexo. Não haveria como pensar em mulher não oprimida – apesar de ser 
possível pensar com as intersecções de raça, gênero, geografia, dentre outras, que 
produzem diferenças entre as mulheres. Sendo assim, a mulher oprimida é uma 
construção discursiva do feminismo, o que parece ser, em um primeiro momento, 
“politicamente problemático” (BUTLER, 2017, p. 19), ao que Butler aconselha 
uma análise crítica, já que não seria possível presumir que os traços de gênero, 
tomados universalmente, sejam produto do feminismo, muito menos o seria a 
universalidade masculina.

Assim, a noção de representação política, com a qual Butler iniciou a 
discussão, constrói-se a partir de estruturas jurídicas (as possibilidades de 
reconhecimento são ditadas pelo sistema jurídico, como nos informa Foucault 
[2018]). Ela quer chamar a atenção para o cuidado que devemos ter ao analisar 
as funções que a categoria mulher teve ao longo da História, já que elas estão 
intrinsecamente ligadas às possibilidades jurídicas de reconhecimento enquanto 
sujeito, específicas de cada época. “O poder jurídico ‘produz’ inevitavelmente o 
que alega meramente representar” (BUTLER, 2017, p. 19).

A crítica à ontologia do sujeito do feminismo inicia-se com a “invocação 
performativa” (BUTLER, 2017, p. 20) de uma mulher universal, produto do 
sistema jurídico, pelo qual consente ser governada. A busca por um feminismo e 
um patriarcado universais foi usada para criar um Oriente onde as desigualdades 
de gênero não estivessem ligadas ao Ocidente, a partir de características próprias 
daquele, colocadas no mesmo pacote da universalidade.

Esses domínios de exclusão revelam as consequências coercitivas e 
reguladoras dessa construção, mesmo quando a construção é elaborada 
com propósitos emancipatórios. Não há dúvida, a fragmentação no 
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interior do feminismo e a oposição paradoxal ao feminismo – por 
parte de “mulheres” que o feminismo afirma representar – sugerem 
os limites necessários da política da identidade. (BUTLER, 2017, p. 23)

Com base nisso, Butler (2017, p. 24) questiona se essa formulação da 
categoria mulher como algo “coerente e estável” não seria uma “regulação e 
reificação inconsciente das relações de gênero”. Se sim, isso é o oposto do que o 
feminismo objetiva. A construção da categoria mulher pelo feminismo perpassa 
pelo binarismo de gênero (homem e mulher), construído a fim de regulamentar a 
heterossexualidade. Portanto, seria possível pensar em mulher fora do conjunto 
de possibilidades de inteligibilidade cultural que naturaliza corpos, gêneros e 
desejos, o qual a filósofa chama de “matriz heterossexual” (BUTLER, 2017, p. 258, 
nota 6)? A resposta é não.

Quando Butler (2017) afirma que a política feminista não deve se basear 
na identidade do sujeito feminista, o que ela faz é advertir exatamente para esse 
paradoxo exposto no parágrafo anterior. E sugere, inclusive, que a representação 
política (que é a fundamental reivindicação do movimento feminista da primeira 
onda, com o movimento das sufragistas) só pode fazer sentido para o feminismo 
quando o sujeito mulher, enquanto identidade ontológica, não estiver mais presente 
em suas preocupações e quando o binarismo de gênero não for mais pressuposto.

Do final do século XIX até meados do século XX, o movimento de mulheres 
procurou estabilizar a categoria mulher em suas elaborações teóricas e práticas. A 
partir de um tipo específico de mulher (europeia/norte-americana, branca, de classe 
média, cisgênera, em geral, heterossexual), pautou-se uma diferenciação biológica 
em relação ao corpo do homem (é nesse momento que surge a ginecologia, como 
um saber específico, regulador e disciplinador do corpo feminino). Tal diferenciação 
não seria de ordem puramente natural, mas mais uma produção histórico-social 
da diferença homem–mulher. Margaret Mead, autora de Sexo e temperamento 
em três sociedades primitivas (2006), traz o entendimento de que a diferença de 
força do corpo do homem para o corpo da mulher é culturalmente produzida, e não 
biológica. Com seus estudos, evidencia que nem todas as sociedades produziram 
papéis de dominação entre homens e mulheres.

A publicação de O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, em 1949, é o marco 
para a inauguração da segunda onda do feminismo. O que Beauvoir observa é 
que, após as lutas pelos direitos referentes ao voto e à vida pública nas cidades 
– a luta pelo reconhecimento que o ‘corpo da mulher’ não é inferior ao ‘corpo do 
homem’ –, conquistado pela primeira onda, a injustiça entre homens e mulheres 
ainda persistia. Foi então que Beauvoir localizou a desigualdade fundada não no 
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espaço público, mas no espaço privado. É aqui que o patriarcado surge como uma 
institucionalização da dominação masculina. Esta dominação é uma forma de poder 
que age sobre as mulheres, mas também sobre os homens. É nesse momento que 
surge a possibilidade de pensar em um sujeito universal do feminismo, a partir da 
opressão patriarcal, cuja elaboração também se pretendia universal.

Mas Butler se afasta desse sujeito universal, do patriarcado universal e de 
Beauvoir em muitos aspectos. Problemas de gênero parte da tentativa de atribuir 
um novo significado à frase da filósofa francesa “Não se nasce mulher, torna-se”. Para 
Beauvoir, a mulher é o “Outro” em relação ao homem, o sexo universal. Para ela, é na 
constituição de um sujeito negativo ao homem que surge a mulher. Assim, Beauvoir 
mantém uma relação corpo–mente para pensar o feminino, na qual a mente tem um 
papel de superioridade na construção do sujeito em relação ao corpo. Nessa lógica, 
a mente seria a substância e o corpo a materialidade. Butler identifica nessa lógica 
de Beauvoir uma subestimação de um sintoma do que chama de falocentrismo: 
a relação hierárquica mente–corpo se expressa na sua compreensão da relação 
masculino–feminino. Ou mente = masculino, corpo = feminino.

Para Butler (2017, p. 194), a afirmação de Beauvoir de que alguém se torna 
mulher é absurda, porque, segundo a própria filósofa francesa, o sexo é um dado 
que constitui o ser humano: “ser sexuado e ser humano são condições coextensivas 
e simultâneas”. Para a grade de inteligibilidade sexual ocidental, não existe corpo 
sem sexo. O que não tem sexo, não é um corpo humano, é desumano e abjeto. É 
por esse motivo que bebês intersexuais são submetidos a cirurgias e tratamentos 
hormonais de forma compulsória em seus primeiros anos de vida (PRECIADO, 
2018). Beauvoir entende que o sexo é um fato imutável do ser humano.. Para 
Butler, o sexo não é uma base para o gênero. Gênero não é expressão ou reflexo do 
sexo, mas uma construção cultural do sexo, que varia de contextos. 

Butler chegará à elaboração de que o sexo é também uma construção social. 
De que o corpo feminino é uma construção social. A vagina, tanto quanto o pênis, 
com seus significados sociais, são obras de um olhar humano – talvez seja mais 
apropriado para a teoria butleriana dizer que estes são obras do discurso humano.

Sexo não é imutável. Isso não significa dizer que os órgãos reprodutores 
não são imutáveis. Mas significa dizer que os significados que se atribuem ao 
pênis e à vagina, assim como aos testículos, aos espermatozoides, ao útero e 
aos óvulos são construções historicamente localizadas e que operam de forma a 
naturalizar (já naturalizaram) a classificação dos seres humanos em dois sexos 
(macho e fêmea), base para a atribuição de gênero (homem e mulher), que para 
Butler são a mesma coisa.
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Podemos subverter a lógica de Beauvoir de que ser mulher não é o 
mesmo que a construção cultural do corpo feminino. Haveria, portanto, uma 
multiplicidade de gêneros para o que se entende como sendo o mesmo corpo. 
Formas diferentes, a depender da variação cultural, de se construir o gênero, fora 
da lógica binária. (BUTLER, 2017)

Não há nada em sua explicação [Beauvoir, O Segundo Sexo] que garanta 
que o “ser” que se torna mulher seja necessariamente fêmea. Se, como 
afirma ela, “o corpo é uma situação”, não há como recorrer a um corpo 
que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados 
culturais, consequentemente, o sexo não poderia qualificar-se como 
uma facticidade anatômica pré-discursiva. Sem dúvida, será sempre 
apresentado, por definição, como tendo sido gênero desde o começo. 
(BUTLER, 2017, p. 29)

Aqui fica explícita a discordância de Butler (2017, p. 260, grifo da autora) 
com a fenomenologia:

Observe-se até que ponto teorias fenomenológicas como as de Sartre, 
Merleau-Ponty e Beauvoir tendem a usar o termo encarnação. Retirado 
como é de contextos teológicos, o termo tende a representar o ‘corpo’ 
como uma forma de encarnação e, consequentemente, a preservar a 
correlação externa e dualística entre uma imaterialidade significante e 
a materialidade do próprio corpo.

Feministas baseadas em Beauvoir entendem que só o gênero feminino é 
marcado, enquanto que a pessoa universal é o mesmo que o ser masculino. Outras, 
afirmam que o gênero não é um significante individual, porém uma relação. Butler 
afirma que essa relação se dá a partir de uma relação intrínseca e fundamental 
com o Outro: o masculino só existe porque o existe o feminino, e vice-versa.

Já Luce Irigaray, filósofa e feminista belga, autora de Ce sexe qui n’est 
pas un ([1977] 1983) (Este sexo que não é só um sexo, em tradução livre) 
argumenta que o gênero feminino não é ‘Uno’, mas sim uma ausência. Para ela, 
“tanto o sujeito como o Outro são os esteios [base] de uma economia significante 
falocêntrica e fechada” cuja realização se dá com “uma completa exclusão do 
feminino” (BUTLER, 2017, p. 31-32).

Irigaray entende a mulher de forma oposta à Beauvoir: não como o sexo 
que ela é designada a ser, mas como a incorporação do sexo masculino em sua 
forma de alteridade. É um “modo falocêntrico de significar o sexo feminino”, de 
forma que este continua pertencendo ao âmbito do discurso masculino: não há 
diferença real, apenas a tomada de lugar do feminino pelo masculino.

Butler (2017) apresenta também a leitura de gênero de Monique Wittig, 
escritora francesa e teórica do feminismo, autora de The straight mind and other 
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essays, de 1992 (publicado em espanhol como El pensamiento heterosexual y otros 
ensayos (2006)). Para ela, existiria apenas um gênero, o feminino. O masculino 
não seria um gênero porque ele é o sujeito universal e este não é marcado. Assim, 
o sujeito cognitivo pré-discursivo é real na formulação de Wittig.

Podemos concluir, a partir das críticas de Butler (2017), que gênero não 
seria uma substância, porque não é algo que se atribui a algo que preexiste e 
que espera ser substanciado. Gênero não seria um substantivo; e tampouco um 
conjunto de significados aleatórios. O que essas teóricas chamam de substância, 
é performativamente produzido a partir de “práticas reguladoras da coerência do 
gênero” (BUTLER, 2018, p. 56). Mesmo dentro da metafísica da substância, como 
“constituinte da identidade que supostamente é”, o gênero seria uma produção.

Como boa parte daqueles que partem de uma visão crítica ao estruturalismo, 
Butler bebe muito em Nietzsche e concorda que não existe ser anterior à ação. Não 
existe criador, só existe o resultado, a obra, “a ação é tudo”3, diz o filósofo alemão 
em Genealogia da moral (2007), ao que Butler (2017, p. 56, grifo da autora) 
adapta para “não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero; 
essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias ‘expressões’ 
tidas com seus resultados”.

Voltando a Wittig, o gênero só existe dentro da matriz heterossexual, exposta 
acima, principalmente em relação a seu aspecto de reprodução social. Ainda: o 
sexo não é natural nem invariável, “mas sim um uso especificamente político da 
categoria da natureza, o qual serve aos propósitos da sexualidade reprodutiva”. Ela 
concorda que sexo e gênero não são distintos, e que o sexo “traz marcas de gênero”. 
E a lésbica não é mulher, porque mulher é a oposição ao homem na relação binária 
que é a heterossexualidade. A lésbica pode tornar-se mulher, homem, um terceiro 
gênero, ou nenhum deles. (BUTLER, 2017, p. 195-196, grifo da autora)

Para Wittig, essa relação de heterossexualidade é compulsória. A 
heterossexualidade é representada como a sexualidade normal e, por isso, 
estimulada. Entendendo que sexo e gênero são construções discursivas, históricas 
e sociais, para Wittig as significações dos sexos oprimem mulheres tanto hétero, 
quanto lésbicas, assim como homens gays:

O discurso torna-se opressivo quando exige que, para falar, o sujeito 
falante participe dos próprios termos dessa opressão [heterossexual] 

3 Problemas de gênero apresenta a seguinte tradução para “the doing is everything” (NIETZSCHE, 
2007, p. 26), da tradução inglesa: “a obra é tudo” (BUTLER, 2017, p. 56). Na edição em português 
do livro de Nietzsche, o trecho foi traduzido como “a ação é tudo” (NIETZSCHE, 2007, p. 36). Penso 
que, a princípio, isso pode trazer conflito, a depender da leitura que se faz. No entanto, como para 
Butler a ação é a materialidade, o resultado da produção, equivale dizer que ação=obra. Ou: a ação 
é um momento da obra, e a obra é um momento da ação.
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– isto é, aceite sem questionar a impossibilidade ou ininteligibilidade 
do sujeito falante. Essa heterossexualidade presumida, sustenta ela 
[Wittig], age no interior do discurso para transmitir uma ameaça: 
“você-será-hétero-ou-não-será-nada.” Mulheres, lésbicas e gays não 
podem assumir a posição de sujeito falante no interior do sistema 
linguístico da heterossexuaidade compulsória. Falar nesse sistema é 
ser privado da possibilidade de fala; assim, simplesmente falar nesse 
contexto é uma contradição performativa, a afirmação linguística de 
um eu que não pode “existir” no interior da linguagem que o afirma. 
(BUTLER, 2017, p. 201, grifo da autora)

Entendamos que para Wittig, a homossexualidade, por exemplo, não é um 
produto da matriz heterossexual, mas gays e lésbicas sofrem com os significados 
de gênero que ela difunde.

Sexo é também construído, na leitura de Wittig, só que, como demonstra 
Butler, parece haver para a primeira, duas ontologias do ser: na primeira, todos 
os corpos são iguais, na segunda, há um ato de violência que precisa diferenciar 
os corpos através do discurso e utiliza o sexo para tal. Isso não a aproxima do 
estruturalismo e seus significados:

Em sua opinião, há estruturas historicamente contingentes, 
caracterizadas como heterossexuais e compulsórias, às quais 
distribuem aos homens os direitos da fala plena e autorizada, negando-
os às mulheres. Mas essa assimetria socialmente constituída disfarça 
e viola uma antologia pré-social, de pessoas unificadas e iguais. 
(BUTLER, 2017, p. 200)

Assim, pode-se concluir que sexo = violência. Mas violência para quem? Para 
mulheres heterossexuais, lésbicas e homens gays, na leitura de Wittig. Pensando nos 
dias atuais, é possível dizer que essa violência é para todos os corpos que fogem da 
cis+hetero+masculinidade, com um marcador de branquitude como um privilégio.

Butler (2017), por sua vez, avisa-nos que Wittig está universalizando a 
heterossexualidade. Ela está pensando em termos de guerra contra a hegemonia 
epistemológica masculina e propõe que o objetivo das mulheres deve ser tornar-
se o sujeito universal. Butler considera também que essa heterossexualidade 
perfeita que Wittig apresenta como opressora não passa de uma comédia, 
de uma paródia de si mesma, porque não há como existir uma sexualidade 
coerente e ideal – isso é um fetiche de sexualidade. Existem estruturas psíquicas 
de homossexualidade nas relações heterossexuais e estruturas psíquicas de 
heterossexualidade nas relações homossexuais, não em termos biológicos, mas 
sociais. Relembrando Foucault, tanto a hetero quanto a homossexualidade são 
manifestações de poder.
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Sobre a compulsão da heterossexualidade, Butler (2017, p. 211) se 
questiona sobre a veracidade dessa ideia, e se mesmo assim ela for verdadeira, 
para Wittig isso criaria um “binarismo disjuntivo (hétero–gay) que ela mesma 
caracteriza como o gesto filosófico divisório da mentalidade hétero”.

Butler critica a posição radical de Wittig de que as coisas são oito ou 
oitenta. Há pessoas heterossexuais fora dos limites da família para reprodução 
como fim. E as ressignificações e deslocamentos da linguagem, como o uso do 
feminino por gays, as palavras queer, dyke (algo como sapatão, em inglês), butch 
(lésbica masculina) e mesmo o uso do termo lésbica, e não homossexual, para se 
referir às mulheres, são sim – devemos reconhecer – parte da mentalidade hétero. 
No entanto, são outros lugares que, ao mesmo tempo, reafirmam tal mentalidade 
e deslocam a sexualidade e o desejo. O significado e o significante não são mais os 
mesmos e há uma desestabilização do discurso da heterossexualidade.

O que Butler enxerga é que o próprio feminismo criou uma noção de mulher 
específica e paradoxal, que reifica relações de gênero: para lograr o fim da dominação 
masculina, é preciso destruir a noção de mulher dominada. Por isso, afirma: 

A identidade do sujeito feminista não deve ser o fundamento da 
política feminista, pois a formação do sujeito ocorre no interior de um 
campo de poder sistematicamente encoberto pela afirmação desse 
fundamento. (BUTLER, 2017, p. 23)

A construção de uma mulher livre implica na destruição da mulher dominada, 
portanto, na destruição da rigidez das performatividades de gêneros feminino e 
masculino, assim como seu deslocamento de um campo binário de reprodução 
da espécie – a heterossexualidade compulsória. Nesse momento, Butler prevê o 
surgimento de pós-feminismos e podemos pensar no transfeminismo, no ativismo 
queer e no ativismo pós-queer/pós-pornô (PRECIADO, 2018) como possibilidades.

2.2.2. PARÓDIA, PASTICHE E RECONHECIMENTO

Butler utiliza a noção de paródia para ir mais a fundo na genealogia do gênero. 
Próxima da ideia de caricatura, de Foucault, ela encontra na paródia uma forma 
narrativa pautada por uma performance realizada dentro da ideia de realidade. 
Um falseamento da realidade e um mecanismo para entender o funcionamento 
e a construção das coisas. Ela mostra algo que está oculto, que é o processo da 
imitação e exagero das formas. Seu sucesso se dá não pelo seu conteúdo, mas por 
sua própria forma. Ela é uma forma que significa. Da ação surge significado.
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Essa desestabilização é a paródia, que pode ser cômica e expor 
explicitamente a superficialidade do gênero, mas também pode ser uma 
incorporação e naturalização: “O pastiche é a paródia esvaziada, a paródia que 
perdeu seu humor” (BUTLER, 2017,p. 239). Como exemplo temos, no primeiro 
caso (paródia), as drag queens e os drag kings, e no segundo (pastiche), a 
cisgeneridade heterossexual.

A paródia de gênero significa também um momento social que mostra o 
processo de construção do sujeito como um conteúdo, mesmo que o sujeito não 
seja definido por ele, e sim pela forma. É essa a superficialidade que Butler quer 
mostrar. É no pensar uma forma que foge ao binarismo sexual que nasce o queer, 
não como identidade, mas como um exercício de se re+fazer sem fixidez dentro 
de uma relação – o que será retomado também por Preciado (2018).

Nesse sentido, Butler (2017) afirma que o importante não é pensar 
as práticas lésbicas e gays como transcendentes, mas sim como paródias e 
subversões do poder.

O texto de Wittig não só desconstrói o sexo e oferece uma maneira de 
desintegrar a falsa unidade designada pela categoria de ‘sexo’, mas 
também põe em cena uma espécie de ação corporal difusa, gerada 
a partir de vários centros de poder. […] Para Wittig e para Beauvoir, 
portanto, ser mulher é tornar-se mulher, mas como esse processo nada 
tem de fixo, é possível tornar-se um ser que nem a categoria de homem 
nem a de mulher descrevem verdadeiramente. Não se trata aqui 
de androginia e nem de um hipotético ‘terceiro gênero’, tampouco é 
questão de uma transcendência do binário. Trata-se, ao invés disso, de 
uma subversão interna, em que o binário tanto é pressuposto como 
multiplicado, a ponto de não mais fazer sentido. (BUTLER, 2017, p. 
220, grifos em itálicos da autora, grifos em negrito, meus)

A homossexualidade não é revolucionária em relação à 
heterossexualidade, como afirma Wittig sobre a sexualidade lésbica. A 
homossexualidade tem o potencial compulsório em si. Além disso, ela só faz 
sentido dentro da matriz heterossexual. É impossível responder ao que é a 
homossexualidade sem recorrer ao que não é a homossexualidade. Uma teoria 
radical não pode basear-se na afirmação de sexualidades não hegemônicas 
para destruir uma relação de poder opressora, porque não existe subversão 
fora da hegemonia.

Não existe verdade de gênero. Não existe gênero original, biológico, 
verdadeiro. O que existe são significados performativamente repetidos 
temporal, pública e coletivamente que compõem uma gramática do gênero e 
da sexualidade:
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Os vários atos de gênero criam a ideia de gênero, e sem esses atos não 
haveria gênero algum, pois não há nenhuma “essência” que ele expresse 
ou exteriorize, nem tampouco um ideal objetivo ao qual aspire, bem 
como não é um dado da realidade. Assim, o gênero é uma construção 
que oculta normalmente sua gênese […]. (BUTLER, 2017, p. 241)

Enquanto sociedade, todas as pessoas constituem a plateia da 
performatividade de gênero alheia, e acreditam na “aparência da substância” 
(BUTLER, 2017, p. 243), que é a materialidade da substância, pois esta é a única 
coisa que possível de apreender na interpelação. Melhor: ela é a única coisa que 
existe na interpelação.

Gênero é forma, não conteúdo. A performatividade é a forma, constituída 
por posições de fala que diferenciam pessoas nas cenas de interpelação. Não 
deve-se pensar, na escavação do mappa dell’inferno que é a genealogia de gênero 
butleriana, que a performatividade fala por si só. Ela se inscreve no corpo, cria 
materialidade. Portanto, é o corpo que fala, comunica, interpela. É o corpo que 
inicia um relato de si mesmo. A ação se dá em um momento específico. O sujeito 
não é a performatividade. A performatividade se faz no momento da ação. 
O sujeito é, portanto, a materialidade da ação.

A performatividade é o que constitui o sujeito, mas não através, 
simplesmente, de atos que o constroem, em numa visão existencialista. Butler 
(2017, p. 244) nos informa que existe uma construção discursiva variável de 
cada sujeito. Tais construções não são verdadeiras, nem falsas, nem reais, nem 
aparentes, nem originais, nem derivadas e por isso podem ser “completa e 
radicalmente incríveis”.

De fato, quando se diz que o sujeito é constituído, isso quer dizer 
simplesmente que o sujeito é uma consequência de certos discursos 
regidos por regras, os quais governam a invocação inteligível da 
identidade. O sujeito não é determinado pelas regras pelas quais é 
gerado, porque a significação não é um ato fundador, mas antes 
um processo regulado de repetição que tanto se oculta quanto 
impõe suas regras, precisamente por meio da produção de efeitos 
substancializantes. (BUTLER, 2017, p. 250, grifos da autora)

A citação acima se refere à subversão da identidade, termo presente no 
subtítulo da obra de Butler. Para ela, o feminismo deve deixar de lado a busca por 
uma ontologia da identidade e olhar para a sexualização e a generificação dos 
corpos como práticas performativas repetidas e significadas a partir de regras 
sociais, que são aceitas e constituem um contrato social. Qualquer definição que 
se proponha fazer sobre o sujeito do feminismo é, invariavelmente, produto 
daquilo que o feminismo luta contra.
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Na citação abaixo, Butler expõe o que entende como reconhecimento 
de gênero:

A performatividade de gênero presume um campo de aparecimento no 
qual o gênero aparece, e um esquema de condição de reconhecimento 
dentro do qual o gênero se mostra das maneiras que se mostrar; 
e uma vez que o campo de aparecimento é regulado por normas de 
performatividade de gênero, está assim ligada às formas diferenciais 
por meio das quais sujeitos se tornam passíveis de reconhecimento. 
Reconhecer um gênero depende fundamentalmente da existência de 
um modo de apresentação para aquele gênero, uma condição para o 
seu aparecimento […]. (BUTLER, 2018, p. 47)

Como Butler chegou à categoria de gênero como algo que extrapola a 
categoria mulher, ela decide olhar para os sujeitos que, na produção de sua 
subjetividade, localizam-se fora do binário homem–masculino/mulher–feminino 
e a forma como eles não são reconhecidos. Fala-se, portanto, de sujeitos abjetos, 
humanos-não-humanos.

É nessa crítica que Butler começa a se localizar, a partir do surgimento da 
terceira onda do feminismo em finais de 1980. Ainda nos anos 1980, observamos 
uma expansão de trabalhos de feministas negras nos Estados Unidos, que trazem 
para a discussão de gênero a questão da raça como categoria constituinte de uma 
centralidade (cf. DAVIS, [1981] 2016, [1984] 2017). Ainda assim, a diferença sexo-
gênero não vai ser essencial para elas, como o é a relação sexo-raça. Por outro 
lado, um ponto em comum entre o feminismo negro e o pensamento de Butler é 
que ambos enxergam o gênero como uma categoria constituída por interseções, 
seja com classe, raça, etnia, sexo, geografia ou outras.

Uma grande contribuição de Butler é realizar um deslocamento de gênero 
da esfera do ser (identidade) para a esfera do fazer (performatividade). Assim, a 
frase “Não se nasce mulher, torna-se” pode ser reformulada para “Não se nasce 
mulher, faz-se e desfaz-se”. E, mais importante, “É preciso não ser para ser livre”. 
Mas não é simplesmente um tornar-se no sentido de que o gênero vem a ser algo 
inerente ao sujeito, e sim uma construção coerente, que pode ser des/re/feita. 
Da mesma forma, não se nasce homem… A prática não gera uma nominação pela 
causa (ser), mas pelo efeito (fazer). Esse é o mecanismo que produz uma verdade. 
Esse é o regime de verdade (FOUCAULT, 2014).
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2.3. POTENTIA GAUDENDI

Comecemos definindo que o queer está fora do âmbito da ontologia e é entendido 
como uma “posição crítica dos efeitos naturalizantes de qualquer identidade” 
(PRECIADO, 2010)4. Entendendo que o termo homossexual tem uma origem 
clínica e por isso é rechaçado por muitas pessoas, e que os termos gay e lésbica 
são identidades essencializadoras apropriadas pela cultura neoliberal, Preciado 
(2010) sugere que a sociedade ocidental vive um momento de construção de pós-
homossexuais, pós-lésbicas e pós-gays – talvez até mesmo pós-queer. Poderiam 
estes ser os marica+bollera+trans na Espanha, ou os les+bi+trans+viados no 
Brasil – discussão feita ao final deste capítulo.

Propomos neste tópico olhar para uma outra genealogia do gênero, 
proposta por este autor trans homem espanhol, radicado na França, que traz os 
resultados de uma pesquisa autocobaia5. Sua proposta é mostrar que o regime de 
repressão elaborado por Foucault em História da Sexualidade 1, deu lugar a um 
regime de regulação dos corpos por meio de biotecnologias (fármacos e cirurgias) 
e tecnologias da comunicação (pornografia) destinadas a produzir potências 
sexuais, “potentia gaudendi”, ou “forças orgásmicas” (PRECIADO, 2018, p. 44). 
Estas potências estariam para o capitalismo farmacopornográfico, assim como 
a mais-valia está para o capitalismo até meados do século XX. Não pretendemos 
expor exatissimamente a teoria, mas utilizar a análise do que Foucault leria como 
um dispositivo de sexualidade, a potentia gaudendi.

O ponto de partida é a década de 1940 com a criação de um conjunto de 
técnicas de produção e controle da sexualidade que não é mais disciplinário (visão 
foucaultiana), pautado em uma sexualidade que existe para garantir a reprodução 
humana. Preciado (2018) usa a pílula contraceptiva como exemplo mais 
emblemático desse processo. A pílula contraceptiva surge em 1947 pela primeira 
vez como um acidente em meio a testes eugênicos de planejamento familiar para 
famílias brancas, cis+heterossexuais e de classe média nos Estados Unidos, e 
é considerada, por ele, como uma técnica que separa o sexo da reprodução. O 
objetivo desses experimentos era um controle da libido feminina.

Não aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) por colocar em 
risco a feminilidade das mulheres brancas estadunidenses, já que a testosterona 
era o componente principal da pílula, outra fórmula para a pílula foi apresentada 
e os testes foram realizados na população feminina de Porto Rico, território 
colonizado pelos Estados Unidos. Mulheres negras estadunidenses e porto 
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riquenhas já eram há alguns anos as cobaias de experimentos de controle familiar, 
como foi o caso dos testes da esterilização feminina.

A pílula que entrou no mercado era uma técnica de produção mimesis 
sintética da realidade: hormônios femininos em determinada quantidade 
produziriam feminilidade em corpos designados como femininos, garantindo uma 
contracepção (interrupção da ovulação) sem diminuição da libido, e criando um 
ciclo fisiológico normal (menstruação). A Pílula é a garantia de uma performance 
de feminilidade deslocada do âmbito da reprodução heterossexual uterina. 
Preciado (2018, p. 205, grifos nossos) chama isso de biodrag: 

A Pílula nos obriga a estender o conceito de Judith Butler de 
performatividade de gênero para além da imitação teatral e da “força 
performativa” linguística até a noção de living mimicry, a imitação 
técnica da própria materialidade do ser vivo.

A pílula é, portanto, 1) uma técnica microprostética de controle da 
natalidade; 2) uma técnica eugênica; 3) uma técnica de produção de gênero e 
feminilidade; e 4) em minha própria interpretação, uma paródia de gênero 
naturalizada – um pastiche, usando a terminologia butleriana.

A polícia de gênero conta agora com meios internos de garantir a 
inteligibilidade dentro de um sistema binário. Preciado (2018) resgata o design 
das embalagens da Pílula, até chegar à sua forma mais conhecida e difundida: um 
minipanóptico criado por um designer para que sua esposa tomasse as pílulas 
nos dias certos. A performance somática produzida pelo hormônio cria processos 
biológicos que levam os corpos a saírem de um regime disciplinar externo, no 
qual habitam os espaços disciplinários, e a entrarem em uma era na qual são 
habitados por esses espaços, que querem consumir por todos os buracos possíveis 
– e não apenas com a pílula anticoncepcional. É só olhar para as substâncias 
mais consumidas atualmente pela população ocidental: pílula anticoncepcional 
(estrógeno e progesterona, ‘hormônios femininos’), citrato de sildenafil (Viagra), 
fluoxetina (Prozac) e outros antidepressivos; testosterona (inclusive usado como 
anabolizante); a própria serotonina é uma substância cuja criação é datada 
historicamente e que, a partir dela, deseja-se e necessita-se produzir ou consumir 
para ser feliz e ‘normal’. A lista é longa.

Joan Scott (1995) mostra que o termo gênero (gender) apareceu nas 
ciências humanas em 1963 por Robert Stolen, um psicanalista que estava 
tentando estabelecer uma relação entre sexo e biologia, gênero e identidade. 
A apropriação do termo nos estudos de gênero e feminismo focaram no sujeito 
mulher. Preciado (2018) redireciona esse olhar para a origem do termo num 
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espectro mais amplo do saber, aportando nos estudos clínicos. Assim, afirma 
que gênero, para tratar do sexo de seres humanos, é cunhado pela primeira vez 
na ciência quando o psicólogo infantil John Money, em 1955, tendo que lidar com 
o caso de uma pessoa intersexo, precisa definir “uma ferramenta clínica e de 
diagnóstico” para tornar esse corpo inteligível nos termos do reconhecimento 
social. Preciado (2018, p. 110) continua:

Quando usou a palavra gênero para definir um “papel social” ou 
“identidade psicológica”, pensava essencialmente na possibilidade 
da utilização de tecnologias (de hormônios a técnicas sociais, como 
aquelas empregadas em instituições administrativas e pedagógicas) 
para modificar o corpo ou produzir intencionalmente subjetividade a 
fim de conformá-lo a uma ordem visual e biopolítica preexistente, que 
foi prescritiva para o que se supunha ser um corpo humano feminino 
ou masculino.

John Money trabalhou com os psicólogos infantis Anke Ehrhardt e Joan e 
John Hampson para encontrar uma gramática para os corpos de bebês intersexo em 
uma binaridade sexual. A medicina do século XX, especialmente no pós-Segunda 
Guerra Mundial, já sabia muito bem que não existiam apenas dois sexos6, mas 
sim uma multiplicidade de corpos que ela precisava transformar em binarismo. 
Assim, o discurso médico não é essencialista na interpretação do sexo e do gênero, 
como pode parecer em um primeiro momento, mas, sim, hiperconstrutivista. 

Além de atribuir significados sociais aos órgãos (vagina = feminino, pênis = 
masculino), quando necessário, ela constrói (ou destrói para construir) tais órgãos 
a fim de que eles possam ser comunicáveis em sua gramática clínica. É nesse sentido 
que Preciado (2018) atualiza a noção foucaultiana de ficção política da sexualidade.

Como isso acontece? As tecnologias de guerra (especialmente as tecnologias 
6 Preciado (2017) nos mostra que a atribuição de sexo a um corpo se baseia na interpretação ge-
nética: XX = geneticamente feminino e XY = geneticamente masculino. Acontece que nem sempre 
um corpo XX apresenta uma vagina, e nem sempre um corpo XY apresenta um pênis. Além de um 
pênis e uma vagina considerados esteticamente normais (leia-se aptos para a reprodução), exis-
tem o que uma terminologia médica reconhece como outros órgãos: clitopênis, micropênis, mi-
crofalo, pênis-clitóris, para citar apenas algumas formas de intersexualidade, que ainda incluem 
alterações hormonais, de cromossomos e gônadas. Quando isso acontece, é preciso decidir quais 
intervenções cirúrgicas e hormonais realizar naquele corpo para que ele se torne reconhecível. 
Um corpo feminino (geneticamente XX) com um órgão que não é exatamente o que se espera que 
um clitóris pareça, nem tem lábios e canal vaginal, passará por cirurgias para a construção destes. 
Um corpo masculino (geneticamente XY) com um órgão que não é exatamente o que se espera 
que um pênis pareça, precisa, antes de mais nada, verificar se é possível aumentar seu tamanho 
através de um tratamento hormonal à base de andrógenos. Isso mostra que no caso de um corpo 
intersexo XY, o critério visual se faz presente: se não é possível aumentar o tamanho do órgão, 
aquele corpo passará pela mesa de operações para a construção de uma vagina. Nesse caso, o cri-
tério visual se sobrepõe inclusive à funcionalidade reprodutiva, já que essa pessoa ainda não teria 
um útero para gerar outra vida.
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da Segunda Guerra Mundial) são tecnologias do corpo, que são tecnologias do 
sexo, muitas das quais são, literalmente, consumíveis. Podemos dizer que o 
regime de verdade identificado por Foucault e utilizado por Butler para tratar 
a performatividade passou por um upgrade a partir dos anos 1940, e a verdade 
sobre o sexo agora é uma construção high tech e apelativa.

Considerar a masculinização e a feminização como técnicas para a 
socialização, é um dos caminhos de compreensão da produção de sujeitos abjetos. 
Estes são ‘falhas’ no sistema binário, no qual as falhas não são, na verdade, 
exceções. Antes da designação de sexo e gênero, da construção de um biopênis 
ou uma biovagina, e/ou da interpretação cromossômica ou dos níveis hormonais, 
ainda no útero, somos intersexuais. Se, após nascer, um corpo é identificado como 
intersexual, é encaminhado diretamente para a  mesa de operações .

Não se trata de negar a funcionalidade do regime disciplinar de Foucault. 
Quase todo sujeito fora da cis+heteronormatividade reconhece a repressão e a 
punição em sua própria história de vida. Os regimes não são excludentes entre si:

Nas definições mutantes de gênero, não há sucessão de modelos 
(soberanos, disciplinares e farmacopornográficos) prestes a serem 
suplantados historicamente por outros, ou quaisquer rupturas ou 
descontinuidades radicais, mas sim uma simultaneidade interligada, um 
efeito transversal de múltiplos modelos somatopolíticos que compõem 
e implementam subjetividade de acordo com várias intensidades, 
diferentes índices de penetração e diferentes graus de eficiência. 
(PRECIADO, 2018, p. 125-126)

O regime farmacopornográfico não desloca simplesmente o regime 
biopolítico disciplinar do século XIX: estabelece alianças inesperadas e 
estratégicas com ele, criando novas ficções somatopolíticas tão estranhas 
como o Viagra-usuário-esperma-doador ou a mulher-consumidora-da-
pílula-sexualmente-disfuncional. (PRECIADO, 2018, p. 238)

Isso ajuda a entender por que a rinoplastia é considerada um procedimento 
cirúrgico/estético sem legislação reguladora específica, e a faloplastia e a 
vaginoplastia são procedimentos de ‘mudança de sexo’ (estritamente cirúrgicos) 
regulados com uma legislação específica e rígida.

Se o advento da diferença sexual, a gestão política da sífilis, a repressão à 
masturbação, à invenção das identidades sexuais deram à luz o regime disciplinar, 
o que vemos hoje é um corpo habitado por técnicas e espaços disciplinadores: 
o progesterona, os enzimas estrógenos, a testosterona, a penicilina, o estímulo 
pornográfico da publicidade etc. (PRECIADO, 2018)
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“O biopoder não se infiltra [necessariamente] a partir do exterior. Ele já 
reside dentro”. Essa é a diferença da arquitetura do panóptico para a arquitetura 
da Pílula: a primeira é externa, a segunda, consumível, age no interior do corpo. O 
primeiro cria posições específicas e fixas: “monitor/monitorados, médico/paciente, 
professor/aluno”, relativas ao controle e, também, à produção dos sujeitos que 
controlam e dos controlados. A segunda é uma redução da escala desse mecanismo 
para que o corpo possa engolir o poder. (PRECIADO, 2018, p. 222-223)

No regime farmacopornográfico, alguns aspectos biológicos serem 
renaturalizados ao mesmo tempo que está em operação uma lógica 
ultraconstrutivista. Outro exemplo: a castração química iniciada nos anos 1950 
como tratamento para a homossexualidade. Ou as pesquisas feitas nos anos 
1990 e descobertas em 2004, do exército estadunidense, na tentativa de criar 
um composto químico capaz de transformar os soldados do exército inimigo em 
homens gays, de forma a enfraquecê-los para derrotá-los7. Para Preciado (2018, 
p. 245), não só o gênero, mas o desejo também é “tecnoconstruído, inegavelmente 
múltiplo, maleável e mutável dos corpos e prazeres”.

As três mentes trabalhadas neste capítulo apontam para a implosão 
interna do farmacopornocapitalismo que é racista, misógino, capacitista, 
cis+heteronormativo. Como apresentado anteriormente, Preciado vê um 
caminho transformador radical: a subversão da norma através da apropriação 
+ hackeamento dos meios bio+tecno+comunicativos, e da subversão de seu uso 
para a construção de uma contrassexualidade: construções autônomas de gênero, 
sexo e sexualidade copyleft (em um jogo de sentido com a palavra copyright). Seria, 
num horizonte, um “comunismo somatopolítico” (PRECIADO, 2018, p. 379).

Preciado (2017, p. 24-25) se dirige a um caminho no qual uma narrativa da 
história da humanidade seria, em essência, uma história das tecnologias. Dentre tais 
tecnologias, as de produção de corpos sexuados e generizados. Não é uma ruptura 
absoluta com a hipótese da construção social e psicológica, mas a inserção de mais 
uma variável que funciona como sistema, a tecnologia. Resgatando suas principais 
referências filosóficas, o autor vai dizer que a contrassexualidade tem um lugar 
dentro da heterossexualidade como um regime político (Monique Wittig), dentro 
dos dispositivos sexuais da modernidade (Michel Foucault), da noção de identidade 
performativa (Judith Butler) e da política do ciborgue (Donna Haraway). 

Os pressupostos da contrassexualidade são: 1) gênero, sexo e sexualidade 
são “tecnologias sociopolíticas complexas”; e 2) existem “conexões políticas e 

7 “Pentágono pensou em utilizar a “bomba gay” contra soldados inimigos”. Folha de São Paulo, 
15/06/2007. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u304795.sht-
ml. Acesso em 5 jul. 2018.

https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u304795.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u304795.shtml
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teóricas” que precisam ser feitas entre dispositivos sexuais, artefatos sexuais 
(inclusive aqueles considerados banais, como dildos) e os estudos sobre o sistema 
sexo/gênero.

O autor se localiza em uma ruptura com o debate essencialismo x 
construtivismo. Para ele, ambos mantêm uma concepção de corpo dado, 
preexistente. Sobre o essencialismo, ele concorda com a crítica de Butler, a qual 
foi exposta aqui. Quanto ao construtivismo, Preciado olha para as abordagens 
feministas dos anos setenta, oitenta e noventa e identifica uma manutenção da 
oposição cultura natureza, por vezes com a cara de tecnologia e natureza. O que 
ele quer apontar é que essa abordagem precisa admitir um dado, mesmo que este 
seja uma tela em branco, que é construído com significados. A seguir, um exemplo.

Resgatando a crítica de Donna Haraway, em Primate visions: gender, race 
and nature in the world of modern nature (1989), à antropologia colonial do 
século XIX e início do XX, ele nos mostra que os corpos foram definidos a partir 
da oposição tecnologia/natureza, na qual a tecnologia é representada pelo 
instrumento, que atribuiu significado ao corpo masculino, enquanto que o corpo 
feminino foi significado em razão do sexo (natureza), mas não em oposição ao 
corpo masculino, e sim “ao do primata fêmea, caracterizando-o por sua falta 
de ciclos de cio, como um corpo sexual em tempo integral.” Assim, a relação 
com os instrumentos e suas funções definiram o corpo do homem, enquanto 
a “regularidade da atividade sexual e da gestação” definiu o da mulher. Para 
a antropologia clássica, corpo feminino está vinte e quatro horas disponível 
para o heterossexo reprodutivo. Hoje em dia, a reprodução talvez não seja 
necessariamente uma questão.

Esse discurso que relaciona a natureza ao corpo feminino, obviamente, 
não permaneceu apenas no campo da Antropologia. Gillian Rose (1993), no artigo 
Progress in geography and gender. Or something else, discute a naturalização da 
dicotomia natureza–coisificação da mulher na Geografia e expande sua análise 
para os discursos acerca do corpo nesta ciência, no sentido de indicar que existem 
geografias dos corpos racializados, heterocentrados e masculinos.

O feminismo, por sua vez, caiu no erro inclusive quando realizou o que 
Preciado chama de uma das maiores rupturas epistemológicas do século XX, 
que é a retirada do gênero do âmbito da natureza e inserção dele na esfera 
histórico-política, ao mesmo tempo em que a definição do corpo feminino ainda 
repousava em funções reprodutivas. O resultado foi uma reesencialização da 
categoria mulher.
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Preciado (2017, p. 151) aponta que esse erro perdeu a oportunidade 
de levantar as seguintes críticas, que já seriam possíveis de serem feitas: 1) os 
corpos masculinos são tão construídos como os femininos; e 2) as tecnologias de 
dominação (de produção dos corpos) podem servir como “lugares de resistência”. 
Em outras palavras, o problema estava em manter uma abordagem fundamentada 
na ideia de que a mulher se torna natureza (reprodução) e o homem tecnologia, 
ao mesmo tempo em que se naturaliza e, por extensão, essencializa, a posição do 
homem. O resultado foi admitir que gênero é uma construção social, mas corpo e 
sexo não – como vimos, Butler (2017) superou esse paradigma.

Preciado está querendo chamar a atenção para o fato de que a tecnologia 
não atua na natureza, porque a própria natureza é um produto da tecnologia. O 
construtivismo criou uma noção de natureza à qual se opôs, mas não percebeu 
que o grande objetivo de qualquer tecnologia é se passar por natureza. 
(PRECIADO, 2017)

Sobre as teorias feministas dos anos noventa e sobre a teoria queer, 
Preciado (2017) vai dizer que as políticas de identidade tomaram papel central e 
faltou olhar para as práticas de produção de verdades dos corpos. Ele reivindica 
a necessidade de somar com um “materialismo ou empirismo radical queer” e 
olhar para as práticas como produtoras de tecnologias. É o que ele faz com o dildo, 
o qual considera como anterior ao pênis, ao qual atribui significado enquanto 
órgão, em sua forma, e (hetero)sexualidade, em sua função.

A definição de heterossexualidade é uma construção que designou corpos 
masculinos e femininos e seus papéis dentro de um sistema reprodutivo. Se o pênis é 
o órgão pelo qual o corpo masculino foi reduzido (Preciado diz que pela informação 
da existência de um pênis ou uma vagina/útero é possível reconstruir a imagem de 
um indivíduo, seu corpo, seu sexo, suas possíveis características; com a informação 
de outros órgãos, como dedos ou braços, não se obtém nenhuma referência) e sua 
função é fazer o esperma circular em corpos femininos. Pênis = heterossexualidade.

Se, como afirma Preciado (2017), o pênis é significado a partir do dildo, um 
objeto anterior à noção de pênis, cujas funções já eram outras, como a masturbação, 
então a heterossexualidade se mantém a partir de uma paródia do dildo.

O dildo não é um vibrador, mas um objeto usado para estabelecer que o 
sexo deve ser uma penetração fálica. Onde se localiza um dildo? Por que o corpo 
masculino reduziu seu potencial dildônico à região pélvica, fazendo com que o sexo 
fosse reduzido à possibilidade da penetração de apenas um dildo? Se um braço pode 
penetrar, se uma cabeça raspada pode ser estimulada – porque também são dildos 
–, por que apenas o pênis recebeu o título de órgão sexual? O pênis imita o dildo.
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Retomando o materialismo, seria a falta dele o ponto criticado no 
desconstrutivismo foucaultiano e na esquizoanálise de Deleuze e Guatarri. Além 
da construção discursiva da identidade, a produção de órgãos se insere como 
outra prática, outra tecnologia de produção de corpos. Retomando o caso dos 
bebês intersexuais, a construção de vaginas a partir de micropênis não é apenas 
uma prática discursiva do interpelador, mas uma prática estético-produtora.

É por isso que Preciado (2017) avisa sobre um meta-construtivismo do 
sexo e um olhar para os modos de fazer sexo (corpo, gênero, identidade). Nesse 
sentido, Preciado responde melhor que Butler (2017) que sexo não é natural, pois 
afirma que sexo é uma tecnologia que serve para a construção de gênero.

Se eu dei esse rápido panorama pelo debate essencialismo/
construtivismo é para lembrar que essas duas posições dependem de 
uma ideia cartesiana do corpo comum, na qual a consciência é pensada 
como imaterial e a matéria como puramente mecânica. Mas, de um 
ponto de vista contrassexual, o que me interessa é precisamente essa 
relação promíscua entre a tecnologia e os corpos. Trata-se, então, de 
estudar de que modos específicos a tecnologia ‘incorpora’ ou, dito de 
outra forma, “se faz corpo”.(PRECIADO, 2017, p. 158)

Toda essa crítica de Preciado ao feminismo construtivista e à teoria queer, 
nada mais é do que um outro olhar para a drag queen, que para Butler é um 
exemplo perfeito da paródia que é a heterossexualidade. Para Preciado não é bem 
assim. Considerando sua materialidade, a identidade performativa de Butler nem 
sempre consegue se passar por natural, como é o caso da drag queen que, grosso 
modo, não consegue se passar por mulher cisgênera.

Não é que a drag queen e o drag king não sejam de fato paródias da 
heterossexualidade, muito menos que eles não possibilitem uma cartografia dos 
modos de produção da feminilidade e da masculinidade, mas há um limite que 
se encontra exatamente na reação à resposta da interpelação: quem é você? A 
inteligibilidade de gênero, ou matriz cis+heterossexual, precisa de mais do que 
a fala, ela precisa de reconhecimento com o que Preciado mostrou ser o maior 
identificador de corpos, o olhar.

Ao mesmo tempo que os atos corporais de uma drag queen são reconhecidos 
como femininos, ela não é reconhecida enquanto mulher. Esbarramos em uma 
questão fundamental nas práticas performativas de gênero já apontado por Butler 
(2017): não existe um ser, mas um fazer-se, portanto, o conteúdo não importa 
(porque ele não existe, ou não existe independente), o que importa é a forma.

A contrassexualidade propõe, no seio do processo de produção capitalista 
no qual a sexualidade é produtora de capital reprodutivo, cujo elemento propulsor 
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é a energia sexual especificamente canalizada para o ato sexual, a gestação e o 
parto, e também no processo de produção de potência sexual, força motriz do 
capitalismo farmacopornográfico, romper com as funções dos corpos nesse 
sistema heterossexual. Assim, novos usos surgem. As comunidades S&M, gays, 
lésbicas, fetichistas recontextualizaram práticas, discursos, técnicas de repressão 
para algo prazeroso, no interior do sistema queer e da relação corpo–objeto.

Preciado (2017, p. 120) nos mostra uma forma de implodir o sistema 
cis+heterossexual de dentro: o hackeamento dos meios de produção dos corpos, 
seja na produção material dos mesmos (próteses, hormônios, drag queen e drag 
king, para citar alguns), seja na interrupção do sexo heterossexual (dildo e outros 
brinquedos sexuais, desconstrução/destruição do prazer no ato da penetração 
fálica, atribuição de sentidos eróticos às outras partes do corpo). Pode soar 
utópico para os que simpatizam, ou lunático para os que não acreditam nesse 
caminho. Não importa crer ou não nos exercícios contrassexuais de Preciado, 
porque eles já são aplicados cotidianamente por corpos que não reproduzem a 
cis+heterossexualidade. A questão é que, ao olhar para a “história sintética da 
sexualidade”, é possível avançar na compreensão de como são produzidos corpos, 
sexualidades e o próprio funcionamento do capitalismo em sua forma atual e 
encontrar seus pontos de ruptura.

Obviamente, o olhar de Preciado não contempla todas as questões do 
mundo. A importância da raça e da geografia na produção dos corpos é de extrema 
importância e é nisso abordarei no próximo capítulo. Como pontapé, apresento 
uma crítica à teoria queer feita por corpos dissidentes e para corpos dissidentes 
do contexto sudaca8.

Não se pode permitir que os estudos de gênero e sexualidade feitos em 
contextos não-europeus e estadunidenses sejam ingenuamente seduzidos por 
pressupostos universais da teoria queer – pressupostos estes que não existem de 
fato. A construção dos corpos sudacas tem suas especificidades histórico-políticas 
e a minha intenção aqui é conseguir falar dos nossos corpos sem esquecer das 
nossas próprias teorias latino/sul-americanas.

Como pensar nos corpos dissidentes em outras geografias? Os corpos são 
mutantes e foram criados por um conjunto de aparatos jurídicos e científicos, com 
os mais diversos objetivos – da colonização ao ativismo político. Esses aparatos 
funcionam como operadores do poder em relação.

No artigo Diga “queer” con la lengua afuera: sobre las confusiones del debate 
latinoamericano (2011), Felipe Rivas afirma que teoria queer não é o mesmo que queer 

8 Termo elaborado em contraposição à produção acadêmica e cultural proveniente dos EUA e da 
Europa, com foco nas produções locais dos países do sul global.
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theory, porque a palavra queer, um xingamento no contexto anglófono (estranho, 
usado, a partir de determinado momento, para ofender corpos fora das normas 
sexuais e de gênero e ressignificado nos anos 1980 como termo identitário) não diz 
nada para os falantes do espanhol [e do português]. Em países de língua espanhola e 
portuguesa, queer reassume o significado de estranho, um estranhamento linguístico. 
Não rejeitamos o termo queer pelo fato de ser uma palavra estrangeira – gay não 
é uma palavra originária do português, mas penso que já temos movimentações 
linguísticas muito valiosas para trabalhar. Paul B. Preciado fala de marica-bollera-trans 
no contexto espanhol; podemos pensar em algo como transviado, em português, ou 
les+bi+trans+viado, com total consciência que esses termos não tem o mesmo alcance 
para abarcar toda a dissidência que o termo queer tem em seu contexto anglófono. 
Neon Cunha (2018) acredita que bicha tem esse potencial.

Por outro lado, se a Queer Theory foi, a contragosto de seus princípios, 
institucionalizada nas universidades estadunidenses, Hija de Perra (2015) afirma 
que na Espanha e na América Latina isso foi ainda mais rápido, em razão de 1) 
status; e 2) falta de proximidade com a nomenclatura. Questiono se os núcleos de 
estudo da teoria queer nas universidades brasileiras teriam sido instaurados com 
as mesmas dificuldades se dissessem que estudam Teoria Bicha, Teoria Sapatão, 
Teoria Trava, Teoria Puta…

Perra é mais radical, no artigo Interpretações imundas de como a Teoria 
Queer coloniza nosso contexto sudaca, pobre de aspirações e terceiro-mundista, 
perturbando com novas construções de gênero aos humanos encantados com a 
heteronorma (2015, p. 6):

Compreendemos que não é o mesmo dizer na América Latina teoria 
bicha e dizer teoria queer, que, por fim, esse enunciado de fonética mais 
esnobe ajuda a que não exista suspeita a que se ensine essa sabedoria 
em instituições e universidades, sem provocar tensões e repercussões 
ao estigmatizar esse tipo de saber como bastardos.

Sua fala é de 2012 e pensamos ser possível extrair uma ideia importante: 
se é fácil rebaixar os estudos queer, no Brasil, como um saber inferior sem que isso 
cause grandes alarmes, porque o termo queer não significa nada para muita gente, 
inclusive colegas nas universidades, ainda assim houve alguns enfrentamentos 
importantes e alguns espaços foram ocupados e trouxeram alguma visibilidade 
aos estudos sobre gênero e sexualidade. Tertuliana Lustosa (2016, p. 392) diz:

Não é possível pensar as ideias de heteronormatividade e transfobia 
separadas de todos os processos constitutivos das identidades nacionais 
latino-americanas desde o contexto colonial e que se estenderam aos 
dias atuais. Não podem ser desconsiderados também os parâmetros 
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e normatividades herdadas do moralismo colonizador. Hija de Perra 
aponta ainda para uma viadagem que, dentro dos limites socioculturais 
das tribos ameríndias, já era praticada, sendo hierarquizante pensar 
hoje num questionamento do binarismo de gênero em Pindorama com 
os mesmos recortes e da mesma perspectiva do cérebro ocidental: 
separando-se dos modos de vida que já habitaram as terras de 
ninguém. Pensar, portanto, o colonialismo dentro de um discurso de 
gênero sobre o contexto brasileiro e latino-americano é pensar sobre 
dois colonialismos: o euro-americano e o cisgênero.

Aceitamos as críticas de Perra (2015) e Lustosa (2016) de que a teoria 
queer não é tangível com a materialidade dos corpos sudacas, mas ainda 
assim consideramos desafiadora e produtiva o pensamento de Judith Butler 
e os pressupostos da teoria queer. Retomamos ao que abordamos no primeiro 
capítulo: nossas identidades, nossos atos performativos, o reconhecimento que 
desejamos, exigimos e recebemos (ou não) são produções locais–globais. A 
Revolta de Stonewall inspirou movimentos LGBT em várias partes do mundo e 
eles são plurais mesmo nos limites de um mesmo espaço. Os termos que usamos 
(gay, cisgênero, transgênero, lésbica) também não foram criados nos nossos 
idiomas sudacas e ainda assim os mobilizamos criticamente. Como fazer a crítica 
à colonialidade sem reconhecer que nossa forma de comunicar-nos ao mundo 
é colonizada? Isso não significa aceitar essa condição, mas trabalhar a partir de 
contextos reais e práticos. Não se trata de ignorar a materialidade dos corpos 
que, independentemente de teorias acadêmicas, constroem-se cotidianamente 
na América Latina, com roupas, perucas, binder, silicone industrial, hidrogel, 
cirurgias, hormonização. Mas é admitir que produções político-intelectuais 
não restritas à academia, mas a incluindo também, com referências nacionais e 
estrangeiras, constroem as nossas identidades.

2.3.1. O PAJUBÁ DESCONSTROI O QUEER?

Neon Cunha (2018) nos diz que descolonização diz respeito ao reconhecimento de 
um processo histórico de formação da sociedade colonizada e que admite o fim de tal 
processo no momento de sua nomeação. Já decolonização seria o reconhecimentos 
de que a colonização ainda é um projeto existente em diversos lugares do mundo, 
com diversas caras e consequências, elemento fundamental das sociedades ontem 
e hoje colonizadas.

Uma leitura decolonial pode enxergar o queer como uma imposição cultural 
aos povos sudacas, como foi exposto acima. A partir desse problema, Cunha 
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(2018) questiona o termo e propõe traduzi-lo como bicha. Para ela, mesmo que 
mulheres lésbicas e outras pessoas que não se identificam como homens gays ou 
bichas possam se sentir não representadas pelo termo, é importante lembrar que a 
identidade lésbica é, em si, também eurocentrada, tal como a identidade gay. Cabe 
desafiar onde está outro código de lesbianidade no Brasil. Antes de ser transex, era-
se bicha. A cultura clubber – mesmo sendo uma importação dos EUA, ainda é uma 
referência importante para a história LGBT no Brasil – trouxe consigo a mulher 
bicha. Todo mundo era bicha antes de ser qualquer outra coisa. Geni era bicha antes 
de ser traduzida como travesti.

“Mas o que todo mundo não quer ser? O que é abjeto? A afeminada, a quá-
quá, a pão-com-ovo, a bicha” (CUNHA, 2018, p. 9’’30). E de onde vem essa palavra? 
Do pajubá, dialeto criado a partir de Iorubá pelos corpos abjetos da normalidade 
sexual e de gênero. Uma codificação em nome da sobrevivência: como nos comunicar 
sem que os ‘normais’ nos entendam? Ao pensar sobre isso, questionamos sobre a 
real necessidade de uma tradução do termo queer: os processos de produção da 
sexualidade e do gênero que se discute a partir do queer não são equivalentes aos 
processos de produção que rondam o pajubá, uma linguagem? E o pajubá existe há 
mais tempo que o queer.

Desde a ditadura, a resistência sexual foi dominada por pautas de visibilidade 
gay cisgênera. Pessoas trans não frequentavam baladas e muitas preferiam não se 
fazer visíveis no espaço público. Isso por questões de segurança, mas a reflexão 
de Cunha sugere que essas questões eram também criadas e reforçadas pelo 
movimento gay, com seus “marcos de identidade […] separadores de vivências”. 

Se talvez não fosse possível antes pensar em uma coletividade 
gay+lésbica+transex, hoje isso talvez seja possível. Em parte, por causa do queer, 
mas também em razão da necessidade de desconstrução da heterossexualidade 
e da cisgeneridade, da apropriação do saber sobre os corpos e desejos 
afrocentrados, sobre heranças e histórias, no reconhecimento de que a 
cisgeneridade é branca e europeia.

Faríamos mais jus à realidade brasileira se trocássemos ‘cartografia queer’ 
por ‘cartografia bicha’? Talvez.
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ESPAÇOS SEXUADOS
E SEXOS ESPACIALIZADOS
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Pretendemos mostrar neste capítulo uma lógica de apreensão da categoria de 
espaço na ciência geográfica a partir das discussões apresentadas nos capítulos 
anteriores sobre gênero e sexualidade. Nossa intenção é repensar o espaço 
geográfico (capítulo 1), representado nas leituras de Milton Santos e Jacques 
Lévy, principalmente, a partir das discussões sobre gênero (capítulo 2) de Michel 
Foucault, Judith Butler e Paul B. Preciado. É nossa preocupação também introduzir 
uma abordagem geográfica que considere interseções entre gênero, sexualidade, 
raça e violência.

Lembremos que o espaço é uma dimensão da sociedade, constituída a 
partir de um olhar transversal para as dimensões não espaciais a fim de apreender 
as relações espaciais. Interessa-nos, principalmente, a urbanidade como uma 
característica substancial do espaço, que diz respeito ao contato – ou eliminação 
das distâncias – entre objetos e ações materiais e imateriais, assim os corpos. Essa 
apreensão do espaço não pode deixar de considerar que ele não é um palco onde 
os fenômenos acontecem, mas um agente ativo na produção de cultura, política, 
temporalidade, mercadoria. Espaço é produto e produtor exatamente porque é 
uma instância, uma entidade em movimento.

Diz Milton Santos (2014, p. 78-79):

O espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam 
sobre estes objetos; não entre eles especificamente, mas para as quais 
eles servem de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma 
série de relações. O espaço é resultado da ação dos homens sobre o 
próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais.

[…] 

O espaço contém o movimento.

Um ponto fundamental no nosso trabalho é: de que forma a discussão de 
gênero que trazemos aqui contribui para pensar o espaço geográfico? A escolha 
que fizemos de trabalhar com os geógrafos citados no primeiro capítulo foi 
estratégica. A partir da leitura de um espaço relativo e relacional, atravessado 
de forma transversal por outras dimensões igualmente relativas e relacionais 
da sociedade, podemos levantar uma questão importante: quais momentos da 
produção de gênero e sexualidade deixam evidentes as interseções entre essas 
categorias e a categoria de espaço na geografia?

Retomemos a noção filosófica de reconhecimento da forma como foi 
apresentada em Problemas de Gênero (BUTLER, 2017). Trata-se de compreender 
como inteligível e aceitável um discurso, um ato de fala, uma performatividade. 
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O espaço apresenta elementos discursivos que o produzem e o reproduzem: o 
planejamento urbano, a publicidade e os mapeamentos oficiais são três bons 
exemplos de discursos que constroem significados espaciais. Mas será que estar 
(ou poder estar) em um espaço, ser visto em um espaço e apropriar-se de um 
espaço não teria a ver com os discursos supostamente não-espaciais, como o 
gênero e a sexualidade?

O reconhecimento opera através dos dispositivos de visibilidade e 
invisibilidade. O reconhecimento do gênero opera de forma a determinar 
quais vidas são dignas de serem vividas e quais não são. A cisgeneridade e a 
heterossexualidade são discursos que asseguram a dignidade de uma vida. Se 
estiverem juntas em um mesmo indivíduo, maior o valor de sua vida. Obviamente 
a questão não se resume a isso, já que outros discursos fazem parte dos códigos 
de tradução de si mesmo para o outro, como a raça e a etnia. Trata-se do conjunto 
dos discursos que assegura essa condição de vida vivível.

O espaço é o meio pelo qual alguém se faz aparecer. E é no espaço também 
que alguém se torna invisibilizado, porque não poder estar em um espaço é 
também uma condição de existência, nesse caso, uma existência abjeta. Um sujeito 
cuja performatividade é reconhecida, deve ser visível no espaço, pois faz parte 
dele dessa forma. E estamos falando aqui do espaço público. Não temos intenção 
em manter a oposição espaço público e espaço privado (como se pudéssemos 
extingui-la), mas apontar as suas contradições.

A alguns sujeitos abjetos, são reservados espaços de precariedade9: a rua 
escura e vazia da prostituição, os bairros periféricos, as favelas ou os hospitais 
psiquiátricos. Sua existência é a todo momento questionada e pode a qualquer 
momento desaparecer. Devemos perguntar por que as pessoas estão onde estão, 
de que forma se dá sua existência e ocupação e se elas poderiam estar em outros 
lugares para entender qual é o limite das possibilidades relacionais dos sujeitos 
abjetos para, então, conhecer seu saber espacial.

Qual é o saber espacial de uma travesti? Qualquer pessoa poderia dizer 
que se trata da rua onde ela trabalha, em uma pressuposição violenta de que 
ela trabalha com serviços sexuais. Não conhecemos as geografias das travestis 
porque no sistema sexopolítico normativo, o espaço reservado para suas vidas 
é aquele do desconhecimento, da marginalização.

Como o poder se espacializa? Podemos entender o espaço como um 
campo de vigilância de gênero. Nele, se instalam as ferramentas para garantir a 

9 Utilizamos aqui a noção de precariedade de Butler (2018a), que difere a condição precária 
(a morte como um evento possível ou natural na vida humana) da precariedade (aumento da 
exposição à morte criado por formas desiguais de valor à vida).
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normalidade e o seu oposto. Aceitar que a rua é o espaço da travesti ou, em casos 
muito raros, que uma travesti pode trabalhar formalmente em uma empresa 
(na limpeza, na alimentação, na comunicação, mas nunca na gerência) são duas 
faces de um mesmo discurso: o espaço de uma travesti não é o espaço que uma 
vida precisa para ser boa. Além disso, a reprodução dessa situação faz parte da 
vigilância de do controle desse corpo e de sua espacialidade.

É nesse sentido que podemos começar a pensar em uma produção do 
espaço que seja marcada pelo gênero e pela sexualidade. E é aí que percebemos 
que o espaço é um produtor de discursos de normalidade sexual e de gênero. 
‘Temos as paradas do orgulho’, alguém poderia afirmar. E deveríamos questionar 
por que temos a necessidade de ter paradas do orgulho. A resposta tanto remonta 
a uma lembrança e valorização do histórico de lutas, quanto evidencia que o 
espaço é, de fato, cis+heteronormativo. As paradas do orgulho não existem para 
celebrarmos a vida – talvez, a sobrevida –, mas para expressarmos uma situação 
de existência em precaridade, com glitter.

A tensão e o medo da violência existe constantemente, mas no dia da parada 
do orgulho ela é aliviada para retornar no dia seguinte, ou mesmo no caminho de 
volta para casa. Esse evento é também uma ruptura no tecido do espaço urbano, 
como uma falha pela qual os sujeitos se fazem visíveis – e o fazem de forma 
exuberante e tão grande quanto o ódio que recebem. Tencionam a privacidade 
dos espaços públicos, onde as sexualidades não devem estar (muito menos as 
dissidentes). Há um falso entendimento de que a sexualidade diz respeito ao 
privado, este que naturaliza os gêneros e as sexualidades consideradas normais: 
na arquitetura, na publicidade, no planejamento de uma cidade, nos códigos de 
acesso aos lugares.

Pensando em tudo isso, encontramos na formulação de Milton Santos 
(2013) sobre o meio técnico-científico-informacional, especificamente na sua 
construção sobre o conceito de técnica, uma chave para apreender a relação espaço, 
gênero e sexualidade atualmente. Técnica é uma forma de fazer. “As técnicas são 
um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua 
vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. Essa forma de ver a técnica não é, 
todavia, completamente explorada” (SANTOS, 2012, p. 29). Ao admitirmos isso, 
podemos questionar quais são as técnicas de produção de gênero e sexualidade 
inscritas nas relações espaciais. 

Devemos abandonar o senso comum quando pensamos em técnica: 
máquina, fábrica, automóveis, técnicas agrícolas. O próprio geógrafo concorda 
com a posição de Maximilien Sorre (1984, p. 5 apud SANTOS, 2012, p. 35), que 
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assume um sentido amplo para essa palavra: “tudo o que pertence à indústria e 
à arte humanas, em todos os domínios da atividade da espécie”. Sorre defende a 
necessidade de entender o mundo atual e as mudanças tecnológicas e geográficas, 
tomadas enquanto partes de uma mesma coisa, de uma mesma entidade.

Isso significa admitir que a técnica faz parte do espaço: “Só o fenômeno 
técnico na sua total abrangência permite alcançar a noção de espaço geográfico” 
(SANTOS, 2012, p. 37). O geógrafo também insiste que a função de uma técnica 
é seu uso para algo, o que permite inserir nesse grupo tanto objetos artificiais, 
quanto naturais. O meio técnico de Santos não nomeia nada como natural, nem 
mesmo a natureza. Esta é considerada como parte do meio técnico desde o 
momento do surgimento da técnica nas sociedades.

A afirmação de André Fel (1978) de que os objetos técnicos se localizam 
na superfície terrestre para suprir necessidades materiais humanas, como comer, 
morar, desloca-se, deve ser entendida à luz da afirmação de Santos (2012) de que 
isso é verdade, mas não toda a verdade. Entender os objetos técnicos em si não é 
produtivo para uma análise geográfica (e as outras ciências sociais bem o sabem, 
já que por muito tempo ignoraram a dimensão espacial quando trabalharam com 
os objetos técnicos da sociedade). É preciso entender, portanto, qual é a lógica de 
organização e utilização dos objetos. Essa lógica é sempre espacial, mas por que 
algo está onde está?; o que faz onde está?; e de que forma se instalou lá?

Se a técnica é parte constituinte do espaço, não há estranhamento algum 
identificar o espaço como um meio técnico. E a elaboração de uma epistemologia 
para a geografia que Milton Santos (2012) fez nos oferece o termo meio técnico-
científico-informacional para caracterizar o espaço atual. Este é um conjunto de 
sistemas de objetos e sistemas de ações que se relacionam em um meio técnico 
produzido intencionalmente a partir do saber científico. É também informacional 
porque a informação computadorizada foi agregada ao processo produtivo e ao 
mercado global.

Estamos falando de um espaço que produz agricultura com agrotóxicos. 
Um espaço que produz mais-valia através de ações nas bolsas de valores globais. 
E ainda um espaço que produz urbanização através de especulação imobiliária. A 
forma de concretização das técnicas é a partir de relações concretas: o modo e as 
relações de produção (SANTOS, 2013). Acontece que as relações de produção não 
podem ser entendidas dentro do contexto puramente econômico.

Esse meio técnico-científico-informacional, no qual “os objetos […] são 
elaborados a partir dos mandamentos da ciência e se servem de uma técnica 
informacional da qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com que 
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servem às diversas modalidades e às diversas etapas de produção (SANTOS, 2012, 
p. 235), surge no pós Segunda Guerra Mundial, de forma significativa a partir de 
1970, no período pós-fordista. Ele traz consigo um fenômeno fundamental para a 
sua manutenção: a tecnosfera, que refere-se à artificialização cada vez maior do 
espaço, numa substituição da natureza pela tecnologia (algo que já apontamos 
acima) e, do outro lado, como novidade, temos a psicoesfera, que é a produção 
subjetiva da tecnosfera, aquela que vai criar percepções de medo, insegurança, 
pertencimento, estímulos, identidade, segregação etc. sobre um espaço. Ambas são 
duas faces interdependentes do mesmo processo.

No mesmo período temos o surgimento de técnicas de produção de 
força orgásmica, potentia gaudendi, (PRECIADO, 2018), como vimos no capítulo 
anterior. Acreditamos ser necessário olhar com mais detalhe para esse conceito 
para incorporá-lo em nossa discussão.

A força orgásmica é a excitação potencial inerente em todas as moléculas 
materiais. Ela é indeterminada, não tem gênero, não tem espécie, não tem vida nem 
a ausência dela. Não é orientada e não tem intencionalidade própria. E também 
não é discriminatória: “não privilegia um órgão sobre o outro” (PRECIADO, 2018, 
p. 44). De forma que ela está em todos os lugares e tempos. Ela é a expressão do 
substrato da força de trabalho no capitalismo farmacopornográfico. Uma nova 
composição da força de trabalho que vai desempenhar a função do trabalho. 
Portanto, ela se desenvolve em técnicas. Sua produção se inicia na forma de 
trabalho não utilizada, nos momentos em que o corpo se encontra fora do processo 
produtivo: a transformação de uma força ociosa em uma força orgásmica, o que 
significa também a criação de mais-valia.

Para Preciado (2018), o capitalismo farmacopornográfico não produz 
dinheiro como mais-valia. Seu produto é a força orgásmica. É ela o que move a 
economia, que é, atualmente, uma economia dos corpos e do sexo. Lembremos 
do que dissemos no capítulo anterior: quando Preciado está falando de um novo 
regime político (farmacopornográfico), não significa que os regimes anteriores 
(soberano e disciplinar) desapareceram; eles coexistem como formas do passado 
no presente, ora mais ativas, ora menos.

Entendamos que por força orgásmica, o autor pretende dizer estímulos de 
prazer, alegria, motivação, intenção. O capitalismo precisa criar motivação para ser 
consumida pelos corpos que o sustentam. Para isso, cada parte do corpo recebe 
uma função específica e o governo dessas funções (uma técnica biopolítica) implica 
em uma sexualidade (uma tecnologia). A heterossexualidade, por exemplo, é uma 
“tecnologia de procriação politicamente assistida” (PRECIADO, 2018, p. 50), cujo 
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objetivo é garantir a “reprodução heterossexual da espécie”. Essa técnica biopolítica 
se expressa de várias formas: da restrição da masturbação à patologização da 
homossexualidade.

A feminilidade é outra tecnologia transformada em mercadoria no 
capitalismo farmacopornográfico. Ela se insere num corpo que vai se transformar, 
ele mesmo, “em objeto de troca econômica” (PRECIADO, 2018, p. 49). O que 
acontece nesse caso é uma redução da força orgásmica da feminilidade em uma 
capacidade de trabalho: o trabalho sexual, por exemplo. O mesmo acontece com 
a masculinidade.

É por isso que Donna Haraway considera o corpo no século XXI como 
um sistema tecnovivo e adota o termo tecnobiopoder para substituir o termo 
foucaultiano biopoder.  “Já não se trata de poder sobre a vida, do poder de administrar 
e maximizar a vida, como dizia Foucault, mas de poder e controle exercido sobre 
um todo tecnovivo conectado” (PRECIADO, 2018, p. 47).

Preciado (2008, p. 47-48) está trabalhando com a ideia de que não há 
corpos vivos ou mortos, mas corpos que são ativados e desativados de acordo com 
as necessidades do capitalismo. “No circuito em que a excitação é tecnoproduzida, 
não há corpos vivos nem corpos mortos, mas presentes ou ausentes, presenciais ou 
virtuais”, nesse sentido, “[…] tanto a biopolítica (política de controle e produção da 
vida) como a necropolítica (política de controle e produção da morte) funcionam 
como farmacopornopolíticas, gestões planetárias da potentia gaudendi”.

Como isso acontece? Como o desejo e a motivação são criadas? Os 
estímulos pornográficos da publicidade, criando significados sexuais e 
desejáveis em corpos em situação de precariedade e, ao mesmo tempo, criando 
serviços sexuais exercidos por corpos (femininos e racializados), resultam em 
uma relação entre pornificação e opressão. O sujeito que se beneficia dessa 
ordem é geralmente masculino, branco, heterossexual, consumidor de viagra, 
cocaína e pornografia, que utiliza sua força de trabalho para estabelecer 
relações de poder com o outro: através do turismo sexual e da prostituição 
local (frequentemente com estupros), da destituição de civilidade dos corpos 
imigrantes, prisioneiros de guerra, atores e atrizes pornô, propagandas de 
beleza e alimentação, experimentos laboratoriais em corpos de animais etc. 
O resultado é, em termos gerais, a falta de “direito de cidadania, autoria e ao 
trabalho” (PRECIADO, 2018, p. 53).

A produção não é de mercadorias como o sapato, o arroz, o celular, a 
internet, mas da própria espécie humana: mente, corpo, desejos e afetos são as 
novas mercadorias. A produção é de sujeitos que sejam codificados e inseridos 
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em um processo de consumo canibal. Mas não são todos os corpos que estão 
nesse processo, alguns ainda não foram ativados, outros nunca serão e, portanto, 
precisam ser eliminados (leia-se mortos). Pensemos nos corpos vítimas do hiv/
aids na África que morrem cotidianamente e na possibilidade real de evitar que isso 
aconteça: os avanços farmacológicos permitem que um corpo afetado pelo hiv/aids 
tenha as mesmas condições de vida que um corpo não afetado caso seja tratado 
com antirretrovirais. Por que isso não acontece? Por que algumas populações (gays 
em Nova Iorque e São Paulo) têm acesso a esses antirretrovirais e coquetéis de 
prevenção à infecção do hiv, enquanto outras (populações africanas) não? O corpo 
farmacopornográfico é um corpo tecnovivo: sua existência e significação depende 
da técnica. Para Preciado (2018), esses corpos ainda não foram incorporados ao 
capitalismo farmacopornográfico porque ainda não se encontrou utilidade para 
eles. Suas vidas ainda não valem a pena serem salvas. São corpos precários.

Com tudo isso, vemos que o corpo é um (não o) novo meio técnico-
científico-informacional. O corpo se torna território – agora, sim, falamos em 
território, porque estamos olhando para uma existência localizada, com extensão 
e significado político delimitados (o que não exclui a possibilidade do corpo de 
constituir relações em rede).

Algumas técnicas de produção de gênero e sexualidade são 
consumíveis e operam no corpo, de dentro para fora: a farmacologia, a 
pornografia, o mercado imobiliário, a lei anti estupro, a cultura do estupro, o 
audiovisual, a binaridade de gênero, a prostituição, a virgindade, a transmissão 
de dados online, a clínica estética, a mesa de operações.

Algumas tecnologias de gênero e sexualidade que operam no corpo, 
de dentro para fora: o viagra, a testosterona, a pílula anticoncepcional, a 
cocaína, os antirretrovirais, a insulina, o pênis penetrador, a vagina penetrável, 
a relação heterossexual reprodutiva, a divisão binária dos banheiros, a sala de 
amamentação, o casamento hétero, o casamento homo, o cruzeiro gay, a prótese 
de silicone, a hipermasculinidade, a hiperfeminilidade, os bordeis, a privatização 
do ânus, o desejo anal masculino reprimido, o sistema carcerário (+ todos os 
códigos semiótico-técnicos da feminilidade e da masculinidade heterossexuais 
brancas citados por Preciado [2018, p. 129-131] e outros).

Alguns corpos farmacopornográficos10: o homem Playboy, o pai de 
família desempregado com depressão e disfunção erétil, o pai de família bem-
sucedido no trabalho com disfunção erétil, o homem consumidor de viagra 
doador de esperma, o adolescente consumidor de pornografia online, o bebê com 

10 Alguns aparecem em Preciado (2018).



74

gênero ainda no útero, o homem branco heterossexual turista sexual, a mulher 
que se esconde para amamentar, o homem gay que só beija em espaços privados, 
a lésbica topofóbica, a criança trans que sofre bullying, a criança trans que comete 
suicídio, a criança que pratica bullying, o homem negro do sistema carcerário, a 
mulher que dá à luz dentro da prisão.

Alguns exemplos de relações espaciais no meio técnico-político-
sexual: não segurar a mão do seu namorado no espaço público, não demonstrar 
feminilidade no espaço público (para homens), não demonstrar masculinidade 
no espaço público (para mulheres), permanecer no armário para não ser 
expulso de casa pela família, injetar silicone (muitas vezes em condições 
precárias) para ter uma imagem respeitada pelas suas iguais, o corpo feminino 
seminu na publicidade da cidade, a situação de risco de morte das mulheres 
que se relacionam com homens ligados à facções criminosas, o manuseio de 
armas como prova de masculinidade, a expulsão de transgêneros de banheiros 
públicos, o uso do nome de registro de pessoas trans em serviços públicos, o 
linchamento e apedrejamento público de ‘putas’ e ‘bichas’, o aprisionamento de 
homens negros, o aprisionamento de homens negros por crime de discriminação 
sexual ou de gênero.

Há uma outra questão a ser levada em conta: o papel da violência nas 
técnicas de produção de gênero e sexualidade e a violência dessas técnicas. 
Quando Achille Mbembe ([2003] 2018) fala sobre a política de produção da 
morte e como ela se orienta a corpos racializados, identificamos uma instância 
da tecnosfera citada anteriormente: a necropolítica, nos dias atuais, se torna 
uma técnica no sistema de produção de forças orgásmicas, no sentido de que ela 
descarta corpos que não serão introduzidos no seu processo produtivo, corpos 
cuja força de trabalho não é desejada, corpos sem valor.

Muitos desses corpos sobrevivem. Sua dimensão espacial nos indica que 
há uma relação entre a necropolítica e a localização e extensão dessas pessoas. 
Criamos espaços da impunidade, espaços da precariedade, espaços da pobreza, 
da fome, do crime, da baixa escolaridade, do grande percentual de pessoas não 
brancas. Esses são espaços da morte. Do outro lado, criamos espaços da segurança, 
espaços murados, espaços luxuosos, da aposta, os bordéis, espaços da branquitude.

Pensamos que sem a produção de espaços, a política da morte não 
funciona. E sem espaços da morte, a política de produção de gênero e sexualidade 
não existe. O banheiro público dividido em dois gêneros é um espaço de produção 
da cis+heterossexualidade ao mesmo tempo que atribui aos corpos dissidentes 
a condição de abjetos. Esses espaços podem ser marcados por raça, idade, 
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condição neurológica, física etc. A cela de um presídio em uma ala comum é 
um espaço da necropolítica duplamente: primeiro porque recebe pessoas em 
situação de precariedade (pobres e negros, principalmente), segundo porque 
uma pessoa lésbica, gay ou trans encarcerada não sobreviverá entre pessoas 
cis+heterossexuais, portanto, ela constrói comunidades.

Com esses dois exemplos acima, podemos suspeitar que não há uma 
forma simples de apreender os espaços da necropolítica. Eles são complexos 
interna e externamente. Os próprios corpos em precariedade trazem marcas 
de reconhecimento de gênero e sexualidade. Mas podemos pensar de forma um 
pouco mais ampla: todo espaço é espaço da morte para corpos em precariedade 
uma vez que nada garante sua sobrevida: de repente, uma lâmpada na cabeça, 
uma abordagem policial, um tiro, um espancamento, um estupro, uma perseguição 
seguida de morte.

Algumas técnicas de produção de gênero e sexualidade são violentas, 
porque ao mesmo tempo que produzem reconhecimento, produzem morte. É 
o caso das mulheres trans e travestis que injetam silicone, em geral de origem 
industrial (para lubrificação de peças de aviões), por ser menos custoso. Seu 
objetivo é construir o corpo feminino desejado e obter reconhecimento social. 
Inclusive, muito importante para realizarem sua aparição no espaço público. 
Acontece que, obviamente, esse material pode produzir diversos tipos de infecções 
e causar amputações e morte. No caso dessas pessoas, que precisam estar na rua 
com um corpo codificado como feminino para sobreviver, não há outra opção.

A noção de violência gore elaborada por Sayak Valencia (2010) nos oferece 
uma leitura da violência como uma técnica sexopolítica. Sua investigação se baseia na 
violência em áreas fronteiriças, mas suas análises podem ser expandidas para outros 
contextos e aqui o faremos. Valencia afirma que o que acontece com os corpos em 
situação de fronteira é uma violência extrema, grotesca, sangrenta e visceral, mas 
também teatral, pornográfica (criadora de estímulos) e performativamente produzida. 
Ela é uma “ferramenta da economia mundial e, sobretudo, do crime organizado, 
como parte importante dessa economia global” que adquire um “elemento paródico 
[…] [que] de tão absurdo e injustificado, parece irreal, enigmático, artificial, um grau 
abaixo da fatalidade total” (VALENCIA, 2010, p. 23, tradução nossa).

Remetendo aos gêneros de filmes de horror, Valencia denomina o 
capitalismo atual dos países terceiro-mundistas11 (em completa relação com 
os países primeiro-mundistas), onde essa violência descrita acima se torna um

11 Sayak (2010) têm ciência das falhas dos termos Primeiro e Terceiro Mundo, mas insiste em seu 
uso porque eles delimitam os países fonte e destino da imigração.
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 elemento importante na reprodução econômica e das desigualdades, um modus 
operandi, de capitalismo gore. Em tradução livre, gore significa sangue coagulado, 
resultado de uma ação extremamente violenta. Os filmes gore mostram cenas de 
violência extrema completamente ficcionais, com exibição explícita de sangue, 
vísceras, mutilações e mortes – em geral, motivadas pelo simples desejo de matar.

Usada como uma “tecnologia de controle” e como um gag humorístico 
e teatral, a violência no capitalismo gore é uma categoria transversal, na qual 
se considera tanto o ato materializado e cruel, quanto a dimensão midiática e 
simbólica da violência. E, apesar de não estar legitimada pela lei e se constituir 
em uma subversão aos países centrais da economia global e dos conflitos bélicos 
atuais, a realidade gore é fundamental porque ela ressignifica tanto a noção de 
trabalho como as de classe social, mercadoria e espaço.

De acordo com Valencia (2010), o narcotráfico e todas as outras atividades 
criminosas e violentas que surgem com ele, tanto em áreas fronteiriças como 
não, apresentam-se como possibilidades de trabalho. Com essa possibilidade, 
os trabalhadores (e vale a pena apontar para a questão de gênero aqui, porque 
as mulheres desempenham funções específicas e violentas no narcotráfico) não 
podem mais ser identificados como proletários ou lumpemproletários, mas como 
a classe criminosa global. Essa classe constitui-se na busca por respostas às 
exigências do hiperconsumismo em contextos de extrema pobreza. Os corpos não 
são mais apenas mão de obra, seu valor é composto pela quantidade de violência 
que lhes é atribuída – o corpo e a sua desintegração violenta constituem uma 
única mercadoria. A produção da morte gore (violenta e teatralizada) é a força 
de trabalho em ação para produzir força orgásmica: há um desejo em fornecê-la.

Compreender a classe criminosa de zona fronteiriça ou outras áreas onde 
a violência se apresenta de forma gore não é negar a terminologia marxista 
de classes sociais. A proposta de Valencia (2010) é uma desconstrução e 
ressignificação sobre o que é o trabalho e a produção de riqueza nos dias atuais, 
em contextos geográficos de violência.

No que diz respeito à globalização, forma de expressão do capitalismo 
global, Valencia (2010, p. 31-32, tradução nossa) aponta uma farsa produtora 
dessa desigualdade.

Entendemos a globalização como a desregulação em todos os âmbitos, 
acompanhada da debilitação máxima das mediações políticas em 
benefício exclusivo da lógica do mercado.

[…] 
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No entanto, o discurso neoliberal apresenta a globalização ante a 
sociedade como uma realidade que pode se basear na igualdade. 
Sob a sentença de acesso-igual-para-todos, ordena a aceitação 
do mercado como único campo que a tudo iguala, pois instaura 
necessidades, naturalizadas artificialmente, que incitam ao consumo 
sem diferenciação alguma.

No geral, nada novo em relação ao que Santos ([2001] 2013) elaborou em 
Por uma outra globalização. Mas é interessante ver essa mobilização teórica que 
aponta que o capitalismo sai de seu lugar de sistema de produção unicamente e 
passa a ser entendido como uma “construção cultural biointegrada” (VALENCIA, 
2010,p. 50, tradução nossa). Porque à gestão política do corpo, do sexo e da 
sexualidade, repensada por Paul B. Preciado (2018) e expressa pelo capitalismo 
farmacopornográfico, é preciso agregar a gestão da violência, tanto a autorizada 
(violência estatal), quanto a desautorizada (fora do sistema legítimo de regulação 
de geração de capital econômico).

Valencia (2010) retoma a noção de necropolítica e a insere em sua 
discussão sobre violência gore, ao que apresenta as ideias de necropoder (já 
discutida por Mbembe), necropráticas, necroempoderamento e tanatolifia. 
Por necropoder, ela entende a subjugação dos corpos, a partir de tecnologias 
governamentais da biopolítica, com o objetivo de especializar cada vez mais a 
violência e comercializar o processo de permissão da morte. As necropráticas 
são responsáveis por subjugar e vulnerabilizar os corpos através de ações 
radicais. Essa política só se torna aceita porque há uma deturpação da ideia de 
empoderamento. A transformação alienada de necropráticas em atividades 
distópicas de “enriquecimento ilícito e autoafirmação perversa” (VALENCIA, 
2010, p. 148, tradução nossa) resulta em necroempoderamento. Por fim, todas 
essas práticas precisam de visibilidade espetacularizada e um público que nutra 
um “gosto pela violência e pela destruição, pelo desejo de matar e pela atração 
pelo suicídio e pelo sadismo” (VALENCIA, 2010, p. 148, tradução nossa). Diferente 
da necrofilia, a tanatofilia não é uma atração sexual, mas um desejo em fornecer 
a morte, e ela também não diz respeito apenas aos corpos mortos, mas aos que 
podem vir a morrer de forma violenta.

Com base no que foi dito até aqui pelos autores e autoras mobilizados, 
concluímos que o capitalismo gore e a necropolítica são realidades materiais que 
se geograficizam. Nas cidades, a lógica de produção e reprodução do espaço é 
influenciada por lógicas de construção social, cultural e política. Assim, podemos 
entender o espaço tanto como um produto da violência extrema quanto um 
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instrumento de manutenção e aperfeiçoamento das tecnologias que produzem a 
violência e a morte.

O meio tecnico-científico-informacional de Milton Santos (2012) proporciona 
um saber cientificamente construído – por vezes, expresso por algoritmos e 
codificações digitais – para produzir a morte. Mas também é espaço de resistência.

Michel Foucault ([1984] 2013) apresenta uma discussão sobre as 
heterotopias em conferência proferida em 1967. Pensando sobre o espaço das 
sociedades, o filósofo cunha o termo heterotopia para contrapor à utopia. Esta 
seria um não-lugar, aquela heterotopia seria a realização de um não-lugar – ou 
lugar fora do lugar. Ele divide as heterotopias em dois tipos: de crise e de desvio. A 
primeira diz respeito aos lugares provisórios destinados a pessoas em estado de 
crise: o lugar da lua de mel para a perda da virgindade da mulher, o serviço militar 
para os jovens homens com a sexualidade aflorando e os asilos para os idosos 
que não são considerados produtivos socialmente. Já a heterotopia de desvio diz 
respeito aos lugares dos indivíduos que fogem à regra social, como as pessoas 
neurodivergentes em hospitais psiquiátricos, as prisões e, também, os asilos, uma 
vez que a não-produtividade é também um desvio.

A partir dessa noção, Preciado (2010a) se propõe a pensar sobre os 
não-lugares da sexualidade e apresenta a pornotopia, onde a subjetividade 
é um produto de operações espaciais. Seu trabalho é focado na pornotopia 
da heterossexualidade masculina do pós-guerra, representada pela cultura 
Playboy. No entanto, ele nos fornece algumas terminologias para heterotopias 
de sexualidades que fogem da regra da reprodução em uma configuração 
familiar uninuclear e heterossexual: pornotopias de proliferação extensa, 
pornotopias localizadas, pornotopias de restrição, pornotopias de transição. 
Mas nos interessa aqui duas outras: as pornotopias subalternas, criadas quando 
uma minoria se faz visível no espaço, como os bairros gays de Nova Iorque, 
Los Angeles e Paris – e podemos pensar também no largo do Arouche em São 
Paulo que, mesmo não sendo um bairro gay, assim como não o é o Le Marais, 
apresenta um histórico de apropriação territorial por LGBTs –; e a pornotopia 
de resistência, que seria uma manifestação pública de dissidência quase que de 
forma encenada, que não se faz a todo o momento, como é o caso das paradas 
do orgulho e outras manifestações políticas.

Entendemos o ato de andar de mãos dadas – algo muito caro para casais 
LGBT – como um ato que ressignifica o espaço público onde se dá, produzindo 
uma pornotopia de resistência. Trata-se de um ato corporal incorporado à 
performatividade e, portanto, à produção de identidade. Esse ato performativo 
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pode parecer individual, mas nunca o é, porque ele se referencia na relação do 
eu com o outro. Não é nem mesmo um ato meu ou do outro, mas produto da 
relação: o significado de um casal LGBT de mãos dadas em público é também uma 
resposta para a interpelação ‘quem é você?’, que depende do reconhecimento do 
outro sobre si mesmo. Lembremos que a produção dos sujeitos se dá sempre 
em um espaço e um tempo. Portanto, a visibilidade de um casal LGBT gera uma 
fratura no modo normativo do tecido espacial.

Butler (2018, p. 14) entende que estar presente e visível no espaço público, 
quando não se é desejável estar, é uma expressão política. Esse ato se torna 
encorpado e substanciado com outras aparições públicas no espaço, individuais 
mas, principalmente, coletivas. Quando vemos grupos de pessoas reunidas 
reivindicando seu direito de deliberar sobre suas próprias vidas, estamos em 
frente a uma assembleia, “uma forma plural de performatividade”.

A necessidade de reunião se dá pela precariedade a qual esses corpos estão 
sujeitos. Sendo a precariedade uma distribuição desigual da condição precária a 
qual todas as pessoas estão sujeitas: ficar doente, sofrer um acidente, morrer são 
condições precárias, estar mais vulnerável do que outra pessoas a essas situações 
é uma situação de precariedade, Butler (2018) a interpreta como uma exposição 
às violências autorizadas, diretamente ou indiretamente, pelo Estado, que deveria 
garantir o direito a uma vida vivível.

A precariedade é muito explícita na questão de gênero: pessoas trans não 
têm garantia de dignidade, saúde ou de vida da mesma forma que pessoas cis. Isso 
tem a ver com a forma como aparecemos no espaço público. Se aparecemos de forma 
ininteligível, entramos em uma situação de precariedade. “As normas de gênero 
têm tudo a ver com como e de que modo podemos aparecer no espaço público, 
como e de que modo o público e o privado se distinguem, e como essa distinção é 
instrumentalizada a serviço da política sexual (BUTLER, 2018, p. 42-43).

Mas não pensemos que a assembleia é uma forma de expressão da 
democracia (independente do significado que se dê para essa palavra). Pelo 
contrário, ela expõe uma de suas falhas, que é a permissão para que uma vida 
esteja nessa condição. Estar reunido no espaço público é se fazer visível, exigir 
reconhecimento mesmo que não se consiga obtê-lo. Assim, a “reunião significa 
persistência e resistência” (BUTLER, 2018, p. 30).

Mas a autora adverte para uma interpretação simplista: não se trata apenas 
de aparecer e fazer-se visível, o ato performativo não é uma ação individual e 
simples. É preciso pensar em como alguém consegue aparecer e de que forma. A 
forma que corpos dissidentes têm de dizer que suas vidas não são descartáveis é 
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a reunião. Pensamos, portanto, que a assembleia e a aparição pública individual 
são reivindicações de uma outra racionalidade do espaço.

Sobre essa noção de racionalidade estamos nos referindo à proposição 
de Santos (2012) de que a racionalidade inclui tanto o imaterial (o espaço dos 
sociólogos), quanto o material (o espaço dos geógrafos), já que a racionalidade é 
definida pelas condições técnicas que produzem materialidade e, portanto, “um 
campo de ação instrumental” (SANTOS, 2012, p. 292).

A partir do que expomos anteriormente, podemos dizer que as técnicas 
desse campo de ação instrumental são produzidas e produtoras de gênero e 
sexualidade, além de outras marcas sociais. Se a racionalidade do espaço é aquela 
que diz respeito às técnicas de determinado período do espaço, o meio técnico-
científico-informacional é orientado para uma ação cis+hetero+instrumentalizada 
na produção de relações sociais. Em outras palavras, o espaço capitalista 
farmacopornográfico é constituído por técnicas espaciais mobilizadas de acordo 
com uma racionalidade normativa.

Não nos enganemos. Essa interpretação da técnica, da tecnosfera, do meio 
técnico-científico informacional, do espaço geográfico a partir da teoria da força 
orgásmica não é uma paranoia ou uma utopia, muito menos uma distopia. Não 
estamos rompendo com a ligação que Santos (2012) estabeleceu entre técnica 
e mercado capitalista, já que “o mercado não é um poder externo que vem para 
expropriar, reprimir ou controlar os instintos sexuais do indivíduo” (PRECIADO, 
2018, p. 49). Estamos afirmando que a relação entre a técnica e o mercado na 
produção espacial passa, necessariamente, pelo controle tecnicobiopolítico do 
corpo sexual.

Por fim e retomando, quando Butler fala em performatividade, ela está 
evidenciando o caráter de efeito do gênero: uma ação que se realiza de forma 
sucessiva e uma imagem falsa de coesão. Butler está falando em performatividade 
e não em performance, porque performatividade é performance + ação = novo 
corpo/nova relação social. Um corpo que se transforma na medida em que age, 
precisa de um lugar de ‘anunciação’ (fala + visibilidade). Este corpo só existe 
porque está sendo visto. Assim, a performatividade se dá pelo processo: fala →  
corporificação → visibilidade → reconhecimento.

A visibilidade é construída por tecnologias também. É a praça, a rua, 
os locais do encontro com o outro que atribui para alguém o reconhecimento 
enquanto um sujeito reflexivo. No caso dos sujeitos abjetos, àqueles que não 
querem ou não podem se adequar aos critérios de reconhecimento do regime 
de verdade, resta a exclusão e a segregação.
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PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO
DE UMA CARTOGRAFIA QUEER
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Começamos este capítulo apresentando algumas definições de mapa e 
cartografia. Emanuela Casti (2003, p. 134, tradução nossa), em seu verbete 
‘cartografia’ no dicionário de geografia organizado por Jacques Lévy e Michel 
Lussault (2003), define este campo como “uma teoria dos atos cognitivos e 
das tecnologias pelas quais o homem reduz a complexidade do ambiente e 
apropria-se intelectualmente do mundo”, e como o conjunto heterogêneo de 
documentos que apresentam imagens reduzidas do mundo, mas que têm em 
comum o fato de serem imagens “projetadas em um plano com o auxílio de uma 
linguagem codificada simbolicamente”. Tal representação tem como um de seus 
resultados o mapa, que se torna, a partir do princípio da analogia, representação 
de objetos segundo as mesmas “disposições, relações e dimensões pelos quais 
são percebidos na realidade”. O processo de construção analógica baseia-se em 
uma ordem topológica, “que conecta os objetos geográficos entre si” e estabelece 
uma “espacialização cognitiva”, isto é, privilegia as propriedades espaciais dos 
objetos, definidos a partir de um observador (percepção da distância dos objetos 
em relação ao olhar do cartógrafo). A construção do mapa depende de alguns 
elementos: uma métrica que traduza a realidade e sua representação, uma 
escala de apreensão dos objetos representados e uma gramática visual capaz de 
expressar os significados de tais elementos.

No mesmo dicionário, Lévy (2003a) apresenta uma definição de mapa 
que está em completa relação com o que coloca Casti. Para ele, o mapa é uma 
representação gráfica (imagética) de um espaço, construída a partir de uma 
linguagem. Todo mapa é composto pelos seguintes elementos fundamentais: 
escala, métrica, projeção e símbolo. Os três primeiros referem-se ao fundo do 
mapa, sendo a escala uma redução da área representada, a métrica, o recorte 
escalar adequado ao fenômeno representado; a projeção, o elemento que define 
quais as deformações aparecerão no mapa, uma vez que toda projeção cartográfica 
apresenta uma distorção; e o símbolo diz respeito às informações expressas pelo 
mapa através de uma semiologia.

Lévy, assim como a grande parte dos geógrafos que pensam sobre o papel 
da cartografia na geografia, consideram a contribuição de Jacques Bertin, no livro 
Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes (1998), publicado 
em 1967, ainda sem tradução completa para o português, como a gramática da 
cartografia. Bertin apresenta um conjunto de regras para a representação visual 
pautado na percepção universal dos elementos visuais. Ainda hoje se questiona 
como transformar a semiologia gráfica em uma semiologia geográfica (FONSECA, 
2004). Discutiremos essa questão mais à frente.
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De volta à definição de mapa de Lévy (2003a), este autor considera também 
que o mapa é uma linguagem, capaz não apenas de apresentar informações, mas 
de comunicar. Nesse sentido, Fernanda Padovesi Fonseca (2004) considera que 
o mapa só cumpre sua função enquanto tal quando consegue, além de transmitir 
uma informação, levantar hipóteses. Assim, o define como um polo consistente 
do discurso e se aproxima de Lévy (2003a) e Casti (2003) quando afirma que 
as informações contidas no mapa precisam romper com o referencial externo e 
serem autorreferentes.

É nesse sentido que Lévy (2008, p. 156, grifos do autor) afirma que 1. nenhum 
mapa consegue representar o espaço, porque não é possível reduzir a dimensão 
espacial a uma única apreensão; e 2. que, portanto, “um mapa é também um 
espaço”. Ao encontro dessa reflexão, é possível localizar a afirmação de Christopher 
Board (1975, p. 139, grifo do autor) de que “Naturalmente, nenhum mapa pode 
representar perfeitamente a realidade, mas não fazendo isso ele é mais útil ainda”.

A terceira concepção de mapa que apresentamos aqui é a de John Brian 
Harley e David Woodward (1987), presente no primeiro volume de seu projeto The 
History of Cartography, chamado Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval 
Europe and the Mediterranean. Tal definição é fruto de um olhar amplo, resultado 
de discussões efervescentes no campo da cartografia, das quais os próprios 
autores foram contribuidores: ao dirigir sua atenção para os mapas produzidos 
em sociedades não-europeias e para registros antigos, não seria possível tratá-los 
como registros cartográficos se não se aceitasse que os “Mapas são representações 
gráficas que facilitam a compreensão espacial das coisas, conceitos, condições, 
processos ou eventos no mundo humano” (HARLEY; WOODWARD, 1987, p. xvi, 
tradução nossa). De todas as definições apresentadas, essa é a mais importante 
para este trabalho, porque é a mais ampla, mas não a ponto de perder o sentido, 
como defendem os próprios autores, principalmente porque ela está mais próxima 
da noção de uma cartografia crítica e serve bem aos objetivos dessa pesquisa.

O capítulo está estruturado da seguinte forma: primeiro, discutimos 
os caminhos da renovação da cartografia, um movimento que procurou (e de 
certa forma, talvez ainda esteja procurando) restabelecer a relação geografia–
cartografia. Em um segundo momento, apresentamos as críticas que se faz 
atualmente a Harley e Bertin, dois nomes dessa renovação, como um exercício 
para pensar quais os limites de suas contribuições para a cartografia. O terceiro 
ponto deste capítulo é uma contextualização de cartografias críticas na geografia 
e em outras áreas, como as artes e o urbanismo. Por fim, colocamos em diálogo 
a proposta desconstrucionista do mapa de Harley, baseado em Jacques Derrida, 
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com a apropriação do conceito de cartografia por Deleuze e Guattari, mais 
especificamente em sua forma trabalhada pela teoria queer e apresentada como 
cartografia queer por Paul Preciado (2017a). O objetivo deste capítulo é construir 
uma reflexão sobre os rumos para a construção de uma cartografia dos processos 
de produção da identidade sexual, a fim de contribuir com a relação geografia–
cartografia e com o debate sobre sexualidade e gênero na ciência geográfica.

4.1 OS CAMINHOS DA RENOVAÇÃO DA CARTOGRAFIA

Iniciamos este item com o seguinte questionamento de Fonseca (2004, p. 8-9), 
em sua tese de doutoramento: “[…] estaria havendo uma maneira de se praticar 
a cartografia que serve à geografia?”. Em seguida, a autora refaz a questão, ao 
admitir que há algum tipo de esforço teórico em cartografia nos últimos anos: “[…] 
haveria um desenvolvimento da cartografia em consonância com a renovação da 
geografia?”. Essa pergunta norteará o trabalho de Fonseca para entender quais os 
caminhos e movimentações que se deve fazer na cartografia para que ela volte a 
servir para a geografia enquanto uma linguagem, um campo fértil de produção de 
saberes.

A preocupação da geógrafa diz respeito ao movimento de críticas 
epistemológicas internas que caracterizou a produção acadêmica geográfica 
desde a segunda metade do século XX. Segundo ela, se se considera que o que 
define uma renovação em uma ciência é o questionamento de paradigmas 
epistemológicos, esse movimento começa com a geografia teorética (New 
Geography) de David Harvey – estigmatizada como a face não-militante, anti-
social e conservadora da geografia por propor uma aproximação da teoria 
geográfica com métodos matemáticos. Mas é exatamente essa a importância do 
trabalho Explanation in Geography, publicado em 1969: a geografia que se fazia 
desde a sua institucionalização enquanto disciplina, era um

[…] discurso geográfico [que] se constituiu como uma descrição 
“literária” e retórica, que liberava o raciocínio geográfico da exigência 
de rigor que as outras ciências sociais estavam assumindo, sem 
discussões sobre o pensamento nessa disciplina tanto em termos 
históricos quanto do presente. (FONSECA, 2004, p. 32)

Ao decidir iniciar uma construção teórica sobre o que seria o objeto da 
geografia, inicia-se um rompimento com essa geografia considerada anti-ciência 
(ameaçada pela New Geography) que se fazia até então. Isso não significa que 
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houve consenso, inclusive entre aqueles que se dispuseram a entrar nessa jornada. 
Fonseca (2004) interpreta a geografia crítica que se fez no Brasil, com influência da 
geografia Francesa, cujo nome mais popular foi Yves Lacoste, na França, e Milton 
Santos, aqui, como parte do movimento de renovação, mais próxima da geografia 
Clássica em um aspecto crucial como exemplos da negação da definição científica 
da geografia. O que parece ser uma abertura de horizonte nessas perspectivas – a 
incorporação de teorias marxistas –, na verdade, manteve um olhar para fora, em 
busca de instrumentais e objetos externos à geografia, o que só contribuiu para 
evidenciar a incoerência e fragmentação epistemológica da disciplina naquela 
época – e que, justificadamente, foi interpretado como uma crise.

Fonseca (2004, p. 28) é objetiva na crítica à geografia crítica:

O que queríamos reiterar é que fica implícito que o potencial crítico da 
geografia não se localizaria numa reconstrução interna de seu objeto 
de estudo e dos procedimentos de produção de novo conhecimento e 
sim nas aquisições externas. Por outro lado, essas aquisições externas 
não têm a função de revigorar o saber geográfico específico e nem de 
serem revigoradas por eles, como defende, por exemplo, Edward Soja 
no seu geografias Pós-modernas. Dessa maneira, parecem servir nelas 
mesmas, com sua especificidade anterior. Mas não custa assinalar, para 
evitar confusões: seria um acinte negar a importância das relações 
interdisciplinares e das relações necessárias com todas as formas de 
conhecimento. Todavia, reconhecer essa importância, não obriga a 
legitimar uma versão de “geografia crítica”, que esquece de criticar as 
estruturas epistemológicas das geografias praticadas.

Podemos dizer que uma geografia renovada é uma geografia verdadeiramente 
científica. Ao olhar para dentro, entendeu-se que a relação homem–natureza já não 
servia para uma ciência que se propunha contribuir para a teoria social, dentre as 
outras ciências sociais. Assim, estabelece-se a relação sociedade–espaço como o 
campo de atuação da geografia e busca-se definir, portanto, o que é espaço.

A geografia teorética foi interpretada como neopositivista, por insistir na 
união entre ciências humanas (geografia humana) e da natureza (geografia física), 
como uma única ciência, e na instrumentalização dessa ciência em modelização 
matemática e em leis espaciais. As geografias que nasceram na crítica àquela 
(“Radical, Humanista, crítica, Pós-Moderna, Pós-Colonial” [FONSECA, 2004, p. 
33] etc.) instituíram um lugar da geografia dentro do campo das ciências sociais. 
Assim, não é possível dizer que o movimento de renovação da geografia é apenas 
a proposta de uma ou outra escola de pensamento

Tendo definido o espaço (a dimensão espacial do social) como o objeto da 
ciência geográfica, 
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[…] a Geografia segue com vigor esse novo rumo de renovação. Seus 
traços fundamentais são um forte apelo à epistemologia, ciência social 
(integrando a complexidade do social, a historicidade, a sociabilidade, 
o papel das linguagens e das representações), a introdução dos 
objetos, com notáveis elaborações sobre a técnica, na trama social 
(uma das contribuições importantes de Milton Santos), a pragmática 
(ações e atores) e a abordagem dimensional das ciências. Sobre 
essa última deve-se ressaltar que essa abordagem está muito longe 
de ser aquela abordagem estanque, parcelar e fragmentária do 
cientificismo positivista. Diferentemente da crítica ao isolamento 
das ciências parcelares, o que para muitos torna inútil as discussões 
epistemológicas na Geografia, a abordagem dimensional de ciência, 
aplicada à Geografia, tem significado uma ampliação das relações com 
outras ciências sociais indo para fronteiras antes inexploradas pelos 
geógrafos. (FONSECA, 2004, p. 34)

Lévy (2003b) classifica os discursos geográficos desde a Grécia Antiga à 
Renascença europeia como paleogeografia, e os discursos geográficos da China 
imperial e da Europa na segunda metade do século XIX como arqueogeografia. 
Essas classificações estão relacionadas com a relação que a geografia estabeleceu 
com a cartografia: na primeira, desenvolveu-se as medidas terrestres e 
astronômicas que resultaram em uma cartografia geométrica; na segunda, o 
destaque está na descrição sistemática da terra, que, com o discurso dos mapas, 
foi parte de um plano exploratório e colonizador. Lévy localiza no final do século 
XIX um terceiro momento, ao qual ele chama de protogeografia, que corresponde 
à institucionalização da geografia e diz respeito à transferência da cartografia 
enquanto um saber das mãos dos geógrafos para as mãos dos geodésicos.

É possível pensar que a apropriação de conceitos geográficos por parte 
de Deleuze e Guattari, assim como por outros filósofos, como Michel Foucault 
e Suely Rolnik, constituem um outro momento do discurso geográfico, pós-
renovação. A própria noção de cartografia ganha um novo significado, perdendo 
completamente qualquer relação com o espaço topográfico na filosofia de Deleuze 
e Guattari ([1972/1973] 2011), o que será discutido no terceiro item deste 
capítulo. O mesmo ocorreu com o território e, além de alguns esforços, como em 
Gisele Girardi (2012), que levou as contribuições no campo da Filosofia para a 
geografia escolar, Zamara Araujo dos Santos (2013), que elaborou uma reflexão 
sobre a Geofilosofia de Deleuze e Guattari e Cláudio Luiz Zanotelli (2010; 2014), 
pensando também na Geofilosofia, assim como na Geopolítica e na discussão 
sobre território/reterritorialização, esta também feita por Rogério Haesbaert 
(2004). É possível identificar, mesmo que precariamente, tais trabalhos sob o 
rótulo de uma geofilosofia, porque não é novidade a relação geografia e Filosofia, 
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vide o extenso trabalho de Milton Santos e uma de suas grandes contribuições 
para a renovação da ciência geográfica, A natureza do espaço (2012), na qual o 
autor estabelece um diálogo com a Habermas, Heidegger, Latour, Merleau-Ponty, 
Sartre e Arendt, entre outros.

De todos os geógrafos que trabalham com a geofilosofia, apenas Girardi 
(2012) dedica espaço para refletir sobre a cartografia. Ainda assim, são pouco 
palpáveis as possibilidades dessa cartografia que retorna para a geografia.

Fonseca (2004, p. 35) identifica no movimento de renovação “uma nova 
e revigorada atenção para com a cartografia”. Os novos esforços para pensar a 
relação geografia–cartografia dizem respeito ao fim da primazia do espaço 
absoluto, representado no mapa com a geometria euclidiana, na qual o espaço é 
uma entidade contínua, contígua e uniforme, que pouco dá conta para pensar nos 
fenômenos sociais contemporâneos, como as cidades e a globalização. Fonseca 
(2004) chama o predomínio do espaço euclidiano no mapa, já superado no 
discurso geográfico, de euclidianismo, e as consequências para a cartografia é 
uma impossibilidade de representar boa parte dos fenômenos em razão do que 
ela chama de inflexibilidade do espaço cartográfico.

Sua crítica, em diálogo com grandes nomes da renovação cartográfica, 
como Brian Harley (2005), Mark Monmonier (1996), Jean-Paul Bord (1997) e 
Jacques Lévy (1999), não caminha no sentido de negar em absoluto a possibilidade 
de representação cartesiana dos fenômenos, mas em desconstruir esse uso 
naturalizado.

A concepção de espaço que Fonseca (2004) se baseia para construir sua 
crítica às abordagens cartográficas no Brasil é a que foi elaborada foi Lévy (1999) 
e Lévy e Lussault (2003), cuja base está na transferência do paradigma do espaço 
absoluto (de Isaac Newton e Immanuel Kant) para o espaço relativo (de Gottfried 
Wilhelm Leibniz e Albert Einstein).

A noção de espaço relativo torna possível pensar em espaço produzido e 
espaço humano. A ‘natureza’ do espaço produzido é ser social, já que só existe na 
relação, portanto, não é pré-discursivo. Assim, a ‘natureza’ é social.

De acordo com Lévy (1999), o espaço geográfico tomou um lugar 
importante nas últimas décadas nas ciências sociais porque se tomou conta da 
necessidade de um olhar para a gestão das distâncias, cada vez mais importante 
nas cidades e nas redes globais.

Uma maneira muito interessante e comunicativa para enunciar a 
inseparabilidade das relações sociais do espaço geográfico nos é 
apresentada por Jacques Lévy: para que as relações sociais se deem é 
preciso atuar sobre a distância espacial, que numa sociedade complexa 
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é medida, ou seja, é apreensível por várias métricas. Quer dizer: não 
pode ser apreendida com base apenas na métrica euclidiana. Há várias 
modalidades de distância incorporadas (e mutantes) nas diversas 
configurações do espaço geográfico e compete aos geógrafos decifrá-las.

Como numa visão de espaço construído pelas relações, surgem as 
distâncias entre tudo o que coexiste (que tem coespacialidade). 
Conclui-se que a distância é o elemento central do espaço geográfico. 
Sem ela não há espaço. E se elas podem ser medidas de múltiplas 
maneiras, logo é o espaço que pode ser apreendido sob métricas 
distintas.  (FONSECA, 2004, p. 37)

Daí a importância da geografia atualmente. Mesmo que as outras ciências 
sociais não incluam tantos geógrafos quanto poderiam em suas análises, todas se 
interessaram e desenvolveram análises sobre o espaço.

A partir disso, Fonseca (2004, p. 39) define o espaço geográfico com suas 
próprias palavras como “o resultado do conjunto de objetos geográficos que são 
elementos naturais humanizados e as obras humanas, com objetivos dados pelo 
ser humano, em condição de relação.” Aqui há uma relação com o sistema de 
objetos e o sistema de ações de Milton Santos (2012). 

Em suma, a geometria euclidiana, ou a métrica euclidiana nos mapas, não é 
capaz de apreender todas as distâncias estabelecidas pelas sociedades modernas, 
sendo, portanto, incapaz de fundamentar a representação gráfica do espaço das 
sociedades, a cartografia. Espaço geográfico não se resume ao espaço euclidiano. 
E espaço cartográfico não é o espaço geográfico, mas é, ao mesmo tempo, um 
espaço geográfico.

O mapa, para Fonseca (2004) só tem sentido para a geografia se for construído 
e usado como um meio que expressa as abordagens contemporâneas desta ciência, 
deixando para trás uma cartografia naturalizada, cuja apreensão do mundo é 
“localizacionista, distributivista e descritivista” (p.43). Em outras palavras, quando a 
questão “onde?” for o ponto de partida e não de chegada da investigação geográfica.

É a renovação da geografia o elemento capaz de desnaturalizar a 
cartografia de sua posição científica inalterável e positivista e colocá-la no âmbito 
da linguagem espacial e atemporal, portanto, permitindo a “apreensão sincrônica 
dos fenômenos representados” (FONSECA, 2004, p. 45), o que está em diálogo 
com a concepção de espaço geográfico que se caracteriza pela simultaneidade 
de relações entre os sistemas de objetos e os sistemas de ações (SANTOS, 2012).

Como linguagem, a cartografia é forma e conteúdo. Não é apenas um 
receptáculo que recebe significado, mas ela constrói em si mesma significados, 
passando a representá-los (FONSECA, 2004). De forma didática, um mapa 
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de uma área de proteção ambiental (APA) não é uma mera representação do 
espaço com fins ilustrativos, mas uma representação constituída pelas próprias 
escolhas linguísticas que expressa um espaço, ao mesmo tempo que instrumento 
possibilitador de questionamentos, seja de órgãos governamentais, seja da 
sociedade civil.

Pouco se discutiu sobre cartografia teórica. É importante dizer 
que discutir teoricamente a cartografia diz respeito aos pressupostos 
epistemológicos que vão possibilitar a funcionalização do mapa na apreensão 
do mundo. A relação geografia–cartografia não é evidente, ela não está dada.

Algo muito importante para este trabalho é a orientação de Fonseca 
(2004) de que “uma reflexão teórica em cartografia, na qual se enquadra as 
reflexões sobre comunicação cartográfica” acaba por pecar “pela incompletude 
se não se relaciona mais intimamente com o fenômeno representado”. Por que 
a cartografia não é imune a ele. No exercício de pensar quais metodologias 
cartográficas podem ser usadas para apreender a violência aos corpos 
fora da cis+heterogeneidade, preciso trabalhar com as possibilidades de 
representação visual que as especificidades dessa questão apresenta. A 
geógrafa insiste que não refletir teoricamente sobre o espaço cartográfico é 
permitir que os fenômenos sejam apresentados sem problematização, como 
se fossem informações dadas pela natureza. 

A geografia crítica, “maneira reduzida e problemática [de] se referir à 
renovação da geografia” (FONSECA, 2004, p. 219), extinguiu toda e qualquer 
relação com uma cartografia que poderia ser crítica também. Apesar de se 
atribuir a isso “motivações ideológicas” e à incompreensão da cartografia 
ou má formação do geógrafo, a raiz da questão é de ordem teórica: negou-se 
qualquer aproximação com métodos científicos, sejam no âmbito das técnicas 
de medição do terreno, seja no campo das linguagens visuais. Nesse sentido, 
a renovação epistemológica não foi um movimento amplo e homogêneo, 
ainda que coeso no trabalho de muitos geógrafos. A questão é: só é possível 
afirmar uma renovação da geografia aqueles trabalhos que de alguma 
forma contribuem para pensar, mesmo que indiretamente, na renovação da 
cartografia e na possibilidade de criação de uma cartografia geográfica, como 
coloca Fonseca (2004, p. 220), 

De certo modo, os fatos de se reduzir a renovação da Geografia a uma 
questão externa e de não se cogitar a hipótese de um fundo teórico na 
crise entre a cartografia e a geografia, são reveladores de um descuido 
epistemológico com as práticas da cartografia de modo geral. 
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O que a geógrafa está alertando é que não se deve esperar apenas dos 
supostos ‘especialistas em cartografia’ dentro da geografia esforços para uma 
reflexão sobre cartografia–geografia. Mas, sim, que o espaço cartográfico deve ser 
objeto de reflexão de toda reflexão que se faz na geografia.

O que queremos apontar com isso é que mesmo um cartografar que se 
pretenda contraprodutivo – será visto mais à frente exatamente do que se trata, 
mas que pode ser primeiramente explicado por ter um discurso socialmente 
“crítico”, próximo à geografia crítica, que encontrava no marxismo e na crítica 
às desigualdades sociais os elementos para compor seu referencial teórico-
epistemológico – ainda precisa se atentar para a linguagem. Em suma, seja 
uma cartografia acadêmica ou ativista, para estabelecer coerência geográfica, é 
indispensável que se reflita sobre a representação cartográfica.

É nesse campo teórico que cartografias críticas se inserem: afirmam uma 
posição contraprodutiva aos poderes disciplinadores e opressores, possibilitada 
pelo salto epistemológico que está sendo construído na cartografia e criam, de 
forma socializada, um “instrumento importante para ações de planejamento” 
(FONSECA, 2004, p. 241) do espaço e das espacialidades dos sujeitos.

4.2. CRÍTICAS À RENOVAÇÃO

Este tópico tem o objetivo de trazer para a discussão sobre a elaboração 
de uma cartografia geográfica, algumas críticas que se fazem a dois dos autores 
mais discutidos nessa área, Brian Harley e Jacques Bertin. Ao primeiro, 
apresentaremos as considerações de Emanuela Casti acerca das limitações da 
apropriação que Harley faz de Jacques Derrida e Michel Foucault. Essa autora 
chama a atenção também para o perigo de esperar, com uma teoria social 
ampla, defendida pelo geógrafo, resultados igualmente amplos e negligenciar 
a especificidade da abordagem geográfica. Patrick Poncet (2015) é mais duro 
em sua crítica à teoria bertiniana da semiologia gráfica, porque, se por um 
lado ela oferece elementos ricos para uma teoria e uma prática cartográfica, 
por outro, tal teoria e tal prática funcionariam apenas em laboratórios para 
reafirmar que elas funcionam. Em outras palavras, a apropriação da Semiologia 
Gráfica é tautológica.
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4.2. DESCONSTRUÇÃO CARTOGRÁFICA EM BRIAN HARLEY

Brian Harley, em artigo publicado na revista Cartographica em 1989, 
intitulado Deconstructing the map (publicado em espanhol como Hacia la 
deconstrucción del mapa [HARLEY, 2005a]), apresenta de forma mais formatada 
algumas das críticas que vinha fazendo, as quais foram muito bem recebidas por 
estudiosos dos mapas. As ideias de Harley sempre foram construídas a partir de 
mapas históricos, mas seu trabalho dialoga com toda a produção cartográfica, 
especialmente nas ciências sociais, porque, como citamos no início deste capítulo, 
a definição de mapa que ele usa é ampla. Seria mapa toda e qualquer representação 
gráfica do espaço ou das espacialidades de uma sociedade.

Outra contribuição importante foi colocar os mapas no campo das 
construções sociais. Isso se deve ao diálogo que Harley (2005a) estabelece, 
principalmente no artigo citado, com a noção foucaultiana de poder-saber, ao 
ponto de Harley afirmar que mapas são, também, um saber-poder. Tendo já 
considerado que mapa é uma linguagem, após a leitura de Jacques Bertin, Harley 
(2009) afirma que, assim como qualquer linguagem, o mapa veicula ideologias. E 
mais que isso: os mapas mobilizam decisões ideológicas. Assim sendo, o geógrafo 
se aproxima da desconstrução proposta por Jacques Derrida, pela primeira vez 
em Gramatologia (1973), publicado em 1967.

A desconstrução, de acordo com Derrida, não pode ser definida, porque sua 
própria definição só pode ser feita na ação desconstrutiva. Ao mesmo tempo em 
que a desconstrução é algo, ela também não o é. A crítica ao conceito de método 
permite colocar a desconstrução fora desse campo, não sendo um método, muito 
menos um não-método. A desconstrução é uma prática narrativa, uma “leitura”: 

A desconstrução é uma leitura, que se consuma numa reescritura do 
texto per se. A desconstrução será uma operação ativa sobre o texto, 
que não pretende apropriar-se dos “passos” dos sentidos, acompanhar 
todo o texto, emergindo da sua releitura […]. A desconstrução é uma 
releitura do mundo, enquanto realidade. Implica uma transformação do 
conceito de realidade, ocupando-se de uma realidade, mais real do que 
a própria realidade, sendo um movimento em hiper (para cima de…). A 
desconstrução tem tanto de hiper-leitura, quanto de hiper-linguagem. 
(MENESES, 2013, p. 181-182, grifo do autor):

Harley (2005a, p. 197, tradução nossa, grifos do autor) apresenta a 
seguinte definição:
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[…] a desconstrução é a busca vigilante daquelas “aporias”, 
pontos cegos ou momentos de contradição nos quais um texto trai 
involuntariamente o conflito existente entre a retórica e a lógica, 
entre o que abertamente trata de dizer e o que, não obstante, reprime 
dizer. “Desconstruir” um fragmento de texto é, portanto, colocar para 
funcionar uma sorte de estratégia inversa buscando, precisamente, em 
todos esses detalhes que ficaram descuidados (metáforas incidentais, 
notas de rodapé, voltas aleatórias do argumento) e que sempre, e 
necessariamente, foram negligenciados pelos intérpretes de uma 
tendência mais ortodoxa. É aqui, nas margens do texto, segundo a 
definição de um consenso fortemente normativo, que a desconstrução 
descobre o funcionamento dessas mesmas forças desconcertantes.

O primeiro passo de Harley é colocar a cartografia fora do campo da 
objetividade, do cientificismo, daí sua célebre frase “É melhor que partamos de 
que a cartografia quase nunca é o que dizem os cartógrafos” (HARLEY, 2005a, 
p. 186). Em seguida, ele analisa a proposta da Sociedade Cartográfica Britânica 
de duas definições para a cartografia. Uma para o público geral (“A cartografia 
é a arte, a ciência e a tecnologia do traçado dos mapas”), e outra, para o público 
científico (“A cartografia é a ciência e a tecnologia da análise e interpretação das 
relações geográficas e da comunicação dos resultados mediante os mapas”). A 
atenção aqui se volta para a supressão da palavra “arte” na definição dirigida 
aos profissionais, o que é, na prática, a única diferença entre as duas. André 
Mesquita (2013) nos mostra que a relação cartografia e Arte pode produzir 
mapas com diversas abordagens, inclusive uma contraprodutiva (é esse tipo de 
mapa nas artes que ele chama de Contracartografia). A crítica, portanto, está 
na não aceitação de que um mapa pode ser um conhecimento válido se não 
utilizar métodos científicos em sua confecção. É o mesmo argumento de quem 
não aceita a leitura da cartografia como uma linguagem, porque ela seria menos 
objetiva (FONSECA, 2004).

Ao optar pelo desconstrutivismo, Harley propõe mostrar que os mapas 
científicos não são produtos apenas de uma geometria e de uma razão, mas 
de escolhas ideológicas e normativas. O objetivo geral é mais radical: romper 
com a ciência nos moldes do Iluminismo que produziu um laço entre realidade 
e representação, que é falso, como o próprio autor já mostrou. Ao propor uma 
“epistemologia alternativa, baseada na teoria social mais que no positivismo 
científico” (HARLEY, 2005a, p. 187-188), o que obtém é, antes de mais nada, um 
mapeamento do poder e das formas pelas quais ele foi instituído na sociedade 
através dos mapas.
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Barbara Belyea (1992) publica também na Cartographica, poucos anos 
após a publicação de Harley, uma crítica à proposta epistemológica do geógrafo. 
Segundo ela, ele se manteve ortodoxo à definição de mapas como representações 
da realidade, o que seria grave já que seus esforços repousam na apropriação de 
Derrida e Foucault.

Professora de Literatura e próxima do que se chama como pós-
estruturalismo, Belyea (1992) faz uma análise minuciosa do artigo de Harley, 
a qual não faz sentido detalhar aqui. Mas a cito com o objetivo de apontá-la 
como uma contribuição importante para repensar o conceito de representação 
cartográfica. O ponto mais importante para a discussão que estou propondo aqui, 
é uma crítica que inicia-se na leitura que Harley fez de Derrida, principalmente, 
e de Foucault a partir de alguns de seus comentadores. Em outras palavras,  
Harley se baseia no prefácio à edição estadunidense de Gramatologia, escrito por 
Gayatri Chakravorty Spivak (1997), assim como em livros de Christopher Norris, 
Deconstruction: Theory and Practice e Derrida, de 1982 e 1987, respectivamente, 
e no artigo The problem of textuality: two exemplary positions, de Edward W. 
Said. No entanto, os comentários mais citados são os capítulos “Jacques Derrida” 
de David Hoy e “Michel Foucault”, de Mark Philp, em The return of grand theory 
in the human sciences, editado por Quetin Skinner em 1985. Derrida não tem 
um texto citado diretamente nas notas de rodapé de Harley – famosas por serem 
extensas discussões bibliográficas (ANDREWS, 2005); de Foucault, são citados As 
palavras e as coisas, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 
e História da sexualidade 1.

Belyea (1992) questiona o quão válida é a apropriação desses autores e 
o embasamento teórico da desconstrução cartográfica feita por Harley. Isso leva 
para algo mais grave, que é o engessamento na definição de mapa do geógrafo. 
Em Hacia… (2005), ele afirma que, ao contrário do que afirma Derrida sobre a 
não existência de algo fora do contexto, mapas são construções sociais e que as 
intenções do cartógrafo são sempre impressas em seu produto. Esse é o único 
ponto de discordância. Ele volta a se aproximar do autor de Gramatologia ao 
afirmar que os mapas são textos e que “Texto é uma metáfora melhor para os 
mapas que a de reflexo da natureza. Os mapas são textos culturais. Ao aceitar sua 
textualidade, podemos abarcar diversas possibilidades interpretativas.” (HARLEY, 
2005, p. 196, grifo do autor, tradução nossa). A interpretação que Harley escolhe 
fazer é a de que os mapas, a partir de uma gramática visual, que é também um 
produto social, traduz o mundo, a realidade, a natureza, sendo tal tradução uma 
leitura humana. A questão que Belyea (1992) coloca é que, se a abordagem de 
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Harley está orientada para o pensamento pós-estruturalista, sua definição de 
mapas como textos que representam a realidade está equivocada, uma vez que não 
existiria uma única realidade. Sendo assim, os mapas poderiam ser interpretados 
como representações de realidades, mas nunca de uma concepção ontológica que 
vai remontar ao positivismo.

Essa é uma crítica dura e, apesar de apontar uma leitura realmente rasa 
de alguns autores, ela é, em certo sentido, injusta. Isso porque o momento em 
que Harley escreveu, tanto Foucault como Derrida estavam vivos, produzindo, 
sendo lidos e construídos no imaginário acadêmico. Como aponta Reuben Rose-
Redwood (2015), até a tradução e publicação das aulas de Foucault no Collège 
de France, entendia-se sua produção como teorias do controle social – o que, de 
fato, é visto em Mapas, saber e poder (HARLEY, 2009) e em algumas passagens 
de Hacia… (2005). Então, seria anacrônico exigir do geógrafo uma leitura de 
Foucault e Derrida na forma como se faz a partir dos anos 1990, tendo em vista 
que, diferente de Belyea, Harley não era um estudioso das teorias do período, mas, 
sim, um entusiasta do que essa abordagem poderia trazer para as suas reflexões 
sobre o mapa.

É nesse sentido que Casti (2015) propõe uma reavaliação do 
desconstrutivismo cartográfico nos termos de uma abordagem hermenêutica, 
portanto, mantendo a concepção de mapas como textos. Outra característica é 
atribuída a eles: a dimensão simbólica. Sua teoria repousa na ideia de que a noção 
de mapas como representações visuais da realidade já não faz mais sentido, 
porque essa realidade absoluta, assim como o espaço absoluto, já não é mais 
uma abordagem predominante. Ela (CASTI, 2015, p. 18, grifo e tradução nossos) 
sugere que os mapas são “meios muito particulares de representação, capazes de 
agir dentro da dinâmica social”. A partir disso, é possível repensar a afirmação de 
Harley de que o mapa não é o território. Para a geógrafa, o mapa é um meio pelo 
qual se constrói o território, mas não necessariamente se torna um.

Nesse sentido, os mapas se tornam dispositivos metamórficos muito 
poderosos, alcançando a equação mapa = território não como algo 
objetivamente definível, mas como uma potencialidade pela qual e 
através da qual a relação sociedade–espaço é estabelecida. (CASTI, 
2015, p. 18, tradução nossa)

Quando afirma que os mapas são sistemas complexos de comunicação, ela 
está retomando a discussão sobre a autorreferência dos mapas, já exposta aqui, 
e vinculando-a com a abordagem semiótico–cartográfica. Se a autorreferência 
é a capacidade que o mapa tem de ser acreditado de olhos fechados por quem 
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o usa, e também a capacidade de interferir na comunicação, “praticamente 
independentemente das intenções do cartógrafo” (CASTI, 2015, p. 27-28, tradução 
nossa), a autorreferência cartográfica produz “sua própria lógica autossuficiente”, 
capaz de moldar e construir a percepção dos envolvidos no processo de produção 
cartográfica e no usuário. Assim, podemos dizer que o mapa se torna o território. 
Se isso for possível, eles são alçados a um nível superior ao território. Isso porque 
eles são modelos, e modelos não duplicam a realidade, mas “a substituem”.

Seria igualmente injusto não falar da contribuição, amplamente 
reconhecida, de Brian Harley em sua metodologia de análise de mapas históricos 
(2005b), a qual está em diálogo com a desconstrução. Ele sugere que a leitura 
e interpretação dos mapas devem passar 1) pela investigação dos processos de 
criação nas esferas das técnicas usadas no mapa e em outros do mesmo período, 
2) pela visão de mundo representada no mapa e em outros do mesmo cartógrafo 
e do mesmo recorte, na mesma época, e 3) pelos interesses políticos para a sua 
elaboração e a forma como eles foram incorporados nas práticas sociais.

Esta discussão feita aqui teve por objetivo, portanto, apontar que as 
teorias de Brian Harley não são estanques e estão abertas às novas reflexões. 
Uma Contracartografia e uma cartografia queer devem estar em diálogo com 
o que produziu este autor, uma vez que os pressupostos de que os mapas são 
construções sociais que precisam ser pensadas em seus contextos de produção, 
ideologia e incorporação na sociedade são ainda válidos para os mapas que se 
colocam em uma esfera de contraprodução à produção em massa de mapas 
(serviços nacionais e Google, notadamente).

4.2. A CRÍTICA DE PATRICK PONCET A JACQUES BERTIN

O geógrafo Patrick Poncet (2015) começa seu texto na coletânea de artigos 
sobre a renovação da cartografia, The cartographic turn, organizada por Jacques 
Lévy (2015), com a exposição de alguns pressupostos que serão desenvolvidos 
ao longo do capítulo. Um deles é que o espaço euclidiano é inerente a todo mapa. 
Imediatamente, pode-se pensar que o autor caminha em sentido contrário 
à renovação da cartografia, mas sua explicação repousa em um elemento 
fundamental do mapa, a projeção. Toda projeção, por mais “acurada” que possa 
ser em relação à topografia da superfície terrestre, já é uma deformação. Isso 
porque as projeções são criadas a partir de um modelo da Terra que é esférico 
ou elipsoidal. No entanto, a Terra não é nem uma, nem outra. Considera-se os 
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Figura 1. 
Capturas do 
modelo GRACE 
02, desenvolvido 
pela NASA. 
Conferir o vídeo 
de rotação da 
Terra nesse 
modelo em: 
https://svs.gsfc.
nasa.gov/3655. 
Fonte: Scientific 
Visualisation 
Studio - Goddard 
Space Flight 
Center - National 
Aeronautics 
and Spatial 
Administration 
(NASA).

modelos gravitacionais mais próximos da real forma física da Terra. Tais modelos, 
sempre em atualização, são chamados de geoides (Figura 1).

As coordenadas geográficas do modelo elipsoidal (mais usado que o 
esférico) são transformadas em coordenadas cartesianas (x, y) ou polares 
(distância em graus). Em outras palavras, a distância é sempre apreendida pela 
geometria euclidiana. Dessa forma, para Poncet, é aceitável dizer que globos 
terrestres são também mapas, em forma quase plana, mas, ainda assim, mapas.

O mapa é fundamentalmente um objeto euclidiano, o que significa 
que ele só pode usar meios euclidianos para mostrar o que é ou não 
euclidiano no espaço das sociedades. Seja uma forma plana, convexa 
ou mais curiosa, uma representação espacial é apenas um mapa se 
propõe o uso irredutivelmente euclidiano de uma imagem sem planos. 
(PONCET, 2015, p. 255)

Não se trata de uma defesa de que os mapas que não expressam distâncias 
topográficas são menos verdadeiros que aqueles apreendidos pela geometria 
euclidiana. Mas uma reflexão no sentido de contribuir na argumentação que 
defende que toda e qualquer representação é uma construção social – no caso das 
representações do espaço físico da Terra, a própria transposição de uma superfície 

https://svs.gsfc.nasa.gov/3655
https://svs.gsfc.nasa.gov/3655
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com forma não classificável, transposta para um modelo (geoide) e depois para 
outros modelos (elipsoide, sistema de coordenadas geográficas, sistemas de 
coordenadas cartesianas) coloca essa imagem do globo como extremamente 
artificial, e ainda assim é considerada ‘cientificamente verdadeira’. Com isso, 
Poncet se aproxima dos autores que pensam na relação cartografia–geografia, o 
que justifica sua presença nesta dissertação.

Mas será que todo mapa precisa de um referencial euclidiano? A resposta 
é não. Não necessariamente os mapas mentais são construídos em lógicas de 
apreensão geométrica das distâncias, mesmo que tenhamos o espaço euclidiano 
naturalizado na nossa apreensão cartográfica. Nesse sentido, a democratização 
do acesso às técnicas cartográficas, com a popularização da internet, mas também 
o crescente número de práticas de mapeamento participativo feito por coletivos 
sociais, são operadores de uma desestabilização, em maior ou menor medida, 
dessa naturalização.

Há pelo menos três espécies de cartógrafos: aqueles cujo trabalho é 
mapear territórios – “cartógrafos”; aqueles cuja vocação paga é dar 
forma visual a um espaço muitas vezes bastante abstrato – autores 
que assinam seus mapas, “designer”; e aqueles que, um dia, pensando 
que um bom esboço é melhor do que uma longa explicação, tenta falar 
sobre um “onde” usando uma toalha quadriculada no pub local – ou 
para quem o GoogleMaps® é uma segunda natureza. (PONCET, 2015, 
p. 257, tradução nossa)

Para Poncet (2015), esses três tipos de cartógrafos constroem três tipos de 
mapas, respectivamente: mapas de dados, mapas do espaço e mapas da espacialidade. 
Segundo ele, esses tipos podem ser combinados em uma pessoa só. O que o geógrafo 
está falando é que existem pessoas que buscam dados e constroem representações 
gráficas a partir deles, mas não conseguem pensar além da localização, não conseguem 
ter uma leitura espacial. Esta seria feita por cartógrafos que conseguem representar 
a dimensão espacial dos dados. Por fim, as pessoas que não necessariamente coletam 
dados, mas são capazes de refletir sobre espacialidades e representá-las, na forma de 
mapas mentais, em um pedaço de papel.

Essa esquematização de Poncet (2015) nos oferece um olhar para o 
processo cartográfico e para as diferentes formas de representação espacial. No 
entanto, cria uma terminologia que pode ser lida como a separação entre quem 
constrói o melhor mapa. Como classificar os geógrafos acadêmicos, em sua 
diversidade? Ou os mapas do IBGE e o geomarketing? Os mapas jornalísticos do 
Nexo ou Folha de São Paulo não são feitos, necessariamente, por geógrafos ou 
pessoas com formação que os geógrafos têm em cartografia. Os mapas do Atelier 



99

de Cartographie da Science Po são bons mapas por que são feitos por geógrafos 
ou por que refletem uma apropriação da discussão sobre espaço geográfico, 
espaço cartográfico e linguagem cartográfica? E os mapeamentos de geógrafos 
que discutem exatamente as formas de mapear, como os próprios Lévy e Poncet, 
e também Eduardo Dutenkefer e Hervé Théry? Um mapa em um pedaço de papel 
feito por uma pessoa não-cartógrafa com o objetivo de explicar um trajeto serve 
ao que foi proposto – é uma cartografia inferior? Os mapeamentos participativos, 
artísticos ou de outras naturezas críticas são menos importantes?

Não afirmamos que Poncet (2015) defende essa hierarquização, mas 
caímos facilmente nesses questionamentos quando começamos a classificar os 
tipos de mapas em razão de suas técnicas e autoria. O geógrafo ainda traça uma 
analogia entre mapa e fotografia, cartógrafo e fotógrafo. Para ele, a popularização 
das técnicas de produção de mapas por pessoas sem formação em cartografia 
resultou na proliferação de “carto”, que não seriam mapas como os dos cartógrafos. 
Ora, a popularização de redes sociais de compartilhamento de fotografias e outras 
imagens como o Instagram, Pinterest e Flickr não reduziu as fotografias de uma 
pessoa com um aparelho celular a um status diferente daquele de um fotógrafo 
com uma máquina fotográfica profissional. Os objetivos é que são diferentes. Uma 
pessoa que faz uma selfie despretenciosa não tem intenção de receber um prêmio 
pela foto, no máximo compartilhá-la em suas redes sociais. Da mesma forma, 
um mapa feito por alguém não-cartógrafo de formação ainda assim é um mapa 
que deve servir aos objetivos que seu autor imaginou para ele. De que forma 
essas novas terminologias contribuem para a relação cartografia – geografia? 
Acreditamos que muito pouco.

Outra crítica de Patrick Poncet (2015), que pode parecer mais radical, diz 
respeito à Semiologia Gráfica de Jacques Bertin (1998). Na raiz, não há novidade: 
a crítica repousa na ausência de uma abordagem geográfica pela linguagem 
gráfica. Nos termos de Fonseca (2004, p. 19), um dos desafios que os cartógrafos 
enfrentam atualmente “é a dificuldade real da passagem da Semiologia Gráfica 
para uma Semiologia Geográfica ou uma cartografia Geográfica influenciada pela 
Semiologia Gráfica”. Poncet também critica o fato de que a semiologia não é uma 
novidade na formação de geógrafos, porém sua aplicação se restringe a mapas 
que circulam no meio acadêmico.

Além disso, a semiologia tem fundamentação na percepção universal dos 
símbolos (em especial, tamanho e cor) e não mantém relação com nenhuma 
“tradução cartográfica [convenções, que foram negadas por Bertin], estética ou 
artística” (PONCET, 2015, p. 261, tradução nossa). A questão que aparece aqui 
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é: quais são os limites de uma linguagem construída sobre pressupostos que 
se pretendem universais? E mais: existe percepção universal? Voltamos para 
a questão inicial: se não há relação com a geografia, a linguagem cartográfica 
baseada na Semiologia Gráfica é uma linguagem morta.

Poncet (2015, p. 262, tradução nossa) continua:

A semiótica bertiniana, portanto, tem apenas uma virtude: o controle de 
danos, em outras palavras, para garantir que os cartógrafos aprendizes 
não cometam erros e não produzam mapas que digam o contrário do que 
pretendem. No entanto, vem com um custo exorbitante na limitação da 
criatividade cartográfica e reduzindo drasticamente o possível leque de 
expressões usadas para representar espaços. Ainda assim, não há garantia 
de que essa medida de segurança leve a uma representação ideal.

Após a exposição da crítica, Poncet (2015) apresenta uma alternativa, 
à qual ele localiza no campo da mediologia, que seria um método que leva em 
consideração o papel das inovações tecnológicas na produção da cultura das 
sociedades. Sua mediologia substituiria a Semiologia Gráfica de Bertin.

A construção gráfica de Bertin (1998) define seis variáveis visuais em três 
possíveis modos de implantação, que seriam capazes de representar todos os 
fenômenos sociais garantindo a transcrição das características fundamentais dos 
dados para a imagem: ordenação, proporcionalidade, seletividade e associação.

A primeira justificativa é que a “cartografia simplesmente não é mais o 
que era” (PONCET, 2015, p. 271). Assim, o geógrafo rejeita a construção das 
variáveis visuais por Bertin, resumindo todas as possibilidades de construção 
gráfica em 1. fundo do mapa; e 2. quatro dimensões expressivas (forma, tamanho, 
cor e efeitos visuais).

Para o Poncet, as regras de Bertin de que valores relativos (contínuos) 
são melhor representados por uma variável visual que expresse, principalmente, 
ordenação (valor, isto é, gradação de uma matiz), e de que valores absolutos 
(discretos) são melhor representados por uma variável visual que expresse 
proporcionalidade (tamanho), são falsas. Ele afirma que valores absolutos podem 
ser representados em mapas coropléticos (aqueles nos quais utiliza-se uma cor 
sobre uma área no mapa) e que o resultado é muito satisfatório. Inclusive, se o 
fundo de mapa for euclidiano, seria possível visualizar melhor as densidades, em 
razão da continuidade e contiguidade da superfície representada. A regra de que 
o uso da variável forma deve ser evitado para representar muitos fenômenos em 
uma mesma legenda, sob o risco de criar poluição visual, também é criticada por 
Poncet, que afirma que esse risco é relativo à escala cartográfica, à proximidade 
dos objetos representados no mapa e à quantidade de formas diferentes.
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Ele resume o uso das cores à possibilidade de construção HSB (matiz, 
saturação e brilho) e sugere também que seria possível construir mapas 
completamente satisfatórios com o uso de apenas quatro cores, uma vez que a 
gama de cores disponíveis que permitem uma diferenciação pelo olhar humano 
não é tão ampla. Ele desconsidera as diferentes formas de apreensão das cores, 
por pessoas com diversos tipos de daltonismo e pessoas não-daltônicas. Isso já 
foi discutido anteriormente (DUTENKEFER; ALMEIDA 2017), já que Bertin pouco 
produziu sobre o uso da cor como uma variável visual. Nos últimos anos, muitos 
esforços têm surgido no sentido de contribuir com essa lacuna, inclusive esforços 
para uma cartografia mais inclusiva (COLORBREWER, s/a; NEIVA, 2008; JENNY; 
KELSO, 2007; MAIA, 2013).

Por fim, nos efeitos visuais, Poncet (2015) coloca todas as intervenções 
visuais possíveis, empregadas de forma coerente, porque estes não seriam adornos, 
mas elementos construtivos da imagem. Mas também coloca nesse grupo os 
cartogramas, o que não parece fazer muito sentido com a sua argumentação durante 
todo o texto, já que, apesar da suposta necessidade de um fundo da geometria 
euclidiana para a cartografia, ele também afirma que o espaço cartográfico é flexível, 
podendo ser apreendido por outras métricas. Colocar os cartogramas como efeitos 
visuais soa pouco confiante no poder dessa flexibilização.

Consideramos as orientações de Poncet (2015) significativas no 
sentido de que promovem um ruído na discussão sobre os limites da 
Semiologia Gráfica. Pensamos ainda que sua mediologia não tem uma 
justificativa que possa justificar a substituição daquela por essa, mas ela 
advoga por uma maior criatividade para além de regras cartográficas. 
Quebrar essa barreira de linguagem imutável que parece existir em torno 
da linguagem cartográfica é um dos passos fundamentais para romper 
barreiras entre públicos e aproximar o mapa de um maior número de 
pessoas.

4.3. CARTOGRAFIAS CRÍTICAS

Uma cartografia que não serve à manutenção da transmissão de ideologias 
dominantes, que desnaturaliza o euclidianismo, que se preocupa com a justiça social, 
representando sujeitos antes ocultos nos mapas, que propõe outras epistemologias 
do espaço cartográfico é uma ação contraproducente, tomando como referencial os 
mapas hegemônicos: aqueles dos Estados e grandes empresas, como o Google.
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O início dessa cartografia estudos nas interfaces da preservação de 
recursos naturais com o reconhecimento de terras de populações tradicionais, 
como nos fala (ACSELRAD; CÓLI, 2008). Os métodos utilizados são vários: 
etnomapeamento, autodemarcação, mapeamento participativo, com o auxílio 
dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) ou não, dentre outros. Esses 
mapeamentos começaram nos anos 1990 e na primeira década dos anos 2000 
cresceram consideravelmente, incluindo no cenário brasileiro. A maior parte 
diz respeito à demarcação de territórios e territorialidades indígenas e de 
áreas de proteção ambiental. No entanto, cresce nos anos 2000 o uso dessa 
estratégia como forma de ação política em movimentos sociais e nas artes, 
como com os grupos Counter-Cartographies Collective (EUA), Bureau d’Études 
(França), Grupo de Arte Callejero (GAC) e Iconoclasistas (Argentina) e Coletivo 
E/Ou (Brasil). Para uma definição sobre o mapeamento que eles fazem, utilizo 
a definição de André Mesquita (2013), que se debruçou sobre a produção e as 
implicações sociais de mapeamentos na interseção arte–política, os quais ele 
chamou de mapas dissidentes.

Se temos mapas que reforçam as relações e os processos de sistemas 
políticos e econômicos hegemônicos – chamados por Holmes de 
dominantes –, há também mapas que proporcionam um dissenso 
inerente à realidade, de colaboração entre indivíduos e movimentos 
e articulação de novos modos de solidariedade e ressonâncias de 
diversas lutas. (MESQUITA, 2013, p. 27, grifo do autor)

Uso a noção de contracartografia para referir-me aos projetos 
desses coletivos dedicados a mapear sistemas de poder e conflitos 
visíveis e invisíveis em redes, territórios, instituições e fronteiras, 
a compartilhar técnicas e metodologias de mapeamento e a produzir 
conhecimento autônomo. Recuso uma leitura reducionista de que 
os mapeamentos desses grupos, conduzidos com comunidades 
específicas, tratam de “empoderar” os seus indivíduos. Ressalto esse 
ponto, pois acredito que a noção de empoderamento é ambivalente 
como ação progressista e conservadora. Marina Vishmidt observa 
que no contexto neoliberal, estratégias de empoderamento operadas 
por artistas tratam de cooptar comunidades “incluindo-as” em 
seus projetos, gerenciando e administrando os seus resultados […]. 
Para mim, as ações de mapeamento do Counter-Cartographies 
Collective e Iconoclasistas não empoderam e não são projetos 
de inclusão, mas de construção conjunta de conhecimento e 
de ferramentas entre os colaboradores, compartilhando um 
território de produção e análise com processos que extrapolam 
os espaços dessas iniciativas. (MESQUITA, 2013, p. 31, grifos nossos)
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cartografia crítica (FERNANDES, 2017), cartografia Radical 
(REKACEWICZ, 2013) ou Contracartografia (MESQUITA, 2013) – nomes diversos 
para uma mesma coisa – é uma prática cartográfica desenvolvida a partir das 
técnicas e da linguagem dominante na cartografia produzida pela academia, pelo 
Estado e pelo mercado de mapas, por pessoas que não se sentem representadas 
por essa cartografia hegemônica e a mobilizam de forma a representar suas 
reivindicações. Ela é o oposto de uma cartografia de controle. Esse mapeamento 
é produto de crises política e econômicas e, eu diria, sexuais também. Sua 
finalidade é “mudar o sentido da crise e de como os poderes dominantes são 
produzidos” e, assim, “mapear os seus contornos pode ser um primeiro passo” 
(MESQUITA, 2013, p. 34).

Mesquita coloca o que chama de Contracartografia no campo das ações de 
movimentos sociais e dá um panorama de suas possibilidades e funções:

A meu ver, contracartografias quebram com essa tradição científica, 
assim como fizeram muitos outros mapas de artistas (por exemplo, 
os mapas surrealistas e situacionistas), mas não somente isso. 
Essencialmente, sua transgressão pode implicar em confrontar os 
mapas geopolíticos para expor as relações de domínio e exploração 
capitalista e os movimentos de libertação presentes nesses territórios 
(World Map de Fahlström), traçar diagramas ligando os protagonistas 
das redes globais de poder, empresas e transações financeiras da 
sociedade informacional, indo além da geografia física (Lombardi e o 
trabalho do Bureau d’Études), ou condensar informações complexas 
de natureza crítica indicadas nos mapas para visualizar espaços de 
precarização e zonas afetadas por uma série de problemáticas sociais e 
econômicas (Counter-Cartographies Collective e Iconoclasistas). Existe 
ainda um elemento intervencionista nesses projetos se considerarmos 
a noção de intervenção, segundo o Critical Art Ensemble, como “a 
apropriação de material, de conhecimento e de território com o 
propósito de enfraquecer ou revelar as estruturas e vetores autoritários 
e repressivos que produzem e administram um determinado campo” 
[…]. Dentro de uma orientação política e anticapitalista, a resposta 
desses mapas está, precisamente, em enfraquecer os poderes obscuros, 
tornando-os visíveis, e destituir a influência dos saberes oficiais. 
(MESQUITA, 2013, p. 175, grifos nossos)

Quando este autor coloca a Contracartografia como uma produção ativista, 
ele dá exemplos de mapeamentos que são feitos por ou com movimentos sociais, 
e que mesmo que possam ser feitos dentro de universidades, como é o caso do 
Counter Cartography Collectives (3Cs), eles são sempre usados para além dos 
limites da academia. Sem dúvidas, isso é muito importante, por ser um veículo de 
extensão e estabelecimento de vínculos entre saberes científicos e não-científicos. 
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No entanto, questiono-me se uma cartografia produzida nesses mesmos moldes, 
porém que sirva para uma discussão acadêmica, que não necessariamente tenha 
função para algum movimento social fora da universidade, poderia ser considerado 
nos termos de uma Contracartografia. Se considerarmos a academia como um 
movimento social, uma instituição constituída de partes que podem (deveriam) 
estar comprometidas com questões sociais, então toda a produção cartográfica 
que se faz dentro dela e que desafia sua própria linguagem, colocando-se como 
mais uma força no campo de poderes, é uma produção contracartográfica.

Wellington Fernandes (2017) aponta para o poder que dessa cartografia, 
que ele nomeia como crítica, para tornar visíveis os sujeitos ocultos das narrativas 
históricas. Tim Stallmann (2012), membro do 3Cs, diz que uma Contracartografia 
deve mapear a opressão e não os oprimidos. Isso traz a discussão da visibilidade 
no mapa (mapear a opressão que as pessoas sofrem é mais importante do que 
mapear pessoas não visíveis nos mapas, portanto, inexistentes no discurso 
cartográfico – considerando que este é um instrumento poderoso de produção 
da sociedade).

Em Fernandes (2017) há exemplos de cartografias que tornam visíveis 
pessoas até então ausentes nos mapas, e seu próprio trabalho em uma escola 
é um exemplo de como os sujeitos podem utilizar das técnicas de produção 
hegemônicas para produzir suas próprias narrativas espaciais. Mas a visibilidade 
é sempre uma questão importante ou ela é atravessada pela segurança em não 
ser visível em determinados contextos?

O geógrafo Michael Brown (2000) discute essa questão em seu livro Closet 
space: Geographies of metaphor from the body to the globe e também em parceria 
com outro geógrafo, Larry Knopp (BROWN; KNOPP, 2008), no artigo queering the 
map: the productive tensions of colliding epistemologies. Os questionamentos 
levantados baseiam-se nos dados do Censo dos EUA. Lá, o Censo não apresenta 
nenhuma informação direta sobre a sexualidade dos residentes no país, no 
entanto, Brown, com a ajuda de cartógrafos, conseguiu construir estatísticas 
espaciais que oferecem, a partir de respostas do questionário de recenseamento, 
uma probabilidade da localização da residência de homossexuais, em escala 
local, sendo possível inclusive identificar as quadras. Para os dois geógrafos, 
essa informação é perigosa já da forma como existe. Se fosse um dado primário, 
dando a certeza da localização, seria muito mais perigoso. Isso se contrapõe com 
as insistentes tentativas de mapear homossexuais e seus locais de encontro, 
desde 1983 com o trabalho de Manuel Castells, The City and the Grassroots, como 
pontos em mapas.
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Baptiste Coulmont (2006), em pequeno artigo chamado À quoi sert une 
carte… (algo como, Para quem serve um mapa), afirma que o surgimento de guias 
de turismo gay, com mapas de locais para ir, que surgiram a partir de 1960, são 
instrumentos que podem revelar fluxos e dinâmicas dos espaços desse grupo. E 
complementa dizendo que a objetificação desses mapas acontece porque eles 
são usados pelos grupos aos quais se destinam para os fins que estes decidem 
fazer dele. Assim, ele contradiz Jon Binnie e Gill Valentine (1999), ao dizer que 
“colocar ‘pontos em mapas’ não é uma forma retrógrada do trabalho geográfico, 
[…] é uma das ferramentas da visualização ‘imaginada, negociada e contestada’ 
da localização de gays e lésbicas. O mapa é, principalmente, comercial e militante” 
(COULMONT, 2006, p. 2).

Outro ponto é que em um guia turístico, o usuário procura informações 
sobre onde ir, já em mapas produzidos em outras esferas, como na academia, as 
análises sempre buscam mais informações. Esse foi o gap encontrado em trabalho 
anterior (ALMEIDA, 2016), para o qual apresentamos algumas alternativas, com 
mapas em anamorfose, mapas-modelo em anamorfose, mapeamento com dados 
de aplicativos de celular para encontro e modelização gráfica.

Apresentar apenas a localização topográfica dos fenômenos em mapas é 
algo muito aquém das possibilidades cartográficas. A maior parte da produção de 
mapas sobre sexualidades não normativas desde 1960 foi localizar endereços em 
mapas topográficos (atualmente, são balões na base do GoogleMaps). Reforçamos 
uma afirmação de Fonseca (2004): a localização topográfica é uma informação 
importante, não está em questão menosprezá-la, mas ela por si só diz pouco sobre 
a espacialidade do fenômeno. A localização não deve ser o ponto de chegada de 
uma análise feita a partir de mapas.

O clássico trabalho de Néstor Perlongher (1987), assim como a dissertação 
de Francisco de Paula Freixa Pascual (1995) e a tese de Marcelo Perilo (2017), 
nenhum deles na geografia e com praticamente nenhuma discussão a partir de 
autores geógrafos, são bons exemplos da construção de uma análise espacial a 
partir de mapas, mesmo que estes estejam limitados à localização. Dizemos isso 
porque mais grave é o fato de que grande parte dos trabalhos sobre a relação 
espaço e sexualidade não utilizam o mapa em suas análises, reservando a eles o 
status de ilustrações ou anexos ao texto.

Esse não deveria ser um problema. O Atlas mondial des sexualités 
organizado por Nadine Cattan e Stéphane Leroy (2013) nos mostra o uso de uma 
diversidade significativa de gráficos e mapas para tratar de múltiplos temas que 
dizem respeito a esse campo: mapas topográficos, coropléticos, proporcionais, 
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modelos, esquemas, gráficos em barra, gráficos dinâmicos (com dimensão 
temporal). Se tudo isso é possível, resta-nos considerar que o que falta é uma 
aproximação com a linguagem cartográfica e o processo de construção de mapas. 
Se não for isso, então qual a função do mapa? Há uma obrigação em usar mapas, 
independente de quais e de como, só porque se fala em espaço? O mapa não 
resume a geografia.

Em conclusão, identificamos duas questões: a primeira é o papel subalterno 
que o mapa ocupa nas análises sobre espaço e sexualidade. Nessa temática 
específica, a localização do fenômeno em termos topográficos nem sempre fornece 
dados novos em relação com o que o texto já traz (ou o conhecimento popular 
sobre a espacialidade de alguns grupos). Qual cartografia serve para apreender os 
outros fatores que atuam na construção dessas espacialidades? Acreditamos que 
é preciso, antes de mais nada, de uma reflexão teórico-metodológica orientada a 
representar esse fenômeno especificamente, que se localizaria no conjunto mais 
amplo das cartografias críticas.

4.4. DEFININDO A CARTOGRAFIA QUEER

O espaço cartográfico hegemônico (naturalizado) se propõe neutro e 
racional, mas a neutralidade e a racionalidade são discursos inventados para 
disciplinar os corpos à dominação masculina, heterossexual, branca e colonizadora. 
Gillian Rose (1993) fala sobre a questão de gênero na geografia, principalmente 
sobre o estabelecimento e a manutenção da dicotomia natureza–mulher x 
cultura–homem, que produz um olhar sobre o racional pautado transformação 
do corpo feminino em objeto dado e máquina da vida (procriação), enquanto que 
à figura masculina, atribui-se o progresso científico e filosófico. Essa discussão é 
aprofundada em Donna Haraway (1989), já citada no Capítulo 2.

A apropriação da cartografia queer que proponho aqui repousa no diálogo 
que estabeleço entre a desconstrução do mapa, por Brian Harley, a apropriação 
e o deslocamento que Gilles Deleuze e Félix Guattari fizeram de alguns conceitos 
geográficos, especificamente ‘mapa’ e ‘cartografia’, e da proposta de cartografia 
queer, de Paul B. Preciado (2017a), no âmbito das cartografias dissidentes, que 
coloca a cartografia de Michel Foucault, elaborada para a construção de uma 
genealogia do poder através dos dispositivos da sexualidade, da prisão e da loucura, 
em um outro patamar ao agregar as contribuições dos estudos feministas e queer. 
Paul B. Preciado é explícito quanto a importância da produção de materialidade 
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como parte do processo de produção da subjetividade: a arquitetura, os objetos, as 
ruas, os espaços são, ao mesmo tempo, produtores e produtos de normas sexuais 
e de gênero, de normalidades e desvios. Como vimos no Capítulo 3, eles compõem 
a tecnoesfera do espaço geográfico. O que pretendemos, aqui, portanto, é levar 
esses fazeres cartográficos de bases filosóficas para o campo da representação 
gráfica, especificamente para a cartografia geográfica.

O mapa é, para Deleuze, um instrumento que possibilita a representação 
e, assim, a exposição das relações que compõem o poder, “deixando-as expostas 
e abrindo vias possíveis de resistência e de transgressão” (PRECIADO, 2017a, p. 
9). É Guattari quem vai desenvolver primeiro e mais a fundo esse deslocamento 
da cartografia da prática geográfica à filosófica. O objetivo da cartografia 
esquizoanalítica não é a espacialização do fenômeno em si, seja ele espaços 
habitados por sujeitos minoritários ou conflitos de fronteira, mas a elaboração 
de um mapa capaz de revelar os modos de produção da subjetividade (como 
determinado sujeito foi construído enquanto uma minoria?). Tal mapa age em 
relação às tecnologias de representação, de informação e de comunicação – 
“máquinas performativas” (PRECIADO, 2017a, p. 10) – que, além de produzirem 
normas, produzem também, e isso é muito importante, os sujeitos que estão 
dentro e fora delas. Essa cartografia não deveria servir à narração de fatos 
históricos, nem descrever e explicar a sociedade, muito menos adentrar 
no campo da psique. Isso significa que a cartografia esquizoanalítica não é 
uma contracartografia, no sentido de que ela não é contraproducente. Seria 
justo dizer que ela funciona como um escracho, explicitando como as coisas 
funcionam, não no sentido de condenar o que já se sabe sobre as coisas, mas de 
propor um outro olhar para elas. Então, na visão de Preciado (2017a, p. 10), a 
cartografia guattariana é 1. mais do que a representação da espacialização de 
algo; 2. a representação das subjetividades políticas; e 3. “uma autêntica prática 
revolucionária de transformação estética e política”.

A cartografia guattariana rompe com a representação enquanto um 
amontoado de informações dadas, porque ela não está interessada em dar respostas 
ou solucionar problemas. Assim, Preciado (2017) desloca Foucault e sua discussão 
sobre a produção de corpos normais e anormais para esse campo da cartografia 
guattariana e passa a discuti-la a partir da perspectiva da teoria da performatividade.

O trabalho de Foucault, notadamente A História da loucura, Vigiar e punir e 
História da sexualidade, permitem localiza o início da produção de subjetividade 
na sociedade moderna na invenção, no século XVIII, de sujeitos perversos, 
como a mulher histérica, a mão masturbadora, o doente mental, o criminoso, 
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o homossexual, dentre outros. Esses novos sujeitos estavam condicionados a 
regras de vigilância e punição por desordem dentro do que se estabeleceu como 
normalidade social.

As noções cartográficas de panóptico e de heterotopias de Foucault 
dizem respeito a uma tentativa de dar conta da transformação do 
exercício de poder no Ocidente e sua relação com o corpo a partir do 
século XVIII que levará à conceituação do termo “biopolítica”. Se o 
panóptico – lembremos do protótipo arquitetônico criado em 1791 
como espaço de vigilância e de gestão da produção industrial (e não 
penitenciária, a princípio) de grupos humanos – se transforma no 
modelo diagramático do biopoder, isso não ocorre por sua profusão 
efetiva no tecido urbano do século XIX (visto que, como sabemos, não 
será construído até meados do século XX), mas sim porque permite 
que Foucault pense a arquitetura implicitamente visual da relação 
corpo–poder na modernidade. (PRECIADO, 2017, p. 10-11)

Foucault coloca a arquitetura, a espacialização e o deslocamento do poder 
no campo das tecnologias da subjetividade. E pensando sobre as cidades, afirma 
que são nelas que os sujeitos desviados na sociedade moderna se materializam: 
das fotografias de mulheres chamadas de histéricas e de homossexuais, tiradas 
em clínicas médicas para investigações científicas na época, os pervertidos vão 
para sanatórios, para as ruas, para os bordéis. Assim, não há como não concordar 
com Preciado (2017, p. 11) quando ele afirma que a produção de sujeitos fora das 
normas está intrinsecamente ligada à transformação do “tecido urbano”, o que 
significa dizer que o espaço urbano hoje em dia, principalmente as grandes cidades, 
caracterizam-se por espaços produzidos por subjetividades+materialidades 
desviantes da modernidade. Em outras palavras: 1. o espaço urbano é heterossexual; 
2. a homossexualidade é uma intrusa no espaço urbano; 3. é necessário que haja 
tal intromissão da homossexualidade no espaço urbano, e a criação de espaços 
homossexuais, que são pseudo-secretos, considerados sujos e degradantes, para 
que possa existir i. o sujeito heterossexual e o sujeito homossexual; ii, a diferença 
entre eles; e iii. a segregação no espaço urbano.

Tal cartografia feita por Foucault foi desenvolvida por estudiosos 
posteriormente, mais notadamente nos estudos queer, como Eve K. Sedgewick 
e Judith Butler, e, partindo dessa produção, Preciado (2017, p. 12-14, itálico do 
autor) encontrou alguns pontos fundamentais para a sua compreensão:

#1. Todo corpo é potencialmente desviado, considerado como um 
‘indivíduo que deve ser corrigido’ [Foucault] e, por isso, deve circular 
através de um conjunto de arquiteturas políticas (espaço doméstico, 
escola, hospital, quartel, fábrica etc.) que garantam a sua normalização. 
Sem uma espacialização política do corpo (verticalização, privatização 
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do ânus, controle da mão masturbadora, sexualização dos genitais etc.) 
e sem uma gestão do espaço e da visibilidade do corpo num espaço 
público, não há subjetivação sexual. 

#2. O que caracteriza o espaço público na modernidade ocidental é 
ser um espaço de produção de masculinidade heterossexual. O espaço 
público se caracteriza simultaneamente pela exclusão da feminilidade 
e da homossexualidade, e pelo prazer oriundo dessas segregações. O 
público é, portanto, uma erotização dessexualizante do separatismo 
masculino. A partir disso, é possível concluir que a sexualidade 
feminina, genérica, não somente a homossexual, é na realidade um 
tipo de sexualidade periférica à medida que a sua produção se dá pela 
exclusão do espaço público.

#3. Circulando através dessas arquiteturas de subjetivação e submetidos 
a técnicas de representação visual, os sujeitos sexopolíticos emergem 
no século XIX ao mesmo tempo como objetos de conhecimento e 
como figuras do espetáculo e da representação pública. […] não é 
possível fazer uma história da sexualidade na modernidade sem traçar 
cartografias superpostas de normalização e de resistência.

O importante dessa análise foucaultiana não é somente pensar a 
identidade sexual como um efeito de um processo de construção 
política, mas sim identificar as técnicas semiótico-técnicas, visuais, 
arquitetônicas e urbanísticas através das quais é realizada essa 
construção.

#4. Os espaços de subjetivação são espaços performativos. […] Através 
de uma leitura cruzada dos saberes disciplinares de Foucault, pelos 
atos de fala performativos de John Austin e da análise do princípio 
citacional da força performativa de Jacques Derrida, Butler afirma que 
a identidade sexual e de gênero não possui realidade ontológica para 
além do conjunto de atos performativos (convenções discursivas e 
repetição ritualizada de performances corporais) que a produz. A partir 
desse ponto de vista, traçar uma cartografia queer requer enfatizar a 
maneira como o discurso, a representação e a arquitetura constroem o 
sujeito que é possível explicar, descrever ou acolher, em vez de construir 
um arquivo de discursos, representações e espaços produzidos pelas 
subculturas gays, lésbicas, transexuais ou transgênero.

A espacialização política do corpo é um aspecto geográfico, porque, 
como diz o filósofo, refere-se tanto ao espaço doméstico como ao espaço 
público. E, nesse sentido, o que ele chama de “espaços produzidos pelas 
subculturas gays, lésbicas, transexuais ou transgênero” (PRECIADO, 2017a, p. 
14) não passa de um dado a priori para qualquer estudo sobre os espaços da 
sexualidade, atualmente.
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Voltamos à crítica às cartografias (tanto gráficas como verbais) dos espaços 
desses sujeitos desviantes das normas sexuais e de gênero, que se resumem à 
localização dos locais de encontro: encarnar o papel de pesquisador e empenhar-
se em uma investigação cujo objetivo é identificar esses espaços é uma empreitada 
com o fim já dado; é buscar uma informação que não revela absolutamente nada 
sobre a sua lógica espacial; é procurar o espaço produzido para entender o espaço 
produzido. Vale dizer que, atualmente, há outro problema: alguns estudiosos 
empenham-se em cartografar o centro de São Paulo, como se isso fosse novidade; 
poderiam, ao menos, buscar outras áreas do município, da cidade, do estado… 
Esse erro reside na falta de discussão teórica sobre espaço e espaço cartográfico, 
a qual é deficitária na geografia e em outras ciências sociais.

Preciado (2017, p. 3-7, grifo do autor) afirma que a cartografia dominante 
tem tendência à hagiografia e que isso é perigoso, pois tem o potencial de 
assimilação do desviante à norma. Nos termos de Foucault, o mapa da identidade 
das minorias é um “ato de vigilância”, o mapa mantém seu papel de dispositivo 
de controle e estética, porque não servem como crítica à opressão e à diferença. 
Assim, uma cartografia gay pode ser entendida, nas palavras do filósofo, “como 
uma utopia de desterritorialização dos espaços e do seu processo de sexualização 
dominante”, e a cartografia lésbica, por ser ausente, um mapa vazio, já que o 
espaço público não é feminino e pequena é a força da sexualidade feminina na 
guerra de poderes no espaço público, pode ser entendida como uma topofobia, “o 
rechaço de toda espacialização e o horror por toda cartografia”.

Existe uma segunda problematização na discussão levantada por Preciado 
(2017a) quando ele fala sobre a visibilidade do corpo no espaço público e a sua 
gestão. Em alguns casos, seria mais apropriado trocar espaço público por espaço 
comum. Isso porque alguns corpos desempenham papéis específicos e planejados 
em determinados lugares: o homem heterossexual passivo na casa de swing; o 
homem gay discreto que só se permite expressar comportamentos desviantes 
da masculinidade entre paredes (saunas, boates ou no quarto de outro homem); 
o homem hétero (mas também o homo, por vezes), trabalhador da fábrica 
sobrecarregado pelas pressões em demonstrar virilidade, frieza, atividade sexual 
dentro e fora do casamento; a sexualidade reprimida do clérigo, por exemplo. Isso 
permite pensar que a visibilidade da qual fala Preciado não é aquela discutida 
por Renaud René Boivin (2017), do espaço público, das ruas, da memória coletiva 
etc., mas a visibilidade enquanto agenciamento para o reconhecimento enquanto 
um homem heterossexual passivo, um homem gay, um homem provedor ou um 
homem eclesiástico.
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Outra questão em Preciado (2017a) é a afirmação de que o espaço público 
se caracteriza pela exclusão da sexualidade feminina genérica, incluindo a 
homossexual, e pela “erotização dessexualizante do separatismo masculino”. Na 
prática, o espaço público, heterossexual está a todo o momento sendo invadido 
em uma guerra de poderes travada com a homossexualidade masculina (e outras 
formas de expressar o sexo e o afeto entre homens). Exemplos disso são os lugares 
de cruising (ou caça, em português; prática de procura por parceiros sexuais, 
em geral, anônimos, no espaço público), tais como praças, parques e banheiros 
públicos. Essa oposição de forças, a expressão da homossexualidade no espaço 
público, é sempre sexualizadora, em maior ou menor grau. Tomo como caso para 
reflexão os banheiros públicos masculinos, caracterizados por uma arquitetura 
dildocêntrica (o pênis é ostentado no mictório, publicamente, enquanto o ânus 
é escondido vergonhosamente na cabine), que tem que lidar com pixos com 
conteúdo sexual nas paredes internas das cabines e com a masturbação e o sexo 
entre os usuários na frente dos mictórios, debaixo do nariz de outras pessoas que, 
na maior parte das vezes, não percebem a movimentação. (ALMEIDA, 2018).

Esses são os pontos aos quais a cartografia queer de deve se atentar. 
Retomando a citação:

A partir desse ponto de vista, traçar uma cartografia queer requer 
enfatizar a maneira como o discurso, a representação e a arquitetura 
constroem o sujeito que é possível explicar, descrever ou acolher, 
em vez de construir um arquivo de discursos, representações e 
espaços produzidos pelas subculturas gays, lésbicas, transexuais ou 
transgênero. (PRECIADO, 2017, p. 14)

Ainda segundo Preciado (2017), é possível pensar em uma cartografia da 
produção de subjetividade, da performatividade e de tecnologias de produção do 
corpo, mais do que em identidade, representação ou o próprio corpo em si.

Mesmo não dizendo explicitamente, Preciado está baseado na afirmação 
de Deleuze e Guattari (2011a, p. 44) de que “São os decalques que é preciso referir 
aos mapas e não o inverso”. Entendemos decalques como representações inertes, 
imutáveis, fixas e rígidas, e mapas como um rizoma, flexível, sem polos. É possível 
dizer, afinal, que é a representação das relações de produção da subjetividade 
o elemento através do qual é possível entender a própria sexualidade, e não o 
inverso, a expressão superficial e dada da sexualidade não permite uma crítica 
interna. Em outras palavras, o mapa deve representar a subjetividade e a 
materialidade. Em outras palavras, os processos, não apenas o indivíduo em si.

Agora, quando o mapa se torna um rizoma? Antes de mais nada, os 
princípios de um rizoma são:
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1. conexão e
2. heterogeneidade: 

“qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e 
deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 22);

3. multiplicidade: quando o múltiplo não existe como adjetivo, apenas 
como substantivo, porque rizoma = multiplicidade;

4. ruptura assignificante: todas as estruturas que compõem um rizoma 
podem ser cortadas e atravessadas, não significado isso uma ruptura, mas uma 
linha de fuga para uma metamorfose do rizoma, que pode voltar a se reestruturar 
da forma anterior, isso porque ‘o mapa não é a imagem do mundo’12, o mapa “faz 
rizoma com o mundo […], assegura a desterritorialização do mundo, mas o mundo 
opera uma reterritorialização do mapa, que se desterritorializa por sua vez em si 
mesmo no mundo (se ele é disto capaz e se ele pode)”, se ele é capaz de propor um 
outro olhar sobre o mundo (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 28);

5. cartografia e 6. decalcomania: “um rizoma não pode ser justificado por 
nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer ideia de eixo 
genético ou de estrutura profunda” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 29), não 
há nem dado preexistente, nem rigidez em um rizoma, ele é construído e deve 
conter a possibilidade de desconstrução, desconexão, reconexão, “com múltiplas 
entradas e saídas, com suas linhas de fuga” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 44).

O mapa, na geografia, é um rizoma quando ele assume que existe uma 
multiplicidade de formas de representar as partes do fenômeno, que em si não é 
uno. No caso dos mapas da subjetividade sexual, o que alguns autores chamam de 
interseccionalidade compõem as estruturas do rizoma. Um mapa da subjetividade 
sexual pode ser reelaborado por uma informação a mais sobre raça, que será outro se 
receber outra informação sobre gênero, e outra sobre idade… Para ilustrar: um mapa 
dos espaços de homens gays é um, de homens gays negros é outro, de homens gay 
negros idosos é outro – nunca é o mesmo, mas a variação de uma multiplicidade. Os 
mapas dos espaços gays em São Paulo (nos trabalhos acima citados) são decalques.

Nesse momento, percebemos que a cartografia guattariana e, 
especificamente, a cartografia queer nunca deixou de ser geográfica – a questão é 
que, do lado da geografia, o diálogo é pouco estimulado.
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MAPAS DA VIOLÊNCIA
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A partir da fundamentação teórica exposta até aqui, apresentamos três exercícios 
metodológicos de produção de mapas que nos permitem apreender as lógicas de 
produção do espaço, do gênero e da sexualidade. O primeiro exercício é a construção 
de mapas e gráficos a partir dos dados de boletins de ocorrência que apresentam 
denúncias de violência física e/ou verbal motivada por discriminação à identidade 
de gênero ou orientação sexual. Esses mapas dizem respeito tanto ao perfil das 
pessoas vítimas e autoras da violência, como à periodização e espacialização 
das denúncias. Em seguida, trabalharemos com os resultados de 19 entrevistas 
realizadas em 2018 e 2019 com pessoas que sofreram/sofrem discriminação 
à identidade de gênero ou orientação sexual. Primeiro, faremos uma análise a 
partir de mapas mentais elaborados por essas pessoas, utilizando como ponto de 
partida a teoria da representação gráfica das estruturas fundamentais do espaço, a 
coremática de Roger Brunet (1987). Nosso objetivo ao utilizar Brunet é identificar 
elementos espaciais nos mapas mentais, não necessariamente os tipos exatos de 
estruturas espaciais que ele descreve, muito menos realizar a modelização gráfica. 
Ao lado dessa abordagem, consideramos também as falas para interpretar os mapas.

Depois, analisaremos as falas dessas pessoas, resultado de uma entrevista 
semiestruturada, utilizando tanto a coremática para encontrar lógicas espaciais 
elementares no discurso, quanto um software de análise estatística de textos para, 
a fim de compreender como as falas se estruturam em torno de algumas ideias-
chave e como elas se relacionam entre si. As entrevistas foram estruturadas em: 1. 
solicitação de desenho de mapa mental; 2. roteiro de perguntas semiestruturado; 
e 3. discussão a partir de alguns mapas que construímos com os dados dos boletins 
de ocorrência. Ao final, voltamos aos mapas dos boletins para reestruturá-los após 
as discussões nas entrevistas, inclusive com sugestões das pessoas interlocutoras. 
Então, os três processos metodológicos estão relacionados entre si, constituindo 
um instrumento coeso para discussão.

A escolha por esse caminho metodológico se deu porque, ao começar a 
criar mapas com os dados dos boletins de ocorrência, percebemos que havia 
muitas lacunas sobre a espacialidade da violência em questão, já que os dados 
dizem respeito apenas à violência registrada, um número que, podemos inferir, é 
menor do que a ocorrência da violência. O questionamento que fizemos foi: como 
encontrar interlocuções para essas lacunas? Foi então que consideramos tanto 
realizar entrevistas com pessoas que sofrem tais discriminações, quanto solicitar 
a elas a elaboração de representações de espaços seguros e não seguros em São 
Paulo. Após a orientação na banca de qualificação, a partir da quinta entrevista, 
passamos a mostrar os mapas que elaborei, como forma de enriquecer a entrevista.
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5.1. A VIOLÊNCIA A PARTIR DOS DADOS POLICIAIS

5.1.1. SOBRE A COLETA

No final de 2017, fizemos o primeiro pedido para acessar os dados da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), especificamente 
os boletins de ocorrência registrados ou encaminhados à Delegacia de Crimes 
Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI). Fizemoz isso após tomar conhecimento 
da matéria “O mapa da homofobia de SP”, com produção e reportagem de Glauco 
Araújo, Kleber Tomaz e Thiago Reis para o portal G1.13 Este mapeamento teve como 
recorte temporal 2006 à 2016, ano de fundação da DECRADI e ano da publicação 
da matéria, respectivamente. O recorte espacial foi a Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP). Os dados da matéria, pouco mais de 400 registros policiais 
em 10 anos, contrastam com os números dos levantamentos do Grupo Gay da 
Bahia (GGB) que coleta informações de assassinatos de pessoas fora das normas 
sexuais e de gênero em todo o Brasil, a partir de jornais e notícias na internet. 
Apesar das críticas que esse e outros grupos sociais sofrem por realizarem tal 
tipo de levantamento, todo o trabalho é baseado em metodologias de coleta e 
registro das informações.

Um resumo dos dados do GGB14:

Ano Número de mortes
2008 187
2012 338
2016 343
2017 445
2018 346

Tabela 1. Mortes de LGBTs no Brasil, segundo os relatórios do GGB.

É importante dizer que os dados do GGB não são os únicos sobre essa 
questão. Em 2018, o então Ministério dos Direitos Humanos (2018), publicou, 
como o fazia periodicamente, um relatório sobre a violência contra pessoas LGBT 
no Brasil. Suas análises se basearam em duas fontes de dados: o Disque 100, serviço 
público de registro de denúncias de violência, e estatísticas hemerográficas (notícias 
veiculadas na imprensa), como os relatórios do GGB e da Rede Trans Brasil.

A Figura 2 nos mostra uma explicação do processo metodológico que o 
Grupo de Pesquisa sobre Lesbocídio (2017) emprega em seus levantamentos 



117

sobre assassinatos de mulheres lésbicas no país.
Um dos questionamentos que realizamos foi: supondo que os números do 

GGB tenham aumentado em razão de um possível aumento do conservadorismo 

Figura 2. Infográfico 
“Lesbocídio no 
Brasil”. Fonte da 
imagem: https://
napontadalinguahq.
tumblr.com. Fonte dos 
dados: Dossiê sobre 
lesbocídio no Brasil 
– de 2014 a 2017 
(PERES et al., 2018).

https://napontadalinguahq.tumblr.com
https://napontadalinguahq.tumblr.com
https://napontadalinguahq.tumblr.com
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e do preconceito , mas principalmente por causa d maior divulgação de meios de 
denúncia, políticas públicas e do crescimento de meios jornalísticos alternativos 
na internet, os registros policiais não deveriam ser maiores? Mesmo que olhemos 
apenas para violência verbal e física e não propriamente para assassinatos, só 
poderíamos esperar um número relativamente baixo de registros, se esse tipo de 
discriminação tivesse diminuído.

Em junho de 2018, através da Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), 
iniciamos o que seriam quase dois meses de coleta na base de dados da SSP. 
O trabalho que se seguiu foi cansativo, porque exigiu uma filtragem em uma 
planilha com todos os registros da/encaminhados à DECRADI de 2008 a 2017 
no estado de São Paulo. Lá constavam injúria racial, racismo, violência de gênero, 
dentre outras. Após filtrar a partir de termos como “homossexual”, “lésbica”, “gay”, 
“travesti”, realizamos a leitura de todos os resultados para verificar se, de fato, se 
tratavam de discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual. Alguns 
casos citavam o gênero ou a sexualidade da vítima, mas o ocorrido dizia respeito 
a outra coisa. Uma vez que não foi permitida a cópia dos registros, apenas a 
consulta, tivemos que elaborar um resumo de cada um dos resultados. Ao total, 
foram 347 registros, com 919 pessoas envolvidas, entre autoras e vítimas.

Uma dificuldade foi a identificação das ocorrências que tratavam de 
homofobia, lesbofobia, bifobia ou transfobia, já que havia relatos de violência de 
rua, de autores desconhecidos, bullying, ameaças virtuais e violência doméstica, 
para citar alguns. Apenas em 2016 foi inserido um campo nos formulários dos 
boletins de ocorrência para identificar se o ocorrido se tratava de homofobia ou 
transfobia. Esse campo é de preenchimento obrigatório em todas as delegacias 
do estado de São Paulo. Por outro lado, a leitura da descrição de cada boletim 
de ocorrência nos aproximou dos casos relatados, no sentido de possibilitar 
um mapeamento mais crítico do que a simples localização das ocorrências. Os 
dados são muito ricos para reconstruir o perfil das pessoas envolvidas, com 
informações sobre o local de ocorrência (rua, trabalho, bar, shopping, lar), idade, 
autodeclaração de raça/cor, profissão, data e horário do ocorrido, dentre outras.

Os registros apresentava a descrição dos fatos a partir da visão da vítima, 
o que é óbvio. Mas em alguns, havia a interpretação dos funcionários que estavam 
registrando o caso, como sobre a identidade de gênero da vítima (quase a totalidade 
das mulheres trans e travestis foram registradas como do sexo masculino), assim 
como o uso de pronomes errados e o uso do nome de registro de pessoas trans. 
Como o formulário não apresenta um campo para a informação do gênero e da 
sexualidade da vítima e da autora, criei essas colunas e as preenchi a parti da 
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descrição da ocorrência. Em muitos casos, a informação é uma inferência. Essa foi 
a forma que encontramos para não depender de um dado construído a partir da 
violência institucional que caracteriza os registros policiais.

Após a coleta de dados, verificamos que os registros para outros municípios 
que não a capital eram poucos, de forma que, nos testes cartográficos que fizemos 
posteriormente, eles eram insuficientes para a construção de uma imagem, ou até 
resultavam em uma imagem falsa.

Em seguida, fizemos uma série de categorizações: ocorrências apenas na 
esfera virtual (telefonemas, mensagens de texto e redes sociais) e ocorrências 
físicas )mesmo que tivessem início ou desenrolar na internet, mas nas quais houve 
o encontro físico entre vítima e agressor); ocorrências por tipo de agressão: física 
ou verbal; ocorrências por tipo de espaço: público, comum ou privado.

Para chegar ao número final de boletins, tivemos que desconsiderar 
alguns casos muito específicos, além daqueles em que constavam o gênero ou a 
sexualidade, mas não se tratavam de discriminação por essas características. Não 
foram contabilizados casos de violência doméstica ou relacionamento abusivo, 
assim como golpes de boa noite, Cinderela; casos que apareceram apenas uma 
vez, como de denúncia contra médico que realizou procedimentos cirúrgicos 
(vaginoplastia) que resultaram em danos físicos e morais para a vítima, também 
sobre um reverendo que alegou ter sofrido discriminação por parte de pessoas 
LGBT após se posicionar contra um suposto ‘kit gay’.

5.1.2. TRANSFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DE POSIÇÃO - OU 
ANAMORFOSES

Antes de iniciar uma série de mapeamentos planejados durante o tratamento das 
tabelas, fizemos testes em dois softwares diferentes que realizam Transformações 
Cartográficas de Posição (TCP): o Anaplaste e o ScapeToad. TCP é um tipo de 
transformação espacial que pode ser feita em um espaço de referência (em geral, 
topográfico), na qual o fator de transformação é o peso espacial de um fenômeno, 
traduzido no valor atribuído a cada unidade territorial. Utilizamos o número de 
ocorrências por distrito para verificar o peso espacial em cada unidade e decidir 
qual deles utilizaria. 

As TCPs podem ocorrer em dois sentidos: transformação da posição e 
transformação do peso. Na primeira, a posição relativa entre como um dado 
obtido a partir da posição absoluta, através da inserção de uma variável Z. 
Na segunda, uma variável é aplicada em uma superfície de forma a alterar 
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seu tamanho e sua forma de acordo com suas características: sempre 
variáveis quantitativas, quanto maior o valor, maior a expansão de uma área. 
É possível trabalhar com o inverno, a fim de visualizar os valores negativos, 
a não-espacialidade do fenômeno, apenas invertendo os valores, criando uma 
antianamorfose (ou anticartograma).

Colette Cauvin, Francisco Escobar e Aziz Serradj (2008, p. 17, tradução 
nossa) assim definem as TCP:

As transformações cartográficas de posição (TCP) […] expressam 
as mudanças da forma (em pleno sentido) do mapa, a partir do 
deslocamento dos contornos, dos limites internos ou dos lugares. 
Elas constituem um conjunto de métodos que revelam as estruturas 
não visíveis ao olho e se baseiam nos trabalhos de D’Arcy Thompson 
sobre o crescimento [tamanho] e a forma, os quais nos dão a hipótese: 
“a forma expressa a estrutura de um fenômeno; se queremos 
caracterizar uma forma ou compará-las, podemos, então, revelar uma 
estrutura não visível por intermédio da forma, podemos comparar as 
estruturas entre si”.

Isso significa dizer que forma nem sempre é estrutura, mas a TCP 
transforma a forma para que ela seja a estrutura. É uma maneira de trabalhar 
com mapas em outras métricas além da euclidiana, a fim de explorar o que 
os dados podem dizer para além da localização absoluta e da quantificação 
(absoluta ou em densidades, ainda no plano da localização). Assim, as TCPs 
estão em diálogo com as críticas às naturalizações e limitações da Cartografia, 
apresentadas anteriormente.

Para retomar as discussões sobre o mapa apresentadas em capítulo 
anterior, apresento a seguir três esquematizações encontradas em Cauvin, 
Escobar e Serradj (2007) que ajudam a sintetizar e terminar de definir o que 
estou entendendo como mapa. A primeira, Figura 3, trata de uma definição 
ampla do mapa enquanto objeto transmissor de informações. O esquema coloca 
que o mapa é uma representação geométrica de atributos não-espaciais de um 
espaço, cujas posições podem ser relativas, assim como assume que todo mapa é 
um modelo gráfico, já que é criado a partir de reduções, seleções e generalizações 
sobre o que se quer mapear. Tal modelo gráfico tem uma semiologia, que pode 
ser tanto visual, como sonora, tátil ou outra.
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MAPA

uma representação geométrica
de um planeta (Terra, ...)
com posições relativas
com atributos não-espaciais

um modelo construído
que implica em uma

redução (mudança  de escala)
seleção
generalização

um modelo icônico,
gráfico, que utiliza
signos

visuais
sonoros
táteis
etc.

um suporte
permanente (papel)
temporário (tela)
virtual

um tempo dado t
com um contexto

histórico
social
técnico
cientí�ico

objetivos
específicos

apresentar e transmitir
uma informação
fornecer localizações
explorar repartições
revelar relações visíveis
e não visíveis
consultar

em escolhas
cientí�icas
empíricas
subjetivas

é

é

é

sobre

em

tem

implica

De�inição de mapa: C. Cauvin, J. P. Antoni, 2006.
In: CAUVIN; ESCOBAR; SERRADJ, 2007.

Tradução e elaboração: Vinicius Santos Almeida.
Figura 3. Definição de mapa. Fonte: CAUVIN, ESCOBAR, 
SERRADJ, 2007, p. 52. Tradução: Vinicius Santos Almeida.
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Mapa
Fonte de dados,
ferramenta
de localização

Localizações
registradas
Mapa de referência
Inventário
Spatio-carte*
Imagem de satélite
etc. 

Mapa
Ferramenta de
exploração,
ferramenta
reveladora

Revelador de espaços
visíveis e invisíveis,
de estruturas e de
processos escondidos
etc.

Mapa
Veículo de
comunicação

Ilustração simples,
nova representação,
imagem de síntese,
animação,
mapa online,
atlas eletrônico
etc.

Mapa
Ferramenta de
consulta

Construção 
operacional, 
orientada em função
de uma demanda
a �im de responder
a um problema
espacial especí�ico.

Conhecer, produzir
informações
localizadas

Descobrir, revelar
relações espaciais

Mostrar, transmitir
de acordo [e de forma
apropriada para]
o píublico

Substituir por um
modelo da
realidade

*Tipo de mapa feito a partir 
de uma imagem de satélite

Fonte: C. Cauvin; J. P. Antoni, 2005.
In: CAUVIN; ESCOBAR; SERRADJ, 2007, p. 73.

Tradução e elaboração: Vinicius Santos Almeida.

Figura 4. Funções do mapa. Fonte: CAUVIN, ESCOBAR, SERRADJ, 2007, p. 73. Tradução: Vinicius 
Santos Almeida.

Na Figura 4, Cauvi, Escobar e Serradj (2007) mostram as funções que um 
mapa pode e deve cumprir, a fim de ser uma representação do espaço que responda 
a uma forma de apreensão dele, e não a única. Como dizem Fonseca e Oliva (2013, 
p. 19-20), quando os mapas “nos fazem ver, imaginar, significar por meio deles” 
permitindo a reoperação espacial, eles constituem em si um próprio espaço.

Enfim, na Figura 5 é possível apreender melhor do que se trata uma 
transformação cartográfica. Nela, podemos ter uma visão geral desse processo 
que envolve, em geral, quatro etapas de transformações. Na primeira, T1, há 
o estabelecimento da relação do espaço com objetos ‘reais’ e do espaço com 
objetos cartográficos, descritos em coordenadas de localização x.y e pelo 
atributo temático z. Essa relação é estabelecida não apenas espacialmente, mas 
em determinado tempo, t. Em T2a são feitas transformações nos localizantes 
x,y, como mudança de projeção, generalização e modelização. Já em T2b, há uma 
reflexão sobre os dados, sua organização, estrutura, classificação e modelização. 
Em T3, a transformação diz respeito à aplicação de z em x,y: quando z compõe 
o espaço dos localizantes, alterando-o. A etapa seguinte, T4, é o momento de 
aplicar elementos gráficos ao mapa, criando uma imagem comunicável, de fácil 
leitura e interpretação para o público ao qual ela se destina. Por fim, T5 refere-
se aos meios de difusão e exibição do mapa.



123

T1

T2a

T2b

T3 T4

T5

TERRENO
Entidades
geográficas

MAPA
Produto
final

Transformação 
Entidades-Objetos
descritos por [XY] 
(georreferenciados) 
e [Z]

Transformação 
de [XY]
estruturação,
generalização,
mudança de base 
espacial

Transformação
de [Z]
exploração,
generalização
e modelização
de [Z]

Transformação
cartográfica
modo de 
representação
e sistema de
correspondência

Transformação
semiótica
utilizando um
sistema de signos,
meterializado
em um suporte

Transformação
de exibição
objeto visual,
tátil, sonoro,
estático ou
dinâmico

Fonte: CAUVIN et al, 2007, p. 81.
Concepção e tradução: Eduardo Dutenkefer, 2010.

Refeito por Vinicius Santos Almeida.

Figura 5. O processo de transformação cartográfica. Fonte: CAUVIN, ESCOBAR, SERRADJ, 2007, p 81. 
Concepção gráfica e tradução: Eduardo Dutenkefer. Reelaboração gráfica: Vinicius Santos Almeida.

O que é possível extrair desses três esquemas acima? Antes de qualquer 
coisa, todos os mapas são transformações cartográficas, não apenas as 
anamorfoses, como já vimos. Um mapa topográfico é uma transformação na 
medida em que é uma transposição de uma superfície irregular e curva (globo), 
que em si só já é um modelo socialmente construído, para um plano em duas 
dimensões, como vimos acima. A conclusão que pode ser tomada é que as 
anamorfoses são mapas tão legítimos para representar o espaço das sociedades 
quanto os mapas em métrica euclidiana. Levar isso em consideração é um passo 
importante na desnaturalização do espaço euclidiano e na investigação científica 
a partir de mapas, que agora podem dizer muito mais sobre os fenômenos que 
representam.
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5.1.3. ANÁLISE DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM MAPAS E 
GRÁFICOS

O mapa da Figura 7 apresenta o total de boletins de ocorrência que relatam 
casos de violência motivada por discriminação à identidade de gênero ou à orientação 
sexual, registrados de 2008 a 2017. Nele, verificamos que há uma concentração na 
área central do município. Chama a atenção o baixo número de casos registrados em 
10 anos. Por esse motivo que mais à frente apresentaremos um outro mapeamento 
que acreditamos ser capaz de responder às lacunas que esses dados deixam.

Todas as anamorfoses resultaram também em uma grade de transformação. 
Trata-se de uma grade reticular que, após a transformação, mostra onde e o quanto 
houve expansão ou contração. A Figura 6 mostra, a título de exemplificação, como 
esse processo ocorre. Por vezes, essa grade é mais comunicativa que o próprio mapa.

Ao realizar testes no ScapeToad, os resultados foram mais significativos, 
porque as formas e tamanhos das transformações evidenciaram aspectos não 
expressos ou pouco expressos no Anaplaste, como o desaparecimento dos 
distritos (transformação destes em filamentos) onde o fenômenos é pouco ou 
nada expressivo, que é uma informação visual útil. Também porque o arquivo 
de mapa criado pelo ScapeToad permite sua reutilização em outros softwares de 
mapeamento, o que possibilitou alguns testes, como vemos na Figura 8.

O ScapeToad realiza o que Nusrat, Alam e Kobourov (2018, p. 1107) chamam 
de “cartogramas contínuos”: transformações nas áreas mantendo as adjacências. 
Ele funciona a partir da aplicação dos algorítimos de Gastner e Newman (2004), 
baseados em difusão de áreas, nos polígonos do arquivo de fundo de mapa com 
dados estatísticos associados.

Figura 6. Exemplo de funcionamento da grade de transformação.
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 46

 16

 5

NORTE

LESTE

SUL

OESTE

CENTRO

Número de registros policiais de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual, 
no município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.

Figura 7. Mapa do total de ocorrências 
em fundo topográfico.



126

Anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.
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A área de cada distrito é proporcional 
ao número de ocorrências registradas.

Figura 8. Mapa em anamorfose do total 
de ocorrência e grade de transformação.

Grade de transformação
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Grade de transformação

cont. Figura 8.
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Na anamorfose acima, os localizantes espaciais (x,y) foram definidos em 
função do atributo temático (z), a quantidade de boletins de ocorrência registrados 
no período de análise. Assim, os distritos com maior número de registros foram 
expandidos (aumentaram de tamanho e forma), enquanto que aqueles com baixo 
número, foram contraídos (diminuíram de tamanho e forma). A área central do 
município está expandida, o que era esperado após visualizar o mapa topográfico. 
Os distritos com pouco ou nenhum registro quase desaparecem: extremos norte e 
sul e partes da zona leste e oeste.

Na zona leste, há uma contração de área que expressa baixo ou nenhum peso 
espacial do fenômeno. Essas contrações se ligam como filamentos. São os distritos de 
Vila Jacuí, Ponte Rasa e Artur Alvim. A contração desses três distritos divide a zona 
leste. Mais abaixo, e contribuindo para uma divisão, o distrito do Parque do Carmo. 
Mas a área com menos registros policiais sobre violência à identidade de gênero ou 
orientação sexual é a zona sul, notadamente os distritos Socorro, Pedreira, Grajaú, 
Parelheiros e Marsilac. Este último tem população muito pequena em comparação 
com, por exemplo, Grajaú: aproximadamente 8 mil e 360 mil, respectivamente. Assim, 
levanto a questão: se, aparentemente, o tamanho populacional não está diretamente 
ligado ao número de registros de violência nas delegacias, o que explica a concentração 
na área central, com uma população relativamente menor do que nas áreas mais 
afastadas? Será que o número de delegacias e políticas públicas em localidades 
específicas contribuem para que mais pessoas registrem casos de violência?

O número de políticas públicas e serviços que acolhem pessoas dissidentes 
de normas de gênero e sexualidade se concentra na área central, em razão da 
presença dessas pessoas, seja em reuniões políticas ou para lazer. Se olharmos 
para o número de distritos policiais por zona em São Paulo, vemos que há mais 
delegacias por km² na região central:

Zona Distritos policiais por área

Centro 1/1 km²

Oeste 1/9,35 km²

Leste 1/16 km²

Norte 1/18,5 km²

Sul 1/22,48 km²

Tabela 2. Distritos policiais em São Paulo. Fonte: Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
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Outro tipo de representação possível é o anti-cartograma. Proposto por 
Patrick Poncet (2014), esse tipo de mapa é também uma anamorfose, só que ao 
contrário: as unidades territoriais com maior valor do fenômeno temático são 
contraídas, enquanto que aquelas com menor valor têm sua área expandida. 
O objetivo é evidenciar a não-espacialidade do fenômeno, onde ele não ocorre 
ou não é significativo. O dado é obtido pela razão contrária do valor para cada 
unidade. Se o dado é Z/1, então inverte-se e calcula-se 1/Z. É, literalmente, o a 
imagem oposta à anamorfose.

Inspirados em Poncet (2014), apresentamos na Figura 9 uma anti-
anamorfose dos dados da violência em boletins de ocorrência a partir do mapa 
topográfico como referência. Sobre o fundo de mapa, repito o valor da razão 
invertida, a fim de reforçar a mensagem. Na Figura X, o mapa referencial foi 
o modelo em hexágonos, sendo construído, por fim, uma anti-anamorfose em 
mapa modelo.

É reforçado na anti-anamorfose os filamentos (agora, em cor mais 
escura), principalmente na área central e na zona leste. Também os vazios são 
evidenciados, assim como uma geografia: no geral, se localizam nas periferias. 
Esse tipo de mapa pode não ter trazido nenhuma novidade em relação aos mapas 
mostrados aqui até então, mas o objetivo é apresentar que há uma diversidade 
de formas de cartografar, para que, a depender do objetivo, seja escolhida a 
mais apropriada.

A seguir, a Figura 10 apresenta a relação topoógica do mapa 
topográfico transposta ao mapa modelo em hexágonos. Nas Figuras 11, 12 
e 13, apresentamos mapas com os mesmos temas expostos até agora, com 
uma diferença: o fundo não é mais territorial, mas um modelo geométrico de 
áreas equivalentes. O mapa-modelo em questão foi elaborado por Dutenkefer 
(2018), inspirado no projeto gráfico London Squared, que apresentou os 
bairros de Londres como quadrados de igual tamanho e área, resultando em 
uma malha de quadrados. Seu uso é direcionado à representações nas quais 
não deve haver privilégio na visualização de um fundo de mapa com grandes 
extensões territoriais em relação aos dados. O autor construiu outros modelos 
(quadrados e retângulos), mas o hexágono foi a forma que possibilitou 
resultados visuais mais comunicativos, além de respeitar melhor a topologia. 
Observamos também que as anamorfoses feitas a partir desse mapa-modelo 
apresentam menos ruídos visuais nos contornos.
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Anti-anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.
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O tamanho dos distritos obedece uma lógica 
contrária à anamorfose: quanto menor o 
número de registros policiais, maior o 
tamanho do distrito e mais claro ele é.

Figura 9. Mapa em anti-anamorfose do total 
de ocorrência e grade de transformação.
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Anti-anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.
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Grade de transformação

cont. Figura 9.
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Concepção e cartografia: 
Vinicius Santos Almeida. 

Fundo de mapa:
Geosampa; Eduardo Dutenkefer.

Feito em ArcMap e  Illustrator.
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Concepção e cartografia: 
Vinicius Santos Almeida. 

Fundo de mapa:
Geosampa; Eduardo Dutenkefer.

Feito em ArcMap e  Illustrator.
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: E. Dutenkefer.
Feito em Philcarto e Illustrator.
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Anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: E. Dutenkefer.

Feito em ScapeToad e Illustrator.
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A área de cada distrito é proporcional 
ao número de ocorrências registradas.
Cada distrito do município foi representado 
com a mesma forma geométrica.

Figura 12. Mapa modelo em anamorfose com total 
de ocorrências e grade de transformação.
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Grade de transformação

cont. Figura 12.
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Anti-anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.

O tamanho dos distritos obedece uma lógica 
contrária à anamorfose: quanto menor o 
número de registros policiais, maior o 
tamanho do distrito e mais claro ele é.

LESTE
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SUL

CENTRO

NORTE

Figura 13. Mapa modelo em anti-
anamorfose do total de ocorrência e 
grade de transformação.
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Grade de transformação

cont. Figura 13.
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No mapa topográfico, é praticamente impossível apreender com 
detalhe o que acontece na área central, em razão da sobreposição das esferas. 
Ali observamos tanto o maior número de casos registrados, como também 
distritos com extensões territoriais menores. A aglomeração de círculos no 
primeiro mapa é, por um lado, comunicativa, pois observamos que o fenômeno 
acontece ali de forma densa e em grandes proporções; por outro, perdemos 
a informação da localização das ocorrências. Uma alternativa seria fazer um 
recorte com uma escala maior e apresentá-lo ao lado do mapa.

Optamos por manter a visualização do todo. Assim, escolhemos o mapa-
modelo. Acreditamos que essa imagem permite uma leitura da espacialização 
dos dados superior ao mapa de fundo topográfico porque mantêm as mesmas 
propriedades (distribuição geográfica, proporção e densidade), com a 
vantagem da visualização de todos os distritos. A informação da divisão em 
zonas permite uma analogia com o primeiro mapa, cuja imagem está mais 
presente no cotidiano e, portanto, é mais facilmente reconhecida.

Não identificamos vantagens de uma anamorfose em relação à outra. 
Ambas apresentam os dados com a mesma qualidade, apesar de alguns 
detalhes gráficos distintos próprios dos fundos de mapa utilizados. Enquanto 
imagens de um espaço, elas cumprem sua função: informam visualmente as 
áreas onde há maior ocorrência do fenômeno ao mostrá-las em uma hierarquia 
visual de tamanhos.

Quando olhamos para a grade de transformação gerada pelo programa 
(uma grade reticular aplicada ao mapa base da anamorfose, que também é 
submetido à transformação), vemos que a anamorfose feita a partir do mapa-
modelo nos mostra com maior detalhamento as áreas contraídas através de 
filamentos que se formam com as linhas em contato. A divisão da zona leste 
em duas é mais explícita e alguns distritos perdem em expressão visual. O 
grande filamento na zona sul da primeira anamorfose diz respeito à extensão 
territorial do mapa base.

Antes de prosseguirmos com os dados dos boletins de ocorrência, 
apresentamos nas Figuras 14 e 15 os mapas do número e distribuição dos 
locais de encontro de LGBTs e do número e distribuição dos cônjuges hetero e 
homoafetivos, respectivamente, ambos no município de São Paulo. Esses mapas 
constaram em trabalho anterior (ALMEIDA, 2016), a única alteração realizada 
foi no design. Acreditamos que eles nos ajudam a visualizar o que já começamos 
a levantar anteriormente: o papel da área central do município na visibilidade 
espacial (BOIVIN, 2014) de pessoas dissidentes da cis+heteronorma.
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Número e distribuição de locais de encontro  entre LGBTs no 
município de São Paulo, por distrito, em 2016

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: Guia Gay SP 
e São Paulo Turismo.

Fundo de mapa: IBGE.
Feito em Philcarto e Illustrator.
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Figura 14. Mapa dos locais de encontro 
de LGBTs no município de São Paulo 
em 2016.
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Número e distribuição de cônjuges no município de São Paulo, 
por distrito, em 2010

Heteroafetivos

Casais formados 
por pessoas do 
sexo oposto

Figura 15. Mapas dos cônjuges hetero e 
homoafetivos.

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: IBGE, Censo 2010.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.

 552

 294

 80

Homoafetivos

Casais formados 
por pessoas do 
mesmo sexo



141

 68092

 33015

 12381

Número e distribuição de cônjuges no município de São Paulo, 
por distrito, em 2010

Heteroafetivos

Casais formados 
por pessoas do 
sexo oposto

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: IBGE, Censo 2010.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
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cont. Figura 15.
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Observamos no mapa da Figura 14 que os locais de encontro se 
concentram, principalmente, no distrito da República. Eles estão, principalmente, 
nos arredores do Largo do Arouche, da Praça da República e na Avenida Vieira de 
Carvalho. Como exposto anteriormente (ALMEIDA, 2018a), na primeira década 
do século XXI, muitos estabelecimentos (casas noturnas e bares) fecharam, mas 
nos últimos anos, observamos uma multiplicação de locais de encontro desde 
os anos 1990, inclusive em distritos mais distantes, como nas zonas leste e sul. 
Esses locais são também festivais de música, slam, poesia, e também a ocupação 
de espaços públicos, como é o caso da praça Sílvio Romero, no distrito do Tatuapé. 
Marcelo Perilo (2017) apresenta como se estruturam esses novos encontros de 
adolescentes e jovens, homo ou bissexuais, de classes sociais baixas e moradores 
de bairros periférico – ‘rolês’, como elas chamam tais encontros. Além de investigar 
as motivações e as lógicas de sociabilização dessas pessoas, o autor também nos 
fala dos conflitos desse com outros grupos na ocupação dos espaços e como a 
visibilidade é agenciada nesses contextos.

No que diz respeito aos cônjuges (Figura 15), vemos que o número e a 
distribuição espacial de casais heteroafetivos corresponde à distribuição da 
população no distrito, sendo os bairros mais distantes do centro os mais populosos 
e povoados. Quando olhamos para o mapa de casais homoafetivos, a distribuição 
é inversa: há predomínio nos distritos centrais. Além disso, analisando a legenda, 
vemos também que em termos quantitativos, estes são muito menores que aqueles. 
Ao construir o segundo mapa, optamos por aumentar o raio das circunferências 
para que fosse possível visualizar melhor. Se mantivéssemos a mesma proporção 
de tamanho das circunferências, o mapa de cônjuges homoafetivos apresentaria 
círculos muito pequenos e difíceis de serem enxergados. Perdemos na possibilidade 
de comparação dos dados com uma legenda única, mas ganhamos na comparação 
visual, uma vez que é nitidamente visível a proporcionalidade inversa entre os 
dois mapas.

Prosseguindo, vamos agora conhecer quem são essas vítimas e esses 
autores. A começar pelas vítimas, a Figura 16 nos mostra uma divisão por 
orientação sexual e identidade de gênero. Os quatro mapas que se seguem nos 
mostram os seguintes grupos: gays e bissexuais, lésbicas e bissexuais, mulheres 
trans e travestis e pessoas cis+heterossexuais. Como a orientação sexual e o gênero 
nem sempre é um dado que consta explicitamente no boletim de ocorrência, 
tendo sido, por vezes, inferido pelas descrições das pessoas envolvidas, como já 
apontamos acima, não conseguimos diferenciar gays e bissexuais, por exemplo. 
Assim, consideramos ambos como um grupo só. É importante dizer também que a 
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terminologia apresentada não dá conta de representar toda a diversidade sexual. 
Os casos de inferência (quando temos a informação de que a vítima é do sexo 
masculino e tem um namorado, ou quando a vítima é do sexo masculino e diz ter 
sofrido homofobia, mas sem dizer explicitamente que é gay) deixam margem para 
questionamentos: a pessoa pode não ser nem gay, nem bissexual, mas pansexual. 
Apesar disso, acreditamos que conseguimos obter, da forma como apresentamos, 
representações que podem nos revelar alguns aspectos do fenômeno.

Vemos nesses mapas que homens gays e bissexuais registram mais 
denúncias de violência motivada por discriminação do que mulheres lésbicas e 
bissexuais e mulheres trans e travestis. Nas entrevistas realizadas, foi recorrente 
algumas interpretações sobre o baixo número de registros feitos por mulheres 
lésbicas e bissexuais. Estas ou seriam mais aceitas em razão de uma cultura 
masculina que fetichiza mulheres lésbicas (apenas aquelas que correspondem 
a padrões estéticos). Além disso, duas mulheres de mãos dadas causaria menos 
estranhamento por parte de possíveis agressores. 

Acho que a gente sofre algumas violências sutis, assim, de relações 
interpessoais, de relacionamentos mesmo. De sexos heteronormativos 
e caras agressivos. Mas de violência de desconhecidos na rua... é 
porque o que eu acho que eu sofro mais quando eu to com uma mina 
é o bagulho da hipersexualização, da violência é mais os comentários 
bem pornozão, mesmo. Os cara sexualizando dessa forma. (Maria 
Antônia, mulher cis, bissexual, indígena, 25 anos)

Aqui acho que é pelo fato, entre esses dois mapas, não é sempre isso, 
mas eu vejo que uma mulher lésbica ou bissexual é mais aceita, até 
por causa do fetiche que muitos homens cis têm, mas é uma coisa 
que tá menos presente. Também eu vejo falta de visibilidade para as 
mulheres lésbicas e bissexuais geral. (Bárbara, mulher cis, pansexual, 
branca, 20 anos)

E as lésbicas, a maior parte das vezes, é em forma de fetiche. A maior 
parte assim das agressões que eu já sofri foi por conta disso, sabe? Eu 
estava acompanhada de outra mulher e eles acabarem mexendo e tudo 
o mais. (Amara, mulher cis, lésbica, negra, 25 anos)
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Número de vítimas segundo identidade de gênero 
ou sexualidade por distrito e zona, de 2008 a 2017

Homens gays 
e bissexuais
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Figura 16.1. Mapas das vítimas segundo a 
orientação sexual ou gênero.

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.

Mulheres lésbicas 
e bissexuais

NORTE

LESTE

SUL

OESTE

CENTRO

9

4

2



145

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
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cont. Figura 16.1.
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Número de vítimas segundo identidade de gênero 
ou sexualidade por distrito e zona, de 2008 a 2017
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Figura 16.2. Mapas das vítimas segundo a 
orientação sexual ou gênero.
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
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Uma das entrevistadas15, inclusive, relata um caso de agressão em uma 
casa noturna, cometida por um homem que a assediou sexualmente. O caso 
foi registrado em uma Delegacia da Mulher e ela contou em entrevista que foi 
registrado que a motivação era também por lesbofobia. 

Nós fomos numa balda que eu sempre acostumei a ir aqui em 
Carapicuíba mesmo, o Celeiro [da Granja], ela não é LGBT, mas eu 
nunca tive nenhum tipo de problema e um dia específico, foi eu, a 
Daniela [esposa] e mais um casal de amigas, que são casadas também. 
E nos estávamos passando e um cara me parou, pegou no meu braço 
querendo me beijar e eu falei “não, porque eu estou acompanhada”, 
e ele continuou segurando o meu braço e minha amiga chegou e 
falou perto dele “po, você não ouviu que ela tá acompanhada?”, ele 
falou “eu não quero saber”, grudado no meu braço. E aí no que eu 
puxei ele simplesmente virou um soco em mim, e aí eu fui pra trás e 
minha amiga já foi pra cima dele. E aí ele não contente foi pra cima 
da minha amiga, eles caíram no chão. Enfim, acabou que nós quatro 
apanhamos por um cara idiota porque ele queria ficar comigo e eu 
não quis nada com ele. Eu simplesmente falei pra ele que não, que 
eu estava acompanhada, que eu estava com a minha esposa, e ele 
simplesmente se achou no direito de que eu tinha que ficar com 
ele. E aí acabou que a nos saímos da balada, aí chamamos a polícia, 
um policial mais escroto ainda falou que não ia adiantar a gente ir 
pra delegacia naquele momento, que o delegado ia dar canseira na 
gente, acabou que nos aceitamos, viemos para casa, outro dia eu fui 
pro médico e só fiz, eu só consegui fazer o BO na terça-feira, isso 
aconteceu de sábado pra domingo. Consegui fazer o BO na terça-feira, 
e simplesmente nada aconteceu. Não tivemos o retorno da delegacia. 
(Bárbara, mulher cis, lésbica, parda, 23 anos)

Outra interpretação que trazemos a partir das falas é que a violência 
sofrida por essas mulheres está, principalmente, no âmbito do assédio sexual. 
Sendo assim, as denúncias feitas não seriam registradas como lesbofobia ou 
bifobia, mas como violência de gênero.

A expressão da homossexualidade masculina e da transexualidad 
apareceram em algumas entrevistas como algo ofensivo à masculinidade 
heterossexual e isso seria o motivo pelo qual haveria mais casos registrados de 
homens gays e bissexuais e de mulheres trans e travestis. Enquanto a sexualidade 
feminina estaria a serviço da sexualidade masculina, outras expressões fora da 
heterossexualidade causariam repúdio nesses homens. 

15 Para ela, não apresentei os mapas porque a entrevista ocorreu em um momento inicial da 
pesquisa.
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Eu acho que faz todo o sentido, porque o homem gay ou bissexual, é 
o que a gente mais vê de manifestação e ao mesmo tempo ele é o cara 
que sofre mais preconceito. Acho que não tanto quanto a trans, acho 
que a trans sofre até mais hate, mas o número dele é maior. Acho que 
numericamente, existe muito mais gay que travesti e acho que esses 
dois grupos aqui, homem gay e bissexual e mulher trans e travesti são 
os que o pessoal mais odeia. (Carlos, homem cis, gay, negro, 29 anos)

Realmente, o homem gay sofre mais violência, ou a trans, porque essa 
coisa da sociedade heteronormativa, o falocentrismo, do homem tem que 
ser forte, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser forte. Então 
essas pessoas comentendo violência contra o gay é ele dizendo que ele 
tem que ser o cara, o macho. (Júlio, homem cis, gay, negro, 27 anos)

Assim, você pode até falar “mulheres trans e travestis não deveria 
ser maior?”, acho que até em termos de população mesmo é relativa. 
Querendo ou não, não é uma maioria. Mas até por não ser uma maioria, 
em comparação, por exemplo, mulheres lésbicas e bissexuais, não 
consigo falar que fica maior, mas fica em termos de igualdades. Então, 
mesmo sendo uma minoria em termos de quantidade de pessoas na 
cidade que são, a espacialização da violência fica com mais ênfase 
quando você pega essa [mulheres trans e travestis]. E de homens gays 
e bissexuais o que vem na minha cabeça, por ter, acho que vai até do... 
não to querendo bater nessa tecla, mas acho que existe sim no meio 
LGBT, como que eu posso falar, meu deus? Até aquela brincadeira GGG? 
Eu acho que existe assim um respaldo, um apoio… […] Uma visibilidade 
é a palavra, por isso eu estava esquecendo. Então é a única coisa que 
vem na minha cabeça pra explicar isso aqui. Mas lógico que é uma 
violência, tanto que tá registrado aqui também. (Aurora, mulher trans/
travesti, heterossexual, negra, 23 anos)

Aurora continua desenvolvendo essa ideia sobre a visibilidade como um 
fator para a violência ocorrer ou não:

[…] acho que não só a visibilidade, acho que tem uma questão real, esse 
aqui é um dado real de que uma pessoa lida como bicha afeminada, 
pode existir um risco real de um cara vir com uma lampada e dar na 
cabeça. Só que somado a isso, tem uma visibilidade que faz parte do 
movimento entender que essa “ô viado” também é uma agressão e a 
pessoa fazer questão de “não, não, agora você vai vir aqui e eu vou fazer 
um BO contra você”. (Aurora)

Ume entrevistade16 apresenta uma visão diferente. O fato de homens gays e 

16Ao me referir a essa pessoa, utilizaremos o pronome neutro elu/delu e flexões de gênero ter-
minados em ‘e’, respeitando a forma como elu prefere ser chamado. Importante apontar que nós 
poderíamos usar palavras neutras da língua portuguesa, como “pessoa”, no entanto, a preferência 
por um pronome neutro serve para tensionar a gramática normativa e se fazer politicamente – e 
gramaticamente – presente.
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bissexuais registrarem mais do que outras  pessoas se deve ao fato de que estes se 
sentiriam mais seguros (ou menos inseguros) dentro de uma delegacia. A seguir, 
uma citação sua sobre todos os pontos levantados até aqui:

Eu entendo que a violência que homens gays sofrem na rua é um pouco 
mais física do que mulheres. Porque, normalmente, mulheres lésbicas e 
bissexuais são mais sexualizadas. A violência é sempre mais para o lado 
sexual do que realmente uma violência física direta, a menos, claro, é o 
caso de um estupro. Mas isso também me faz pensar sobre, pra esses 
dados existirem, essas violências tiveram que ser reportadas. O que 
mostra que é claramente muito mais simples para que homens reportem 
a violência que eles sofreram do que mulheres, porque a gente sabe que 
é impossível que mais homens tenham sido vítimas de violência do 
que mulheres. Isso não é possível. Mas mais homens reportaram essa 
violência porque eles se sentiram mais seguros de ir à polícia. (Oris, “eu 
não tenho uma identidade de gênero”, gay2, mestiço, 19 anos)

Essas leituras nos ajudam a construir uma visão de conjunto, em parceria 
com pessoas que vivenciam as violências retratadas. Não se trata de atribuir 
exclusividade desse tema à essas pessoas, e sim de inserir a dimensão da percepção, 
que é construída pelas experiências pelas quais passam esses corpos cotidianamente. 
Apontamos ainda para a falta de dados sobre homens trans. Nos 347 registros, em 
10 anos, apenas dois homens trans realizaram boletim de ocorrência. 

Os mapas da cor das vítimas (Figura 17) nos mostra que pessoas brancas 
denunciaram mais violências nas áreas centrais, enquanto que em bairros mais 
distantes, a porcentagem de vítimas negras foi maior, com exceção de alguns 
distritos nos extremos norte e leste do município. Por negro, estamos entendendo 
a classificação do IBGE que compreende pessoas autodeclaradas pardas e pretas.

COMENTÁRIO METODOLÓGICO

Nesses mapas, temos duas informações: o número de vítimas representado pelos círculos 
proporcionais, e a porcentagem de brancos e negros representada pela gradação da cor laranja. 
O primeiro é um dado absoluto ou discreto, enquanto que o segundo é um dado relativo ou 
contínuo. De acordo com Bertin (1990), dados absolutos são melhor representados com formas 
proporcionais, em vez de classes, porque dessa forma é possível apreender visualmente a relação 
de tamanho que os dados têm entre si. Já os dados relativos devem ser representados em classes 
de valor. Para tal, é preciso transformá-los em dados discretos (criação de classes), e esse processo 
se chama discretização.

Há diversos métodos de discretização, cada qual com um objetivo. Usamos as orientações 
metodológicas de Cauvin, Reymond e Serradj (1987) e Dutenkefer (2018) para criarmos classes 
nos mapas que se seguem. Esse processo é extenso e já nos debruçamos sobre ele, aplicando-o em 
Almeida e Dutenkefer (2018). Para detalhes sobre o processo de discretização e outras aplicações, 
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conferir Dutenkefer e Fonseca (2019, Dutenkefer (2017; 2018). Vamos expor aqui apenas a aplicação 
das orientações metodológicas, até mesmo para não rompermos com a discussão sobre os dados.

Para escolher quais critérios para a criação de classes (discretização), precisamos fazer 
uma análise de cada uma das nossas séries de dados. Essa análise é composta por uma estatística 
básica e pela construção de um histograma. Tanto os índices estatísticos, como dispersão, 
amplitude e média, quanto a classificação do histograma em simétrico, assimétrico e dissimétrico, 
nos guiará para a escolha de um método de discretização que melhor represente os dados. Além 
desse processo matemático, Cauvin, Reymond e Serradj (1987) afirmam que existem outros 
critérios, como o visual, no qual a pessoa que está construindo o mapa pode julgar necessário 
alterar os parâmetros na construção das classes, a julgar pelo próprio conhecimento que ela 
tem dos dados, quando os outros métodos não dão conta de representar as lógicas observadas e 
desejadas de apresentar.

Após a construção do histograma, observamos que todas as nossas séries de dados 
formam gráficos dissimétricos. Cauvin, Reymond e Serradj (1987) indicam nesses casos o método 
da progressão geométrica, no qual as classes são construídas a partir de uma razão geométrica. 
Assim, os índices estatísticos de dispersão (desvio padrão e variância da amostra) ou a média e a 
mediana não foram importantes para a definição do método. Foram utilizados apenas dados da 
amplitude das séries de dados. Dutenkefer (2018) apresenta em sua tese a fórmula de construção 
de classes pelo método da progressão geométrica, já que este não é um método comum em SIG. 

No que diz respeito ao número de classes, utilizamos duas fórmulas para encontrar o 
número adequado a cada uma das nossas séries de dados. São eles:

Equação 1. Brooks e Carruthers
K ≤ 5 * LOG10N
K = 9

Equação 2. Hunstberge
K ≤ (3,3 * LOG10N) + 1
K = 7
onde,
K = número de classes 
N = número total de atributos (contagem, lembrando que para cada uma das séries, o 

número foi diferente, uma vez os dados não existem para todos as pessoas envolvidas nos boletins 
de ocorrência, e alguns campos foram preenchidos, enquanto outros, não.)

Em todos os casos, as fórmulas indicaram 9 (Brooks e Carruthers) e 7 (Hunstberge) 
classes. No entanto, consideramos esses valores altos e, seguindo a indicação de Cauvin et al. 
(1987), a partir da informação de que o olho humano consegue diferenciar um número restrito 
de variações de valor, escolhemos usar 5 classes para todos os mapas com dados dos boletins de 
ocorrência.

Ao longo dessa discussão, apresentaremos duas exceções. Tratam-se de mapas com 
menos classes. Os fizemos assim porque queríamos uma imagem mais simples, já que as usamos 
em entrevistas. O primeiro deles (Figura 18) é um mapa da distribuição de brancos e negros na 
população, em porcentagem. Observamos que as áreas centrais e, principalmente, as distritos 
mais nobres – como a zona oeste e parte da zona sul – são mais embranquecidos. Relacionando 
aos mapas anteriores, são nesses distritos que encontramos mais vítimas brancas.
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Vítimas de violência motivada por discriminação à identidade 
de gênero ou orientação sexual, no município de São Paulo, 
por distrito e zona, segundo a raça/cor

NORTE

LESTE

SUL

OESTE

CENTRO

 10067,845,931,121,1 0

% Brancos

Sem informação

Autores

5410 3

Figura 17. Mapas das vítimas 
brancas e negras.
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
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cont. Figura 17.
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População por raça/cor, por distrito, no município de São Paulo

90,681,2171,3861,150,35 39,1

% Brancos

 360.787  184.818  65.364

Total da população

NORTE

LESTE

SUL

OESTE

CENTRO

Figura 18. Mapas da população branca 
e negra no município de São Paulo
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
Método de discretização: 

intervalo geométrico.
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cont. Figura 18.
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.
Método de discretização:
progressão geométrica.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.

Idade média das vítimas de violência motivada por discriminação 
à identidade de gênero ou orientação sexual, no município de 
São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

 5141,633,226,621,3 0

Idade (em anos)

Sem informação

Vítimas

5410 3
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Figura 19. Mapa da idade média das vítimas.
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.
Método de discretização:
progressão geométrica.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.

Escolaridade média das vítimas de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual, 
no município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017

 1210,18,57,16 0

Escolaridade (em anos)

Sem informação

Vítimas

5410 3
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Figura 20. Mapa da escolaridade média das vítimas.
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Indo além, a partir dos registros nos quais contava a idade da vítima, 
calculamos a média de idade das vítimas por distritos e chegamos ao seguinte 
mapa (Figura 19). Junto com o mapa da escolaridade (Figura 20), para o qual 
consideramos os boletins de ocorrência com a informação do grau de instrução e, 
com isso, calculamos a média dos anos de estudo das vítimas, por distrito, podemos 
concluir que pessoas que mais registram violência motivada por discriminação, 
que ocorrem na área central, têm aproximadamente entre 30 e 40 anos e, pelo 
menos, ensino médio completo. Os casos que ocorreram fora da área central dizem 
respeito às vítimas mais jovens, entre 20 e 30 anos de idade. Já a escolaridade 
nesses outros distritos tem relação com o mapa de cor: quanto mais distantes, 
menor a escolaridade. Ainda assim, é possível dizer que a maior parte das pessoas 
que denunciam esse tipo de violência são pessoas com escolaridade média de, pelo 
menos, 8,5 anos – o que corresponde à quase totalidade do ensino fundamental.

Na Figura 21 temos a média da idade das vítimas por ano. Observamos uma 
diminuição na idade até 2013, que cresce e volta a diminuir a partir de 2017. Isso 
nos mostra que entre, principalmente, 2011 e 2014, as pessoas que denunciavam 
eram mais jovens. Damos destaque para o valor ponto mais baixo, em 2013, com 
vítimas abaixo dos 25 anos. Podemos, com isso, levantar a hipótese de que o 
ato de denunciar violências é mais comum entre pessoas adultas e mais velhas, 
provavelmente em razão de maior acesso à informação sobre direitos civis.

Figura 21. Gráfico da idade média das 
vítimas ao longo dos anos.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.
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Como vimos nos mapas anteriores, homens gays e bissexuais são os que 
mais denunciam violência motivada por discriminação à orientação sexual. 
Podemos afirmar que a maioria se autodeclara branca, tem entre 30-40 anos 
e escolaridade média. Na Figura 22 vemos a escolaridade dessas pessoas com 
mais detalhe. A maioria tem ensino médio completo ou superior, enquanto que 
mulheres lésbicas e bissexuais apresentam uma escolaridade parecida, mulheres 
trans e travestis são as que vítimas com menor anos na escola, a maioria não 
tendo terminado o ensino fundamental. Isso nos leva a refletir sobre a questão da 
exclusão (e não evasão) escolar de pessoas trans, por desrespeito à identidade, 
bullying, agressões físicas, impedimento do uso do banheiro de acordo com o 
gênero ao qual elas se identificam, entre outros fatores que dizem respeito à base 
para a permanência em um ambiente.

Figura 22. Gráfico da escolaridade média das vítimas.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.

O gráfico seguinte (Figura 23), nos mostra a ocupação das vítimas. Há um 
alto número de estudantes e professores e também de empregados do setor de 
serviços. As ocupações mais ocorrentes não exigem formação superior. Obviamente, 
não podemos dizer se as vítimas nessas ocupações têm ou não essa formação, 
mas a combinando idade média, escolaridade e ocupação, podemos inferir que o 
grupo dos estudantes que denunciam cursam ou já completaram o ensino superior. 
A ocupação nos dá indícios da classe social à qual essas pessoas fazem parte. 
Considerando as profissões que mais aparecem (professor(a), cabeleireiro(a), 
vendedor(a), artista e desempregado(a)), podemos levantar a hipótese de que se 
trata de pessoas de estratos sociais médio e baixo, ou classes média e baixa.
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Figura 23. Gráfico das ocupações mais frequentes das vítimas.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.

Feita uma caracterização das vítimas dos boletins de ocorrência a partir 
das informações que constam nesse documento, apresentaremos a seguir alguns 
dados sobre os autores da violência. Sobre os autores não temos o mesmo nível 
de detalhe que temos com as vítimas, pelo motivo de que quem fornece todas 
as informações é a pessoa que vai registrar o ocorrido, no caso, a vítima. Com 
alguns dados não conseguimos fazer mapas em razão da falta de dados que 
cobrissem, pelo menos, metade dos distritos. Consideramos melhor, portanto, 
apresentar as informações em gráficos. É o caso da informação sobre a idade, 
enquanto que não foi possível apresentar dados sobre a escolaridade.

Na Figura 24 temos dois mapas que nos informa o gênero dos autores, 
seu número de ocorrência e distribuição espacial. Nos registros, homens e 
mulheres cisgêneros são os autores da violência, com uma exceção em toda a 
série analisada, onde temos uma mulher transexual acusada de lesbofobia. Por 
ser um único caso, não haveria por que apresentar em mapa.

Esses mapas também fizeram parte do conjunto de mapas apresentados 
para as pessoas entrevistadas, ao que algumas das reflexões que elas expressaram 
foram de que o maior número de autores homens em relação à mulheres não é 
uma surpresa; duas pessoas até levantaram a ideia de que homens cometeriam 
mais violência física, enquanto mulheres cometeriam violências verbais ou 
no âmbito doméstico, com filhos, por exemplo – uma delas até levantou a 
diferença biológica e binária dos corpos para justificar essa ideia. Obviamente 
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o fundamento dessas opiniões não é a partir de estudos, mas construídas pelas 
experiências que essas pessoas tiveram ao longo da vida. 

Amara relembra o fetiche que homens têm com mulheres lésbicas e ainda 
aponta para a expressão da feminilidade em corpos que, segundo as normas 
de gênero, não deveriam expressar feminilidade como um motivo para que os 
homens, em defesa da masculinidade, cometam tantas agressões:

[…] eu, pelo menos, vejo assim, dos casos dos meus amigos, por 
exemplo, eu vejo que alguns homens eles se sentem incomodados 
com, por exemplo, gays que demonstram feminilidade, tipo de alguma 
forma, sozinhos ou acompanhados, então já acostumam a agredir essas 
pessoas de alguma forma. E as lésbicas, a maior parte das vezes, é em 
forma de fetiche. A maior parte assim das agressões que eu já sofri foi 
por conta disso, sabe? Eu estava acompanhada de outra mulher e eles 
acabarem mexendo e tudo o mais. (Amara, mulher cis, lésbica, negra, 
25 anos)

Aurora, por sua vez, reflete sobre a questão de gênero e sexualidade no 
seio de uma família:

Não me assusta isso daqui [Aurora ri]. Assim, você pode falar, nossa 
você não se assusta que exista uma quantidade considerável de 
mulheres cis? Mas teve um caso, por exemplo, de uma mãe que ela, 
lógico, estou usando um caso caricato, quando a gente pega a questão 
de homens cis hétero, a proporção deles é muito maior, mas que ela 
queimou o filho gay e enterrou ele no quintal e registrou que ele tinha 
sumido. Então, assim, como é uma violência… não me espanta esse 
dado aqui, mas é lógico que eu esperava que a proporção de homens 
fosse consideravelmente muito maior. (Aurora, mulher trans/travesti, 
heterossexual, negra, 23 anos)

Kamil aponta que essa diferença não significa necessariamente que uma 
seja pior que a outra, apenas que são diferentes.

Eu acho que depende da situação. Em geral quem me xinga de 
aberração, porque eu tenho pelos, são mulheres, as mulheres fazem 
esse ataque. Agora, violência de morte ou piadinha de assédio, são os 
caras. Mas acho que acontece mais com caras. Com mulheres são coisas 
mais específicas, as vezes não falam mas ficam rindo, ou apontam para 
as pessoas. São violências mas diferente da que os homens fazem. Acho 
que ser maior o número de caras tá certo. Mas as mulheres também… 
se fosse separar por tipo de violência seria diferente os números. 
(Kamil, não-binário, gray-a (uma expressão da assexualidade), negro 
(de pele clara, como afirma), 24)
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Número de autores segundo identidade de gênero, 
por distrito e zona, de 2008 a 2017
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Figura 24. Mapas dos autores segundo 
o gênero.
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Número de autores segundo identidade de gênero, 
por distrito e zona, de 2008 a 2017
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
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cont. Figura 24.
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Autores de violência motivada por discriminação à identidade 
de gênero ou orientação sexual, no município de São Paulo, 
por distrito e zona, segundo a raça/cor
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Figura 25. Mapas dos autores segundo 
a raça/cor.

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
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Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
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cont. Figura 25.
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No que diz respeito à cor dos autores (Figura 25), vemos que foram 
registradas mais ocorrências nas quais estes são brancos, principalmente na área 
central do município. Aqui podemos levantar uma reflexão sobre a criminalização 
de condutas que estamos tratado aqui. A criminalização da LGBTfobia é uma 
reivindicação dos movimentos LGBT há alguns anos e m junho de 2019, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu, até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica, 
que atos homofóbicos e transfóbicos podem ser enquadrados como racismo, que 
é um crime inafiançável e imprescritível (BRASIL, 2019). De acordo com dados 
do Infopen (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2019), até junho de 
2017, pardos e pretos constituíam 63,6% da população encarcerada no Brasil, 
29,95% de 18 a 24 anos de idade, 51,35% sem ter concluído o ensino fundamental, 
94,89% do sexo masculino. O maior grupo de tipificação penal é de crimes contra 
o patrimônio, seguido de drogas e, em terceiro, aparece crimes contra a pessoa. 
Racismo não aparece como uma das principais causas de encarceramento, 
enquanto aparecem violência doméstica, estupro e atentado violento ao pudor 
(os dois últimos são entendidos como crimes contra a dignidade sexual). De 
acordo com diversos estudos, esse perfil é resultado de uma política anti-negro. E, 
com isso, questionamos se o sistema jurídico brasileiro aplicaria a lei aos autores 
com o perfil indicado nos nossos mapas da mesma forma que aplica com corpos 
negros, pobres e não escolarizados.

Maria Antônia afirma que o método punitivo não é eficaz, muito menos 
quando não existem medidas educativas como formas de prevenção da violência. 
Além disso, sobre o perfil das vítimas:

Quem vai ser punido vai ser a mesma galera de sempre, os pretos, lidos 
como pardos, os que são lidos enquanto pardos e acho que é mais um esquema 
pra criminalizar essas pessoas periféricas. Encarcerar e diminuir o número 
de desempregados na estatística, porque vão estar presos em vez de soltos e 
desempregados. Tipo, “ah a gente nem é homofóbico, a gente passou essa lei aqui 
que inclusive prendeu não sei quantas pessoas...”, enquanto que os boyzão, os mais 
boyzão responsáveis por esse tipo de discurso de ódio, nunca vão ser atingidos 
por isso, né. (Maria Antônia, mulher cis, bissexual, indígena, 25 anos)

Ao olharmos para a média da idade dos autores dos boletins de ocorrência 
que estamos tratando aqui (Figura 26), veremos que desde 2014, trata-se 
de homens jovens. Se considerarmos a profissão dessas pessoas (Figura 27), 
chegaremos à imagem de homens jovens e adultos com ocupações de classes 
populares. Não estamos aqui defendendo o sistema punitivo, nem o negando, 
muito menos direcionando-o para apenas um perfil de gente. A discussão 
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sobre o punitivismo na nossa sociedade, e especialmente a criminalização da 
discriminação e discursos de ódio contra pessoas fora das normas de gênero e 
sexualidade, é muito mais complexa e não somos capazes aqui neste trabalho de 
traçar caminhos alternativos.

Figura 26. Gráfico da idade média das vítimas ao longo dos anos.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.

Figura 27. Gráfico das ocupações mais frequentes dos autores.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.



168

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: IBGE.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em Philcarto e Illustrator.
Método de discretização: 
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Figura 28. Mapas da renda média nos 
domicílios  no município de São Paulo.
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Vale ainda fazer uma discussão sobre o perfil de pessoas que denunciam 
e que foram denunciadas com a variável da renda. Lembrando que a maior 
parte dos casos registrados ocorreu na área central do município de São Paulo, 
verificamos, ao visualizarmos o mapa da Figura 28, que estamos falando de 
pessoas dos estratos baixo e médio (até 10 salários mínimos), os que mais 
variam e podem ser considerados nas classes baixa e média. Na região central, 
a presença de domicílios com renda maior do que 10 salários mínimos não é 
predominante.

Consideremos agora os tipos de espaço nos quais esses casos ocorreram. 
Os mapas a seguir (Figuras 29, 30 e 31) nos mostram quantos casos ocorreram 
no espaço público, no espaço comum (local de trabalho, shopping, escolas, por 
exemplo) e no espaço privado. Utilizamos o método da construção de mapas com 
anamorfose para evidenciar os distritos mais significativos em cada categoria.

Na anamorfose da Figura 24, sobre a agressão física e/ou verbal no espaço 
privado, são apresentadas as agressões ocorridas na residência das vítimas ou 
de pessoas conhecidas delas, cujos agressores são vizinhos ou funcionários do 
prédio. Boa parte dos casos são denúncias contra síndicos ou casos nos quais 
o síndico é covalente com as agressões dos vizinhos. Os distritos em destaque, 
pois apresentam maior peso espacial, são os da região central, notadamente 
República, Santa Cecília, Consolação, Liberdade e Bela Vista. 

A Figura 25 traz os dados de agressão física e/ou verbal ocorridas no 
espaço público. Por espaço público, entendemos as ruas, sejam as vítimas e 
agressores pedestres ou motoristas. Neste mapa, além dos distritos da região 
central (República, Consolação e Sé), aparecem como expressivos o Butantã, na 
zona oeste e Saúde e Jabaquara na zona sul. As agressões no espaço público 
não são numerosas, considerando o recorte temporal de dez anos, inclusive em 
comparação com as agressões ocorridas no espaço comum (Figura X). Algumas 
questões podem ser levantadas quanto a essa comparação. No espaço comum, 
há uma regulação maior, pois trata-se de empresas, lojas, bares e serviços 
públicos, cuja administração pode ser mais evidente. Isso pode sugerir um 
amparo maior ao realizar a denúncia de agressão, já que 1) geralmente não 
se está sozinho nesses locais; 2) a agressão pode ser tipificada como atentado 
aos direitos do consumidor (nesse sentido, a lei estadual 10.948/01 garante o 
ingresso e a permanência em estabelecimentos públicos e privados, abertos ao 
público, o que pode caracterizar, dentre outras coisas, o direito de ser atendido 
em estabelecimentos comerciais). 



170

Anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017, 
que ocorreram no espaço privado

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.
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Figura 29. Mapa em anamorfose dos 
casos ocorridos no espaço privado e 
grade de transformação.
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Grade de transformação

cont. Figura 29.
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Anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017, 
que ocorreram no espaço público

Concepção e cartografia:
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Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.

Figura 30. Mapa em anamorfose dos 
casos ocoridos no espaço público e 
grade de transformação.
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Grade de transformação

cont. Figura 30.
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Anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017, 
que ocorreram no espaço comum

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.
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Figura 31. Mapa em anarmofose dos 
casos ocorridos no espaço comum e 
grade de transformação.
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Anamorfose do número de registros de violência motivada por 
discriminação à identidade de gênero ou orientação sexual no 
município de São Paulo, por distrito e zona, de 2008 a 2017, 
que ocorreram no espaço comum

Concepção e cartografia:
Vinicius Santos Almeida.

Fonte dos dados: SSP-SP.
Fundo de mapa: Geosampa.

Feito em ScapeToad e Illustrator.
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O mapa da Figura 31 mostra um recorte: agressões físicas e/ou verbais 
no espaço comum. Entendemos por espaço comum os estabelecimentos 
comerciais, órgãos públicos e instituições assistenciais, tais como escritórios, 
empresas, agências de banco, hotéis, supermercados, boates, bares, restaurantes, 
estabelecimentos de ensino, hospitais, edifícios da administração pública, 
transportes públicos, shopping centers, albergues e banheiros públicos, para 
citar os mais recorrentes nos boletins de ocorrência coletados. Enfim, locais 
públicos ou privados de uso comum. As ocorrências dizem respeito, em geral, a 
clientes, pacientes, passageiros e estudantes. O espaço comum é o que apresenta 
o maior número de ocorrências (47%), seguido do espaço privado (33%) e do 
espaço público (20%).

Ao detalhar as classificações, podemos dividir o espaço comum em 
empresarial, ensino, comercial e comum, agrupando nesse subgrupo ‘comum’ 
entidades assistenciais e órgãos públicos. Teríamos as seguintes frequências 
(Figura 32):

Figura 32. Gráfico dos tipos de espaços de ocorrência da violência.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.
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Ao ler as descrições dos boletins de ocorrência, alguns casos nos 
chamaram a atenção em razão do tipo de ambiente onde eles ocorreram: 
o banheiro. Tanto banheiros públicos, como de uso comum em empresas e 
estabelecimentos comerciais, são descritos nos boletins como lugares de tensão 
e conflito. A seguir (Figura 33), os dados.

Figura 33. Gráfico dos casos que ocorreram em banheiros públicos ou de uso comum.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.
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Esses dados revelam outra dimensão da espacialidade de pessoas que não se 
encaixam nas normas de gênero e sexualidade: a microescala e até mesmo a escala 
do corpo. Uma das causas de exclusão escolar por pessoas trans é o impedimento 
do uso do banheiro ao qual a criança ou adolescente se identifica (BENTO, [2008] 
2012). Mesmo com uma lei federal que normatize o uso de acordo com a identidade 
de gênero, não há garantia de sua efetividade, por enquanto. Além disso, como 
escrevemos em outra ocasião (ALMEIDA, 2018), o banheiro público, por ser um 
espaço de produção de gênero (PRECIADO, 2019] desde a sua popularização para 
classes sociais populares, agencia tanto relações sociais quanto, especificamente, 
relações sexuais. Trata-se de práticas sexuais desempenhadas por homens (aqueles 
que estão no espaço público, com seus órgãos expostos publicamente no banheiro), 
conhecidas sob o nome ‘banheirão’. Tal prática é motivo também de agressões a 
esses homens por outros usuários dos banheiros. Não estamos fazendo uma 
defesa, nem uma condenação dessa prática, mas apontamos para seu caráter 
produtor de relações sociais a partir de agenciamentos da performatividade de 
gênero. O banheiro público também é uma questão para corpos femininos que não 
performam feminilidade. Uma das entrevistadas, Daniela, coloca uma questão muito 
significativa para entender o processo de construção tanto de sua espacialidade, 
quanto de sua subjetividade: ela evita usar o banheiro em diversas situações, a 
fim de evitar constrangimento, já que sua aparência física desafia a normalidade 
cis+heterossexual. Daniela é uma mulher negra, com cabelo curto, que gosta de 
usar roupas lidas socialmente como masculinas.

Daniela: No prédio que eu trabalho, tem bastante LGBT, mas dá pra ver 
que lá dentro também tem pessoas que olham diferente, até quando 
você vai no banheiro fazer um xixi, as pessoas te olham assim, ou você 
tá saindo do banheiro e tem alguém entrando… elas se assusta assim, 
mas depois entra normal. […]

Porque as pessoas tomam susto quando veem eu entrando no banheiro, 
com cabelo curto, e aí, dependendo da blusa que eu to vestindo, não 
mostra direito o peito, não marca direito né. As pessoas ficam olhando, 
aí depois acho que percebem e aí fica normal, mas até… aí você vê que 
elas ficam te olhando, aí você fica meio constrangida. Eu evito quando 
for em lugar público assim ir [ao banheiro]. No trabalho, não tem como 
porque eu fico lá o dia todo e não tem como ficar o dia todo sem ir no 
banheiro, mas quando eu  vou assim em shopping, em algum lugar, eu 
evito ao máximo, eu só vou quando eu tô muito apertada mesmo. Se não, 
eu deixo pra fazer em casa. (Daniela, mulher cis, lésbica, negra, 25 anos)

Ainda segundo Berenice Bento (2012), ao evitar usar o banheiro público, 
pessoas trans desenvolvem problemas físicos, como incontinência urinária. É o 
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que relata Aurora, que já passou por constrangimento quando outra mulher a viu 
no banheiro público de um estabelecimento. Segundo ela, o medo do desconforto 
e da agressão a impedem de usar até o banheiro da universidade onde estuda. 

Vinicius: Tem algum lugar, então, que você não frequenta?

Aurora: Sabia que um espaço que eu... ah vou esquecer o nome. Mas é 
um espaço que é muito... […] Ah, é um espaço muito brasilidades e estilo 
uspiana da vida [Aurora ri]. […] Mas assim, foi um dos únicos espaços 
em que teve um constrangimento por causa de banheiro público. 
Eu fiquei “gente, aqui o pessoal parece ser tão frentex, todo mundo, 
nossa, sai daqui, xô”. Aí me deu esse ranço, mas não tô lembrando. […] 
Descolada, com a galera mais de esquerda, mas que caiu na hipocrisia.

Vinicius: Aproveitando que você falou sobre a questão do banheiro. 
Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão de ser um espaço 
que você se sente insegura?

Aurora: Me sinto. Não uso. Até hoje, não gosto de usar. No trabalho, 
eu vou no banheiro menos usado. No Catavento, eu ia no banheiro de 
pessoas com deficiência. No IBGE, eu não ia no banheiro, porque eu 
trabalhava na rua, então eu adquiri até hoje uma certa… como chama, 
aquele termo…

Vinicius: Incontinência.

Aurora: Incontinência! Bixiga mais... to apertada agora? espera 2 
minutos, vou fazer xixi na calça, porque eu criei uma paranóia. Então 
até aqui [na FFLCH], tem essa plaquinha [estávamos próximos a um 
banheiro da faculdade], ah “respeitamos sua identidade de gênero”. Só 
de eu entrar na cabine e ter aquelas mensagens, ai... Enfim, infelizes, 
que não querem que eu esteja lá, eu me sinto neurótica. É, assim, uma 
coisa subjetiva minha, porque tem muitas outras pessoas trans que são 
muito seguras de si nessa questão e foda-se, vão entrar e se acontecer 
bosta, vão encarar com queixo erguido, só que isso assim, eu ainda 
sou muito, não sei a palavra, vulnerável? Assim, se rolar uma pessoa 
me questionar, pronto, meu dia, minha semana vai acabar. Então, já 
que existe o risco de acontecer esse incômodo, eu nem vou. Bandejão, 
mesmo, às vezes to apertadíssima e não tem, o [banheiro] de pessoas 
com deficiência. Eu fico “ai meu deus, lá fora eu vou, lá fora eu vou”. 
Então, passei a ter essa paranoia. Barzinho, às vezes até... por exemplo, 
pra não pedir direto pra pessoa, eu faço assim, eu compro uma coisa só 
pra conseguir entrar no banheiro. Um chocolate que eu nem tava com 
vontade, porque eu fico com receio de se pedir de graça a pessoa vai ter 
mais motivo pra... Cria umas paranoias. Só para usar o banheiro. Sim, 
isso foi uma coisa que se tornou exponencialmente mais forte. (Aurora, 
mulher trans/travesti, heterossexual, negra, 23 anos)
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Por fim, apresentamos no Figura 34 dados sobre a relação entre vítimas 
e autores. Vemos que a maior parte das violências foram cometidas por pessoas 
desconhecidas, seguida de pessoas do cotidiano e prestadores de serviço. Com 
isso, não pretendemos dizer que a violência em questão é praticada mais em uma 
esfera do que em outra. 

Figura 34. Gráfico da relação das vítimas com os autores.
Elaboração: Vinicius Santos Almeida. 
Fonte dos dados: SSP-SP.

O que podemos afirmar é que a maior parte dos casos registrados de 
violência foram cometidos por desconhecidos. Para dar conta de todas as 
especificidades da violência – não podemos dizer que um trabalho é capaz disso 
–, seria preciso investigar a violência em bairros distantes do centro, entender 
a violência intrafamiliar, dentre outras. Tendo em vista esse limite dos dados 
dos boletins de ocorrência, e que nosso objetivo aqui não é encontrar perfis das 
vítimas e dos agressores, mas entender a dimensão espacial dessa violência, é 
que apresentamos no próximo capítulo, uma discussão feita a partir de mapas 
mentais produzidos pelas pessoas que entrevistamos para essa pesquisa.
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5.2. A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA EM CARTOGRAFIAS 
DISCURSIVAS E MAPAS MENTAIS

Neste tópico, abordamos outro método cartográfico, o mapeamento 
mental. A metodologia que empreendemos para buscar esse tipo de representação 
espacial resultou em dois produtos: mapas mentais gráficos e mapas mentais 
discursivos. Os primeiros, resultados de desenhos feitos sem consulta, apenas com 
o repertório espacial, que cada indivíduo tem em mente; os segundos constituem-
se de um discurso sobre as percepções que as pessoas entrevistadas têm acerca 
do espaço geográfico. O objetivo aqui foi apreender a percepção da violência aos 
corpos dissidentes da cis+heteronorma. 

Manuel G. Cortés (2008, p. 10, tradução nossa), no texto Cartografías 
disidentes, afirma que todo mundo tem uma imagem da cidade que é uma espécie 
de mapa, e é na cidade desse mapa que cada um vive, “não na construção física 
específica que organiza os espaços e edifícios”. Partindo de Walter Benjamin, ele 
complementa: “o que é realmente importante é criar um mapa da cidade que 
esteja baseado nas experiências e nas lembranças, mais do que na localização 
de suas ruas ou praças”. Desse modo, o espaço da cidade é também um espaço 
psicológico, sensorial e afetivo.

Elaborar um registro dessa cidade, desse espaço geográfico, que cada um 
tem e vive, é uma forma de impedir que sua memória e sua existência não sejam 
invisibilizadas, nem esquecidas (CORTÉS, 2008). Como colocam alguns autores, 
acima discutidos, a Cartografia hegemônica é uma Cartografia da exclusão. Mei-Po 
Kwan (2007) vai além e diz, no artigo Affecting geospatial technologies: toward 
a feminist politics of emotion, que falta afeto nos mapas. Afeto no sentido de 
emoções humanas, de humanidade no mapa. Esta autora trabalha especialmente 
com tecnologias geoespaciais e abordagens feministas. A crítica que ela faz 
convém ser colocada aqui, não no sentido de negar as tecnologias geoespaciais, 
mas para apontar as suas deficiências metodológicas, que expressa também a 
deficiência epistemológica na relação Geografia – Cartografia.

Kwan (2007, p. 24, tradução nossa) identifica uma “omissão do corpo” 
nas práticas das tecnologias de representação do espaço (softwares de 
mapeamento, GPS, sensoriamento remoto etc.). Para ela, isso é algo que ocorre 
em dois sentidos: primeiro, não há espaço para a expressão das “subjetividades, 
emoções, sentimentos, paixões, valores e éticas do praticante [quem mapeia]”; 
segundo, há uma descorporificação nos mapas, na medida em que “os corpos são 
frequentemente tratados como simples coisas, como pontos em mapas, ou mesmo 
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como se não existissem”. Como já foi dito, essa forma de desumanização é resultado 
de uma ciência positivista, masculina, estritamente racional e objetiva, que exclui a 
subjetividade e que marginaliza a emoção. É uma questão de gênero também.

Recuperando a ideia de cidade como uma colagem de lembranças ou 
experiências continuadas e fragmentadas (CORTÉS, 2008), é nesse sentido que o 
mapeamento do que não pode ser apreendido matematicamente tem o potencial 
de revelar questões até então desconhecidas ou pouco exploradas no estudo sobre 
o espaço geográfico. Não se trata da representação das emoções e afetividades em 
si ou de estados mentais completamente interiorizados, mas da mediação e da 
articulação espacial (BONDI; DAVIDSON; SMITH, 2005). Em outras palavras, é um 
retorno à busca pela materialidade do afeto e  da subjetividade, extremamente 
importantes para a Geografia.

Uma clássica referência nos estudos sobre mapas mentais é o livro de 
Peter Gould e Rodney White, Mental maps (1974), publicado na década de 
1970. Nele, os autores apresentam detalhadamente o processo de produção 
de mapas mentais, com enfoque no tratamento estatístico e probabilístico dos 
dados, obtidos em entrevistas. Gould e White consideram como mapa mental 
a representação do espaço geográfico a partir das percepções do indivíduo. 
No entanto, a forma dessa representação não é a do indivíduo. Segundo eles, 
o mapa precisaria passar pelo tratamento de um ‘especialista’. Para isso, eles 
trabalharam com uma base de mapa euclidiano e, após o tratamento estatístico 
nas respostas das entrevistas e questionários que aplicaram em uma amostra, 
desenvolveram índices que foram, enfim, traduzidos para a linguagem 
cartográfica a fim de apreender as semelhanças e diferenças na percepção 
de determinado tema no grupo estudado. Para esses autores, o mapa ainda 
precisa passar por outro tratamento: a compilação de todas as amostrar, partes 
da investigação, resultariam em um mapa final de síntese, a fim de criar um 
mapeamento ‘homomórfico’ [homomorphic mapping], uma ideia da matemática, 
que parte da combinação de semelhanças entre dos dados.

Gould e White (1974) se limitam a essa abordagem cartográfica, que 
encontra uma contraposição décadas mais tarde, em uma das propostas de 
Kwan (2007). A autora afirma que o mapa mental deve romper com o mapa 
hegemônico e não procurar se validar em um apreensão universal. Para ela, o 
mapa mental não pode ser recodificado pela gramática hegemônica (leia-se, 
convenções cartográficas e SIG) a fim de ser autoexplicativo, porque, em si, ele não 
é autoexplicativo. O mapa mental é uma construção individual, a qual somente a 
pessoa que o produziu pode explicar.
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Tendo isso em mente, elaboramos um roteiro de trabalho (Anexo) com 
pessoas dissidentes das normas de gênero e sexualidade, o qual foi composto por 
1. perguntas para caracterização da pessoa entrevistada; 2. solicitação de desenho 
de um mapa mental; 3. solicitação de explicação sobre o mapa mental; 4. roteiro 
de entrevista semiestruturado; e 5. apresentação de mapas elaborados em SIG 
para as pessoas entrevistadas. Em um primeiro momento, entrevistamos quatro 
pessoas, a fim de testar o nosso roteiro de trabalho. Nessa primeira abordagem, 
fizemos questões para a caracterização da pessoa e questões pré-elaboradas, a 
diferença foi que pedimos a elaboração de dois mapas, a partir dos enunciados 
“desenhe o que é cidade para você” e “desenhe o que é cidade para você em 
relação à seu gênero ou sexualidade - desenhe os lugares seguros e inseguros 
para você”. Na verdade, a ideia de pedir um desenho sobre o que é cidade surgiu 
após a primeira entrevista, e nos encontramos novamente com a primeira pessoa 
para completar o roteiro.

Após a avaliação dos resultados dessas quatro entrevistas e de sugestões 
para as próximas feitas pela banca de qualificação, resolvemos voltar à apenas um 
pedido (desenhe a sua percepção de segurança na cidade em relação ao seu gênero 
e/ou sexualidade). Realizamos mais quinze entrevistas, procurando também 
ampliar a diversidade de pessoas no que diz respeito à cor, idade, sexualidade, 
gênero, escolaridade e classe.

Após finalizada essa etapa da pesquisa, empreendemos a análise tanto 
dos mapas quanto dos discursos. Com os primeiros, procuramos apreender 
nas formas desenhadas elementos espaciais ou que nos indicassem dinâmicas 
espaciais. Também procuramos esses elementos nas falas, e complementamos 
com uma análise estatística do discurso realizada em software específico, a fim de 
verificar, por exemplo, os contextos nos quais alguns temas ou palavras surgem 
e a relação de uma entrevista com as outras. Por fim, elencamos alguns eixos de 
discussão, a partir do qual organizamos a apresentação que se segue. Portanto, 
não apresentaremos as entrevistas na ordem cronológica de organização, mas 
uma lógica temática.

Antes disso, consideramos importante falar sobre algumas questões 
metodológicas observadas em campo. A primeira diz respeito às solicitações feitas 
para a elaboração dos mapas mentais. Em uma das entrevistas, fomos questionados 
sobre a complexidade do enunciado. Em outras, as pessoas entrevistadas não 
entenderam o pedido em um primeiro momento, no que tivemos que explicar 
um pouco mais. Todas as vezes que isso aconteceu, deixamos bem definido que 
não estávamos preocupados com precisão matemática, nem queríamos um 
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mapa como o que a gente vê em jornais e na internet, que a forma era livre e que 
entendemos como mapa toda e qualquer representação do espaço. Essa definição 
é ampla e imprecisa em termos teóricos, apesar de ter seu fundamento em Brian 
Harley (2005), mas consideramos mais importante permitir a criatividade sem 
estabelecer critérios na forma e sermos rígidos quanto ao conteúdo. Assim, 
reforçamos todas as vezes que estávamos interessados na percepção da própria 
pessoa sobre os espaços que ela vivencia e as suas experiências.

Acreditamos que conseguimos captar as percepções individuais, mas 
outro problema que permeou o trabalho foi a relação que as pessoas têm com o 
mapa. Como utilizamos a rede de contatos para a procura de pessoas interessadas 
(primeiro, pessoas conhecidas, depois, divulgamos um convite no Facebook, 
ao que alcançamos pessoas de outros círculos sociais), preferimos explicar os 
procedimentos da pesquisa, e especificamente que solicitaríamos um desenho, 
apenas pessoalmente. A maioria não demonstrou incômodo, mas algumas se 
mostraram mais preocupadas com as suas falas do que com o seu desenho.

É possível que alguém olhe alguns dos mapas e não veja elementos 
espaciais suficientes para caracterizar uma espacialidade ali, como em desenhos 
que mostram uma praça, apenas, ou grupos de pessoas. Ou até mesmo, mapas 
muito simples. Consideramos tudo isso na análise, partindo do pressuposto 
de que o que nos foi apresentado tanto nos desenhos quanto nas falas foi 
intencional – foram tais as informações, expressas de tais formas, que as pessoas 
entrevistadas acharam necessário que soubéssemos. Certamente, se tivéssemos 
tido outra postura, por exemplo, de cobrar um tipo específico de mapa, teríamos 
outros resultados. Não foi o que fizemos, mas acreditamos que os resultados de 
um outro processo podem contribuir também para a discussão que fazemos aqui.

Antes da análise dos mapas mentais e dos discursos, apresentamos alguns 
gráficos feitos no software Iramuteq, que utiliza a base do programa de estatística 
R para criar análises estatísticas textuais. Inspirados por Sylvain Denat et al. 
(2016), procuramos encontrar similaridades nas falas através dessa técnica. O 
Figura 35 mostra num plano cartesiano a localização das pessoas entrevistadas 
a partir da distância entre si, medida por similaridades gramaticais e semânticas 
nas transcrições das entrevistas. Temos no primeiro quadrante Carlos e Júlio, 
distantes entre si e das outras pessoas, no segundo quadrante, temos uma situação 
parecida com Yule, Alex e João, que se repete também, em medida diferente, no 
terceiro quadrante com José, Denis, César e Oscar. Destacamos o último quadrante, 
onde vemos que há uma proximidade nas falas de Daniela, Roberta e Aurora – 
as três relataram que todos os espaços públicos ou de uso comum despertam 
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o sentimento de insegurança. Antônio, Luís e Bárbara levantaram a questão da 
insegurança na zona central de São Paulo, mas, cada um em sua medida e forma 
falou sobre o contato e as relações criadas no Centro. Amara, Oris, Kamil, Maria 
Antônia, Daniela e Roberta relataram casos de assédio, constrangimento ou 
agressão verbal no espaço público.

Figura 35. Gráfico da análise fatorial de correspondência: proximidades entre as pessoas 
entrevistadas a partir da frequência e dos valores de correlação Qui² de cada palavra no 
corpus textual.
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O Iramuteq realiza um procedimento chamado Classificação Hierárquica 
Descendente (Figura 36) que resulta na divisão dos textos das entrevistas em 
grupos de palavras com maior afinidade no texto. O procedimento consiste 
em utilizar segmentos de texto do corpus total (texto de todas as entrevistas 
juntas) e os vocabulários, correlacionando-os e formando uma organização de 
classes hierárquicas. “Esta análise visa obter classes [...] que, ao mesmo tempo, 
apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente [...] das 
outras classes” (CAMARGO; JUSTO, 2013).

Figura 36. Gráfico da classificação hierárquica descendente: semelhança e diferença de 
vocabulário nos segmentos de textos das entrevistas
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Já a Figura 37 espacializa esses grupos em um plano cartesiano e apresenta 
mais detalhes das relações que os termos nas classes estabelecem entre si. Das 
cinco classes, podemos ver que há quatro grandes grupos no plano, já que a 
primeira e a segunda classe estão quase totalmente mescladas. Temos, portanto, 
no primeiro quadrante os termos que se referem à localidades principalmente. 
No terceiro quadrante, que apresenta uma tímida mescla com o primeiro, 
vemos palavras que denotam sentimentos em relação as localidades. No quarto 
quadrante, em vermelho, temos palavras que apareceram, principalmente, 
quando as pessoas estavam relatando casos de violência, constrangimento ou 
tensão. Já no segundo quadrante, o mais importante, vemos termos que nos levam 
diretamente às violências físicas e verbais mescladas com termos que remetem a 
comportamentos sociais.

Figura 37. Gráfico da classificação Hierárquica Descendente no plano cartesiano.
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Por fim, a Figura 38 nos mostra uma representação da similitude entre os 
principais termos nas entrevistas e suas coneções. O maior grupo (pessoa) apresenta 
termos que apareceram também em contextos onde as palavras falar, saber e ver 
também apareceram. Por sua vez, cada uma tem ligação com outras palavras que 
apareceram em contextos similares. Isso nos mostra um aspecto das falas: as pessoas 
entrevistadas falaram muito sobre as ações das outras pessoas, inclusive com o grupo 
da palavra ‘achar’, de forma mais remota. Já o grupo da palavra ‘lugar’ nos apresenta 
informações fundamentalmente espaciais. A discussão sobre se sentir seguro ou 
não se pautou, em grande parte das vezes, na zona central de São Paulo e, em menor 
medida, nos bairros residenciais. Isso nos sugere que as espacialidades dessas 
pessoas são muito influenciadas pela presença e pelo sentimento de segurança ou 
insegurança no Centro do município. Veremos com detalhes agora.

Figura 38. Gráfico de similitude: conexões entre os vocabulários dos segmentos de texto.
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Os nomes das pessoas 
entrevistadas são 

fictícios.
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ANTÔNIO17

29 anos. Frequentou/frequenta instituições de ensino públicas e privadas. Tem 
ensino superior completo em Engenharia Mecânica e cursa a segunda graduação 
em Design. Atualmente é estagiário. Nasceu em São Bernardo do Campo, SP. 
Atualmente, reside no bairro do Butantã, em São Paulo, SP. Autodeclara-se 
amarelo. É homossexual e homem cisgênero.

O QUE É CIDADE 
A: Você perguntou pra mim o que é cidade. Pra mim, cidade é rua. É na rua onde 
acontece toda a vida pública, toda a vida da cidade acontece na rua, nos espaços 
públicos, nas áreas abertas, parques, praças, tudo que eu considero como a rua, 
então eu desenhei uma rua com muita, muito movimento, muita gente, muita coisa 
acontecendo. Acho que esse é o espírito da cidade. [...] Eu desenhei os carros e as 
pessoas com traço mais grosso, todos anônimos, todos meio disformes, mas eu acho 
que é assim que a gente é na cidade, meio anônimo, meio pra lá e pra cá, né?! Na rua 
a gente não tem, não é exatamente indivíduo. A gente é mais um. [...] É um lugar de 
encontro, com certeza. A rua. A boa rua é lugar de encontro. (Figura 39)

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
A: É... bom, você também tinha falado da questão da segurança e tal, então, não sei, 
eu me sinto mais seguro no meio das grandes multidões, onde as pessoas estão 
olhando. Isso no quesito de sexualidade e tal, né, questão de violência contra as 
pessoas de orientação sexual e gênero não normativo assim, então acho que estar 
numa multidão é mais confortável nesse sentido, mais seguro nesse sentido. O 
local aqui é uma representação da avenida Paulista, talvez, que seja um dos locais 
mais… mais… é… acolhedores nessa questão de diversidade. E as cores, eu utilizei 
cores nesse desenho pra representar a segurança na diversidade, né. Então é meu 
cotidiano porque eu sempre passo lá. (Figura 40)

17 Antônio foi uma das cinco pessoas para as quais solicitamos dois mapas mentais: um para a 
questão “o que é cidade para voce?” e outro para a questão “o que é a cidade para você, conside-
rando os lugares seguros e inseguros em relalçao à sua sexualidade ou gênero?”
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Figura 39. Mapa mental sobre o que é cidade para Antônio.

Figura 40. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Antônio em relação à sua sexualidade.
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DANIELA18

23 anos. Frequentou instituições educacionais públicas e privadas. Tem ensino 
superior incompleto em Administração. Nasceu em São Paulo, SP e reside 
atualmente em Carapicuíba, SP. É analista de atendimento, negra, lésbica e mulher 
cisgênero. É esposa de Roberta.

O QUE É CIDADE
D: Tá. Quando você falou pra gente desenhar onde a gente mora, tudo bonitinho, 
e aqui não tem muita coisa não. Aqui é biqueira mesmo, com uns traficante, uns 
predinho, a escola que também tem... Traficante. E umas casinha. Não... nada 
seguro, pra gente principalmente, e é isso.
V: Tá. Você desenhou aí a...
D: É uns predinho, isso é uma escolinha, uns cara fumando com uns barato, as 
casinha. (Figura 41)

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
D: Ah, o outo desenho. O outro desenho era pra gente desenhar o lugar que a gente 
se sentia segura e o lugar que a gente não se sentia seguro, então o lugar que eu 
me sinto segura, só aqui dentro da minha casa mesmo, de todo o resto, depois que 
eu saio de casa, nenhum lugar mais é seguro, principalmente transporte público 
e… shopping, […] principalmente se você quer usar um banheiro, né, aí você não 
vai. Então...
D: É, aqui eu desenhei o metrô, o trem, aqui o busão.
V: Trabalho, shopping, casa. Aqui é o quê?
D: Qualquer lugar que seja fora de casa, já não é mais seguro não. (Figura 42)

18 Daniela foi uma das cinco pessoas para as quais solicitamos dois mapas mentais: um para a 
questão “o que é cidade para voce?” e outro para a questão “o que é a cidade para você, conside-
rando os lugares seguros e inseguros em relalçao à sua sexualidade ou gênero?”
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Figura 41. Mapa mental sobre o que é cidade para Daniela.

Figura 42. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Daniela em relação à sua sexualidade.
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ROBERTA19

23 anos. Frequentou instituições educacionais públicas. Tem ensino médio 
completo. É agente de atendimento. Nasceu em Osasco, SP, e mora hoje em 
Carapicuiba, SP. Parda, bissexual (às vezes, no texto, usou a palavra lésbica), 
mulher cisgênero. É esposa de Daniela.

O QUE É CIDADE
R: Ah eu vejo o mundo... só tem casa, né, gente, tem árvore e tudo o mais, mas 
nunca tem respeito, nada. Esse é o mundo que a gente vive, infelizmente. [...] É 
casa, pessoas, prédios. A rua. (Figura 43)

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
R: Ah no meu ponto de vista, o lugar mais seguro que tem é a minha casa. Fora daqui, 
de fato não tem outro lugar, nem mesmo no trabalho, que a gente poderia se sentir 
segura, acolhida, mas sempre tem algum tipo de piada. Aqui eu desenhei o transporte, 
no caso os ônibus, algumas pessoas, até mesmo com outro tipo de jeito, e aí alguns, 
algumas outras pessoas já xingando, falando de gay. E em balada também, é muito 
difícil se sentir segura, né, dentro de uma balada. E é isso. (Figura 44)

19 Roberta foi uma das cinco pessoas para as quais solicitamos dois mapas mentais: um para a 
questão “o que é cidade para voce?” e outro para a questão “o que é a cidade para você, conside-
rando os lugares seguros e inseguros em relalçao à sua sexualidade ou gênero?”
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Figura 43. Mapa mental sobre o que é cidade para Roberta.

Figura 44. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Roberta em relação à sua sexualidade.
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JOÃO20

23 anos. Tem ensino superio completo em Ciências Sociais e cursa pós-graduação 
em Sociologia. Cursou instituições públicas e privadas (com bolsa). Nasceu em 
Uberlândia, morou no Rio de Janeiro, RJ, para fazer o ensino médio e atualmente 
mora em São Paulo, SP. É bolsista na universidade, sua única atividade remunerada. 
“Homossexual, gay, bicha, tanto faz”. Homem cisgênero.

O QUE É CIDADE
J: [Um dos motivos] de eu estar aqui, que representa muito da minha participação da 
cidade, da cidade pra mim é a USP. E a Cidade Universitária, que é onde passo grande 
parte do meu tempo, onde eu vou, é o lugar que eu mais frequento, então muito 
da cidade é representado pra mim pelo o que é a USP. Felizmente ou infelizmente. 
[João ri.] Ah e foi um dos principais critérios para eu vir, mas não só, existiam outras 
coisas que importavam como a diversidade cultural, de possibilidades, não sei 
dizer, as possibilidades culturais que existem em São Paulo, não falando de culturas 
de outros países, culturas do nosso país mesmo, então eu desenhei pensando 
um punk, uma sapatãozinha e um padrãozinho. E são grupos que me permitem 
diversos tipos de amizade, de relações afetivas e amorosas também. E dentro 
dessas possibilidades culturais, o que conta muito pra mim é a possibilidade de ser 
LGBT, que em São Paulo é muito diferente do resto do país, então aqui costumava 
[ênfase na entonação ao dizer essa palavra] ter uma aceitação muito maior. [João 
ri.] (Figura 45).

20 João foi uma das cinco pessoas para as quais solicitamos dois mapas mentais: um para a ques-
tão “o que é cidade para voce?” e outro para a questão “o que é a cidade para você, considerando 
os lugares seguros e inseguros em relalçao à sua sexualidade ou gênero?”
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Figura 45. Mapa mental sobre o que é cidade para João.
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JOÃO

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
J: […] eu moro com mais dois amigos, cada um tem seu quarto, aqui o meu. Meu 
quarto, pintei em uma cor diferente porque tecnicamente é onde eu me sinto mais 
seguro em casa. [...] Aqui o deslocamento até chegar na USP. [...] Vou pra academia 
todos os dias basicamente, menos quando está muito frio. Mas eu botei também 
porque não é um espaço que me sinto muito à vontade apesar de ser uma Smart Fit 
[rede de academias], é uma Smart Fit cheia de hétero ou heteronormativos, então 
não é um lugar que me sinto muito à vontade. [Lugares que vai para se divertir:] onde 
tem mulher e LGBT costumo me sentir seguro, em oposição onde tem “heterotops” 
[gíria entre LGBTs para se referir a homens heterossexuais que usam camisas polo, 
escutam sertanejo universitário e usam a gíria ‘top’]. (Figura 46).
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Figura 46. Mapa mental sobre o que é cidade 
para João  em relação à sua sexualidade.
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ALEX21

22 anos. Cursa o ensino superior em Geografia. Estudou sempre em instituições 
públicas e é estagiário. Nasceu e cresceu no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, 
SP, onde ainda vive. Branco, gay e homem cisgênero.

O QUE É CIDADE
Tá, eu tentei desenhar um eixo bem urbanizado que tá com muitos prédios aqui, 
carros desse lado, e quis fazer um contraponto com a desigualdade que tem na 
cidade, porque eu entendi cidade muito como esse movimento segregacionista. 
Tipo, pra eles serem isso [aponta para o eixo urbanizado], eles [o eixo segregado] 
precisam ter isso. É que não dá pra ver, mas são autoconstruções, você vai fazendo 
uma em cima da outra. E eu não fiz fazer isso muito longe também pra entender 
que esses lugares têm esse movimento segregacionista, de periferização das 
populações mais pobres, mas, ao mesmo tempo, eles estão resistindo. Devia ter 
feito aqui uma ocupação no meio desses prédios, porque entendo cidade muito 
como isso, esse conflito entre os sujeitos, entre os corpos, entre os interesses de 
todo mundo. E é isso, não sei mais o que eu pensei. (Figura 47)

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
A: É, eu parti muito da minha vivência, né, aqui dentro da cidade. Eu comecei onde 
eu moro, aqui no Rio Pequeno, eu sempre morei no Rio Pequeno. Aí eu coloquei 
azul os lugares que eu me sinto seguro, e vermelho os lugares que eu não me sinto 
seguro. Aí eu comecei aqui pela minha casa, a minha rua no Rio Pequeno, que é um 
dos lugares, não sei como, mas eu me sinto muito seguro lá, porque eu acho que por 
todo mundo me conhecer, todo mundo saber da minha história, sei lá, enquanto 
gay, todo mundo me aceitar mesmo, lá é super de boa. Tanto que dentro da minha 
rua ninguém mexe comigo. Quando tem umas festas na rua assim, tipo, eu danço do 
meu jeito, eu sou quem eu sou e ninguém tá nem aí. Mas aí eu já chego na avenida do 
Rio Pequeno, já sinto que é um lugar bem hostil. Acho que não nessa violência física, 
mas nessa violência verbal, um pouco, porque eu já sofri algumas violências verbais. 
Mas também pelos olhares. Quando eu to indo pra um bloquinho de Carnaval, que 
eu tô com a roupa que eu quero, quando eu to indo pra alguma festa, eu percebo 
mil olhares, mil comentários das pessoas ao redor, quando eu tô com algum menino 

21 21 Alex foi uma das cinco pessoas para as quais solicitamos dois mapas mentais: um para a 
questão “o que é cidade para voce?” e outro para a questão “o que é a cidade para você, conside-
rando os lugares seguros e inseguros em relalçao à sua sexualidade ou gênero?”
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Figura 47. Mapa mental sobre o que é cidade para Alex.
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também, eu percebo os olhares das pessoas e por isso que eu deixei mais grossinho 
aqui também, por ser um dos lugares da cidade, por ser onde eu moro, uma avenida 
que eu tenho que passar todo o dia pra ir pra minha casa e voltar, é um dos lugares 
que eu mais experimento esse espaço do não-seguro. Sei lá, eu não passo na avenida 
de noite, por motivo de medo. Tanto medo que, tipo, é periferia, né, é perigoso, mas 
nessa questão sexual também é um potencializador disso. Aí eu fui indo aqui pros 
lugares que eu mais vou. 
Aí aqui é tipo a [avenida] Vital Brasil, ali no metrô Butantã e aqui tá o metrô Butantã e 
aqui tem um vermelhinho, porque ali no metro eu já sofri algumas agressões. Alguns 
empurrões e tal, alguns puxões. Enfim, aqui é um lugar que eu não me sinto seguro, 
no metrô Butantã. Aí eu fui indo aqui pra um dos lugares que eu mais experimento 
essa minha corporeidade da cidade que é tipo o Centro, ali na região da [rua] 
Augusta, um pouco do [largo do] Arouche, mas mais da Augusta. Aí eu fiz esse aqui, é 
a [avenida] Paulista, um lugar que eu me sinto muito seguro também, é um lugar que 
eu experimento bastante. Na Barra Funda, eu já sofri algumas agressões,[…] naquelas 
boates ali, na Blue Space, na The Week, nesses lugares mais estranho que eu já fui 
[Alex ri]. Mas enfim, é um lugar que eu acho mais perigoso, também.
Aí aqui é tipo indo pras periferias, pras periferias que eu já fui ou vou com frequência. 
Aqui eu fui indo pra ZL, tá bem vermelho, né, bem de não-seguro, só que tem um 
espaço aqui que tá azul que é quando tem aquele Helipa LGBT, que é o baile e é um 
lugar que eu me sinto muito seguro, porque, por mais que eu esteja no meio da favela, 
sei lá, é um lugar, tipo, a gente tá entre iguais, eu consigo dançar, eu consigo ficar 
com quem eu quiser, eu não sofro esses olhares, agressões verbais e tal. E aqui tá 
mais [vermelho], indo mais pra Itaquera, indo mais pra dentro, pra zona leste, ficou 
mais violento porque eu já sofri algumas agressões também indo pra casa de amigos 
depois do Helipa LGBT aqui nessas redondezas. Aí esses é onde eu já sofri alguma 
coisa. No Grajaú também. Eu tenho família no Grajaú e é um lugar que eu não consigo 
me sentir seguro. Acho que pra andar lá tenho que encarnar um personagem que não 
sou ou só passar, não experimentar aquele lugar, sabe? Não olhar pros lados naquele 
lugar, parece que qualquer gesto já está sendo analisado. [...]
Aqui é como se fosse a linha do metrô, azul, aqui passaria a… tá errado de escala, 
mas aqui seria a São Bento, onde eu vou todo o dia, por causa do meu trabalho. É um 
lugar que eu me sinto muito seguro, também, eu não sei porquê, as pessoas nem são 
iguais a mim lá, mas eu me sinto seguro, não sei o que acontece. Nunca sofri nada e 
é um lugar que é diferente também, experimentar a cidade num dia normal do que 
num dia de Carnaval. Mas, sei lá, é um lugar que… vai indo pras periferias, é onde eu 
vou me sentindo mais acuado. (Figura 48)
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Figura 48. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Alex  em relação à sua sexualidade.
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JÚLIO

27 anos. Tem ensino superior incompleto. Atua como atendente em farmácia. 
Estudou em instituições educacionais públicas e privadas. Nasceu em Salvador, 
BA, e morou em várias cidades brasileiras. Atualmente vive na zona norte de São 
Paulo, SP. É negro, gay e homem cisgênero.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
J: Antes de vir em São Paulo, desde a primeira vez que eu tava com viajante, eu gostei 
muito da cidade porque eu vi muito gay na rua. Vi muitas pessoas se manifestando 
livremente. Nos lugares, em alguns lugares que eu coloquei aqui. Como a gente aqui tá 
perto de um dos lugares que eu considero mais libertário do Brasil, que é a [avenida] 
Paulista. E a Paulista é um lugar que eu me sinto muito seguro de ser quem eu sou, um 
lugar onde as pessoas são realmente seguras de ser quem elas são e a minha imagem 
de São Paulo, quando eu vim pela primeira vez, foi isso. Foi as pessoas muito mais 
livres para ser quem são. Você vê no metrô as pessoas andando de cabelo roxo, todos 
os tipos de forma. A gente viu agora um cosplay no metrô. Em Salvador, a cidade de 
onde eu sou, isso não é muito típico. Então, explicando o mapa que eu fiz, eu coloquei 
onde eu me sinto seguro, quer dizer, onde eu posso andar de mãos dadas com o meu 
namorado, que eu acho que não vou ser julgado por causa disso. Que é o centro de 
Guarulhos, eu fui lá uma vez, achei normal isso lá. Centro de Osasco, também o centro, 
não sei as outras áreas. Vila Prudente, Vila Formosa, onde meu namorado mora. A 
Vila Maria onde eu moro é um bairro bem tranquilo, eu já vi casais gays andando de 
mãos dadas lá, mas é um bairro também, eu sinto, que tem uma vibe conservadora. 
Mas apesar disso, eu acho que é seguro. A República, Pinheiros, são bairros que eu 
acho que é tranquilo. Mas os bairros da periferia, como Itaim Paulista, como nós 
temos amigos que moram lá em Itaim Paulista e lá eles não andam de mãos dadas, 
é um casal, e eles não andam de mãos dadas lá. E eu acho que lá em Itaim Paulista e 
na Brasilândia, e na Cachoeirinha onde eu trabalhei antes, Capão Redondo, Jardim 
Ângela, são lugares – tem outros, mas esses são os que me vêm à cabeça –, são lugares 
onde eu me sinto desconfortável de mostrar a minha sexualidade, porque eu acho 
que quanto menos conhecimento as pessoas têm, não dizendo que todas as pessoas 
de favela não tem conhecimento, porque eu sou uma pessoa de favela, mas eu acho 
que quanto menos conhecimento as pessoas têm, mais elas são propensas a julgar as 
pessoas e elas são propensas a não aceitar o outro. Não dizendo que em lugares onde 
as pessoas tem dinheiro, isso não acontece, porque acontece. (Figura 49)
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Figura 49. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Júlio  em relação à sua sexualidade.
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CARLOS

29 anos. Tem ensino superior completo em Jornalismo. Atua como analista de 
suporte. Estudou em instituições educacionais públicas e privadas. Nasceu e 
cresceu em São Paulo, SP, onde ainda mora. É negro, gay e homem cisgênero.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
C: Onde eu me sinto seguro seria a área mais central, então [avenida] Paulista, 
República, [largo do] Arouche, Bixiga, largo da Batata, Pinheiros, Lapa e o Tatuapé. 
[...] Eu coloquei alguns adendos aqui, Suzano, eu acho que uma área mais central é 
tranquilo. O Itaim [Paulista] eu coloquei aqui, só que é mais ou menos o que o Júlio 
colocou, não é um lugar que você vê as pessoas andando de mãos dadas, mas eu 
sinto que tem um exército gay lá. [...] Então ninguém vai ser louco de querer atacar 
a gente. Aquilo que [...] um amigo nosso falou, “aqui eu posso me manifestar de 
maneira gay” e ele é assim, todo fashion, um estilo muito aleatório e ninguém xinga. 
E ele falou até, “na Brasilândia, se eu fizesse isso, eu apanharia”. Aí eu acho que o 
Itaim tem mais até porque tem um Centro Cultura do Itaim e o pessoal vive muito 
aquilo, eles vão muito em atividades culturais, principalmente o público LGBT, vai 
na pracinha central do Itaim e faz manifestação de funk, não sei o quê, eu acho isso 
bacana. O Tatuapé tem uma tradição gay do shopping, desde a época do Orkut, de 
fazerem encontros lá, [...] existia uma cultura gay muito forte no Tatuapé, por causa 
da Igreja Contemporânea, por causa do shopping, por causa da pracinha. 
Agora eu vou falar dos inseguros. A Vila Formosa, eu não acho que existe uma 
cultura de homofobia lá, mas é um bairro muito conservador, então eu não vou 
poder jamais, por exemplo, sair beijando no meio da rua, como eu faria na Paulista. 
Então, eu não acho que é um bairro inseguro, mas eu acho que vai chocar aquela 
cultura católica, muito evangélica que existe no bairro. A Vila Carrão, idem, Penha, 
idem, Itaquera, idem. Você pega uma senhora que mora aqui na Paulista, ela tá 
acostumada há muito tempo a ver casais gays. Você pega uma senhora da Vila 
Formosa, uma senhora de Itaquera, ela acha errado, ela vai xingar ou no mínimo 
ela vai falar que você vai pro inferno porque você não tá fazendo aquilo que a fé 
dela professa. (Figura 50).
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Figura 50. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Carlos  em relação à sua sexualidade.
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BÁRBARA

20 anos. Cursa ensino superior em Geografia. Estudou em instituições públicas 
e privadas. Mora no bairro do Ipiranga, em São Paulo, SP. É branca, pansexual, 
mulher cisgênera.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
B: Onde eu me sinto seguro seria a área mais central, então [avenida] Paulista, 
República, [largo do] Arouche, Bixiga, largo da Batata, Pinheiros, Lapa e o Tatuapé. 
[...] Eu coloquei alguns adendos aqui, Suzano, eu acho que uma área mais central é 
tranquilo. O Itaim [Paulista] eu coloquei aqui, só que é mais ou menos o que o Júlio 
colocou, não é um lugar que você vê as pessoas andando de mãos dadas, mas eu 
sinto que tem um exército gay lá. [...] Então ninguém vai ser louco de querer atacar 
a gente. Aquilo que [...] um amigo nosso falou, “aqui eu posso me manifestar de 
maneira gay” e ele é assim, todo fashion, um estilo muito aleatório e ninguém xinga. 
E ele falou até, “na Brasilândia, se eu fizesse isso, eu apanharia”. Aí eu acho que o 
Itaim tem mais até porque tem um Centro Cultura do Itaim e o pessoal vive muito 
aquilo, eles vão muito em atividades culturais, principalmente o público LGBT, vai 
na pracinha central do Itaim e faz manifestação de funk, não sei o quê, eu acho isso 
bacana. O Tatuapé tem uma tradição gay do shopping, desde a época do Orkut, de 
fazerem encontros lá, [...] existia uma cultura gay muito forte no Tatuapé, por causa 
da Igreja Contemporânea, por causa do shopping, por causa da pracinha. 
Agora eu vou falar dos inseguros. A Vila Formosa, eu não acho que existe uma 
cultura de homofobia lá, mas é um bairro muito conservador, então eu não vou 
poder jamais, por exemplo, sair beijando no meio da rua, como eu faria na Paulista. 
Então, eu não acho que é um bairro inseguro, mas eu acho que vai chocar aquela 
cultura católica, muito evangélica que existe no bairro. A Vila Carrão, idem, Penha, 
idem, Itaquera, idem. Você pega uma senhora que mora aqui na Paulista, ela tá 
acostumada há muito tempo a ver casais gays. Você pega uma senhora da Vila 
Formosa, uma senhora de Itaquera, ela acha errado, ela vai xingar ou no mínimo 
ela vai falar que você vai pro inferno porque você não tá fazendo aquilo que a fé 
dela professa. (Figura 51).
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Figura 51. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Bárbara  em relação à sua sexualidade.
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MARIA ANTÔNIA

25 anos. Estudou em instituições públicas e privadas com bolsa. Cursa ensino 
superior em Geografia. Nasceu em São Vicente e reside atualmente em São Paulo.  
É indígena, bissexual e mulher cisgênero.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
M.A.: Eu acho que assim, talvez eu tenha relacionado os lugares que eu me sinta 
segura com a sexualidade e segura... a gênero e sexualidade junto, mas tipo 
gênero, esses lugares públicos, trem, metrô, rua, me passam mais uma sensação 
de insegurança enquanto mulher do que enquanto bissexual, porque quando eu to 
com uma mina, a gente não demonstra muito afeto, então não penso tanto nisso, 
porque às vezes, parece duas amigas. E enquanto mulher porque desde pequena 
eu sofri muito assédio sexual nesses espaços, tipo rua, ônibus, trem, metrô, porque 
eu sempre andei sozinha. Quando a gente se mudou pra lá, pra Espanha... ah desde 
aqui, na verdade, minha avó morreu quando eu tinha uns 8 anos, a gente foi pra lá 
com 10. Desde os 8 anos eu andava sozinha porque minha mãe ficava trampando, 
então quando a gente chegou lá, também. Daí esses trajetos que tinha que pegar 
ônibus, metrô, trem, os cara, mano, se aproveitava. E eu acho que uma mina, não é 
só aí a questão de gênero e sexualidade, aí eu acho que pesava mais a questão de 
gênero e raça, porque eles associavam uma menina que não era branca, ou seja, 
não era espanhola, que era imigrante, que tava sozinha, podia ser, enfim, assediada, 
abordada, qualquer coisa de várias formas uó. E aí eu acho que esses lugares são os 
que eu me sinto mais insegura, mesmo que depois de velha isso não tenha acontecido 
mais, aconteceu uma vez só e foi tipo, faz uns dois anos. Mas, tipo, são lugares que 
me trazem lembranças ruins e a possibilidade que isso possa acontecer, mesmo não 
tendo essa possibilidade mais, sabe? Às vezes bate um pânico. E aí os lugares que 
mais ou menos, porque são lugares que, tipo, na USP, no [bar] Sucesso’s e no [bar do] 
China, que são os lugares que eu mais colo pra beber, porque me sinto segura assim 
em relação à gênero e sexualidade, mas ao mesmo tempo, não, porque são lugares 
públicos que pode acontecer qualquer coisa. E todos os outros que eu coloquei, 
lugares que eu me sinto segura, tanto em relação à gênero, quanto em relação à 
sexualidade são lugares privados, assim, que só teria interação de pessoas que eu 
conheço. [...] E no meu trabalho porque eu não sinto que eu ia ser discriminada por 
alguém do meu trampo se eu levasse alguém, tipo, como já aconteceu, se eu ficasse 
com alguém lá não seria um problema. (Figura 52)
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Figura 52. Mapa mental sobre o que é cidade  
para Maria Antônia  em relação à sua sexualidade.
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OSCAR

43 anos. Superior completo. Atua como hoteleiro. Sempre cursou instituições 
públicas. Nasceu em Acopiara, CE, e reside atualmente em São Paulo, SP. É branco, 
homossexual e homem cisgênero.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
Vinicius: Então, você falou que os lugares seguros seriam os lugares de casa, 
trabalho, família. E você falou em relação à exposição, à conduta, são espaços que 
você não estaria exposto às outras pessoas.
O: É, acaba sendo uma sensação de segurança maior. Na rua vai ter sempre essa 
possibilidade, até porque você está em contato com estranhos, então dentro de casa 
é mais difícil. E nas baladas, nos bares a gente se sente mais seguro porque percebe 
que é um ambiente, né… então, vai ter um ou outro que não é, mas espera-se que se 
esteja seguro porque é um ambiente onde estaria o grupo, né. Ambientes próprios.
[…]
V: Você colocou ruas e parques. Mesmo durante o dia esses lugares seriam inseguros?
O: Não, durante o dia, não. Mais durante a noite. Principalmente durante a noite. 
Durante o dia, eu te falei, eu não tenho essa sensação de insegurança. Não tenho 
medo. Não tenho medo por ser gay. Claro que não saio por aí falando “olha, sou” ou 
demonstrando.
V: Você pensa que se, por exemplo, tivesse um casal se beijando em público, a rua 
durante o dia poderia ser um lugar de insegurança?
O: Sim, acredito que sim. Aí eu acho que é até uma questão de cultura. A gente não 
pode querer mudar uma cultura de uma hora pra… impor isso, né. Acho que da 
mesma forma que a gente quer respeito, a gente exige ser respeitado, a gente tem 
que… Não que se beijar, dois homens ou duas mulheres se beijando na rua seja uma 
falta de respeito, mas se você for olhar culturalmente, né... A sociedade não vê isso. 
Então você tem que entender que, por exemplo, eu jamais faria isso na frente do 
meu pai. Ele sabe e tudo, mas eu não tenho nenhuma liberdade, ou eu sei que ele 
não vai ver como eu vejo, como os meus amigos veem. Então, eu tenho que respeitar 
a cultura dele, como ele foi criado, o que lhe foi passado. Não é simplesmente chegar 
e “olha, me respeite, é o meu espaço também”. Então eu tenho esse pensamento. A 
gente tem que respeitar a opinião dos outros. (Figura 53)
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Figura 53. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Oscar em relação à sua sexualidade.
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JOSÉ

28 anos. Tem ensino médio completo e atualmente está desempregado. Nasceu 
em Caieiras, SP, mas mora hoje na Barra Funda, zona oeste da capital. É pardo, 
homossexual e homem cisgênero.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
J: Bom, eu tentei retratar aqui a capital, né, colocando a capital aqui dentro do 
papel e coloquei aqui as marcações das regiões que a meu ver, até por experiência 
própria, representam […] mais segurança, tanto menos segurança em relação à 
diversidade de pessoas, não necessariamente somente à questão da sexualidade, 
mas à diversidade de pessoas. Então, aqui na região central de São Paulo, no centro 
da capital, a meu ver, é uma região aonde se há uma liberdade maior pra que as 
pessoas possam circular, possam ser quem elas são com uma tranquilidade, uma 
segurança maior. Já a zona oeste [ZO] [...] você até consegue ver essa liberdade das 
pessoas poderem se expressar conforme as suas, né, as suas orientações sexuais e 
[…] os seus estilos de vida, os seus gêneros, as suas rotinas, a sua personalidade. 
[...]. A zona norte [ZN] […] é um povo que segue aquela tradição, aquela coisa mais, 
né, limitada, aquela coisa mais normalizada. [...] A zona sul [ZS] é um local onde 
tem um número de homossexuais muito grande, a gente vê também a diversidade 
de pessoas lá, mas não só, no caso, nos bairros mais nobres da ZS. Eu, por exemplo, 
tive a oportunidade de frequentar outros bairros, no caso, bairros que ficam mais 
distante, que até considerado periferia, e a gente vê que nesses locais, existe uma 
quantidade de pessoas, um grupo de pessoas que são mais compreensivas, que 
acabam aceitando com mais facilidade essa diversidade. [...] E a que eu menos 
acho que tem assim uma aceitação na questão da diversidade, não só na questão 
da sexualidade, mas das outras coisas que entram nessa questão, a zona leste [ZL]. 
Eu não sei qual exatamente seria um ponto que interrompe ou que implica ou que 
impede que haja uma aceitação maior nessa questão, mas é notório. Eu já morei na 
ZL, tenho amigos na ZL, tenho parentes na ZL, e eu vejo que existe essa resistência, 
né, na questão de aceitação dessa diversidade de pessoas, na questão da sexualidade 
também. Então, a meu ver, dos 5 pontos, das 5 regiões, a zona central, ou seja, o 
centro é o ponto onde há mais segurança, né, pra essa diversidade, pra questão da 
sexualidade no quesito da liberdade das pessoas. (Figura 54)
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Figura 54. Mapa mental sobre o que é cidade 
para José  em relação à sua sexualidade.
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AMARA

25 anos. Tem ensino superior completo em Engenharia da Computação. Estudou 
em instituições públicas e privadas. Atua como analista de sistemas. Sempre 
morou em São Paulo, SP. Atualmente, mora na Vila Carrão, zona leste do município. 
Negra, lésbica e mulher cisgênero.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
A: Tá, eu comecei desenhando e eu percebi que tinha um padrão, pelo menos 
na minha mente, que eu não me sinto nada segura em regiões que sejam assim 
residenciais, familiares, então são lugares que, sei lá, eu me comporto de uma forma 
diferente. Regiões corporativas também, porque, sei lá, não me sinto muito bem-
vinda também e o único lugar que eu me sinto mais confortável de andar, seja lá 
com quem for, é o centro de São Paulo.
Vinicius: O que é se comportar de forma diferente?
A: Ah, falar como eles falam, não dar muita pinta, porque, assim, eu sinto que eles 
ficam incomodados quando são pessoas que tem, tipo, filhos, de sei lá, me ver no 
espaço deles, que eu não deveria estar ali, ou que eu deveria me comportar assim 
dentro da minha casa ou tipo dentro de uma balada e etc.
V: Você tem um exemplo de bairro residencial?
A: O meu! [Amara ri]
V: Sua própria vizinhança.
A: É, minha própria vizinhança. É… regiões corporativas também, não me sinto 
muito confortável, ainda mais como lésbica, quando eu vou nessas regiões, 
uma região que eu não conheço, eu me sinto um pouco desconfortável em não 
demonstrar feminilidade, sabe? Porque eu não me sinto confortável nesse espaço 
não demonstrando feminilidade, ainda mais em espaços profissionais. Se eu vou 
numa entrevista, eu sempre tento fazer alguma coisa que eu não faço no dia a dia, 
tipo passar maquiagem ou usar uma roupa assim um pouco mais feminina e etc. 
E no centro, é o lugar que eu vou. Um espaço que eu frequento bastante. Eu tentei 
colocar uns bairros que eu frequento bastante.
Eu vou em barzinho, vou bastante na [rua] Augusta, bastante no Anhangabaú, 
um pouquinho na [avenida] Paulista, na República, uns lugares assim que eu vou. 
(Figuras 55 e 56).
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Figura 56. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Amara  em relação à sua sexualidade.

Figura 55. O que é cidade para Amara  
em relação à sua sexualidade (rascunho).
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YULE

20 anos. Cursa o ensino médio. Mora em São Paulo, mas passou uma temporada em 
Jandira, ambos município do estado de São Paulo. Sempre frequentou instituições 
públicas, mas atualmente faz o ensino médio à distância em uma escola privada. 
Autodeclara-se branco. Define sua sexualidade como demissexual (somente se 
relaciona afetiva e sexualmente quando há um vínculo já estabelecido com a outra 
pessoa) pansexual (atração por pessoas de todos os gêneros). Seu gênero é não-
binário (não se identifica no binarismo homem/mulher).  Utiliza pronomes neutros.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
Y: Bom, o primeiro desenho eu retratei quando eu me assumi e, bem, minha família 
toda ficou unida em cima e me excluíram total. Eu basicamente fiquei só um peso ali. 
As pessoas passavam na minha frente, passavam pra lá e pra cá, mas não olhavam na 
minha cara, simplesmente passavam reto. E conforme isso foi passando, foi muito 
pesado, porque eu tava me entendendo como uma pessoa LGBT e não tinha apoio 
nenhum. Toda vez que eu tentava ter o apoio da família, muitas vezes eles viravam 
as costas ou fingiam que não era nada demais. E com 13 anos isso pesou muito, 
quando eu entrei em depressão, como eu relato aqui no segundo desenho. Eu já 
triste, mas só que com pessoas tristes junto, que foi como eu consegui um apoio, 
só que eu só consegui esse apoio quando eu me mudei pro interior, que eu conheci 
gente LGBT que sofria as mesmas coisas e alguns não, mas com aquela união, sabe? 
Foi assim que eu tive minha base familiar, que eu perdi total o laço familiar. Aí 
eu ganhei os meus amigos que tenho amizade até hoje. E no terceiro desenho eu 
relato uma das tentativas de… que eu tentei me matar. E foi bem pesado, porque 
foi durante esse processo todo, sabe? Eu não aguentava passar por isso, porque a 
família não tava do lado, meus amigos daqui da capital viraram as costas pra mim. 
Eles sempre disseram que eram meus amigos, mas viraram as costas sabe? Então 
eu fiquei meio sem chão. Eu procurei ajuda psicológica, mas só que eu tive que me 
mudar, porque eu tive que decidir entre ter uma vida nova ou ter uma vida com um 
psicológico só que com apoio nenhum. Então eu decidi recomeçar tudo de novo e 
foi uma decisão boa pra mim. (Figura 57)
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Figura 57. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Yule  em relação à sua sexualidade.
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LUÍS

18 anos. Cursa o ensino superior em Design. Atua como estagiário em Comunicação. 
Nasceu na Brasilândia e mora atualmente na Freguesia do Ó, ambos na zona norte 
de São Paulo, SP. Estudou o ensino básico na escola da Polícia Militar e atualmente 
estuda em instituição privada com bolsa. Autodeclara-se branco, homem trans e 
heterossexual.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
L: Então, meu mapa constitui em dois lados, entre a [avenida] Paulista e a [rua] 
Augusta, que são lugares que eu já frequentei algumas baladas LGBTs e que eu 
acredito que grandes drags frequentem. Já a Berrini e o Butantã são lugares que 
eu transito pra trabalhar e eu me sinto super seguro. Talvez seja mais pelo meu 
passe cis1, apesar de tudo, mas eu acredito que sejam regiões mais seguras, nunca 
me senti ameaçado. E a região da minha casa também, apesar de ser perigosa, eu 
me sinto mais seguro porque eu conheço o pessoal ao redor e sei que talvez não 
aconteceria nada de ruim se eu tivesse perto de casa. Já lugares que eu considero 
muito perigosos é o Centro. Uma, porque tem muita gente que se prostitui, gente 
que rouba. Bom, tem boas e más pessoas no Centro, eu acredito muito que a energia 
do nosso Centro Velho de São Paulo não seja muito boa. A Brasilândia, que foi onde 
eu nasci, eu tive alguns amigos LGBTs de lá que sofreram bastante. E duas regiões 
que eu conheço muitos amigos LGBT que sofreram, por causa de onde moravam, 
foi o lado leste de São Paulo, por lado da Cidade Tiradentes, Guaianazes, Ferraz de 
Vasconcelos; e Osasco, a própria cidade ali de Osasco falam que ali nas periferias, 
minha amiga trans também, ela sofreu muito, porque ninguém da periferia aceitou 
e até mesmo alguns traficantes da boca quiseram agredi-la. Por isso, eu acredito que 
Osasco não seja um lugar tão bom assim, porque já tiveram mais relatos. (Figura 58)
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Figura 58. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Luís  em relação à sua sexualidade.
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AURORA

23 anos. Cursa ensino superior em Geografia em instituição pública, assim como 
em escolas públicas e privadas na educação básica. Foi criada na zona norte, 
mas atualmente mora na zona oeste de São Paulo, SP. É negra, mulher trans, 
politicamente afirmar-se travesti, e é héterossexual.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
A: Eu tentei espacializar a minha violência em intensidade pelo que me veio na cabeça. 
Então acho que os espaços que ficaram com uma cor mais intensa é justamente o 
lugar em que eu nasci e a USP. Acho que família e ambiente de escola. Toda a minha 
educação em escola foi na zona norte, o ensino fundamental em escola particular 
e o ensino médio em escola pública, mas ETEC, e acho que a primeira violência 
nisso que você falou, corpos dissidentes, nessa questão, foi assumir, entender que 
eu direcionava meus desejos pra meninos. 
[Sobre a universidade:] Lógico que teve muito apoio, só que é um espaço, assim, que 
também me traz muita violência de não legitimar aquilo que eu tava sentindo. E isso 
acho que também vale pra minha família e pra zona norte. Por parte da minha mãe, 
não, ela é um porto seguro, é sempre um apoio. Só que eu não consigo, por exemplo, 
ir pra casa dela, porque ela mora com meu pai ainda, e fingir que tá tudo bem. Eu me 
sinto mal por existir do lado dele. Eu carrego uma culpa. Então eu acho que se tem 
um espaço que ainda me carrega muita violência psicológica, mesmo ele não tendo 
nunca me batido, nunca tenha me feito nada, esse entorno da zona norte. Às vezes 
to andando na rua perto de casa e o fato de um vizinho me ver hoje assim eu já fico 
“nossa, ele vai comentar com meu pai, isso vai gerar um mau estar nele”, eu me sinto 
culpada. Então é uma violência só por existir e andar e transitar nesses espaços. 
E a USP tem uma violência também muito psicológica de você não se ver em 
nenhum espaço, você sente excêntrica, você se sente não pertencente, você não se 
vê representada na sala de aula, você não se vê representada por professores.
[…] Eu preenchi todo o mapa com violência porque independente de onde eu to 
passando na cidade, eu sinto uma violência, [...] por exemplo, no ônibus tá me 
olhando, [...] eu não consigo achar que ela tá olhando porque ela tá achando bonita, 
porque tá achando interessante, “que colar lindo”; eu sempre mentalizo que ela tá 
achando “o que essa pessoa tá aqui? o que é isso?”. [...] A concentração de lembranças 
ruins, de lembranças que, assim, me sugam, estão mais nessas áreas centralizadas. 
E outro lugar que eu coloquei laranja, o próprio centro, né. (Figura 59)
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Figura 59. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Aurora  em relação à sua sexualidade.
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ORIS

19 anos. Tem ensino médio, concluído “a muito custo” à distância. Atualmente, é aluno 
de cursinho popular. Estudou em instituições públicas e privada na escola à distância. 
No momento da entrevista, atuava como atendente, e é artista (“minha profissão 
sempre será músico”). “Eu não tenho uma identidade de gênero, eu não acredito em 
identidade de gênero, eu não acredito em gênero.” “Estou me descobrindo gay e aí eu 
não sei como me dizer uma pessoa gay se eu não sou homem.” “Eu sinto que minha 
sexualidade é fluida [...] até porque eu sou demissexual e eu só sinto atração física 
pelas pessoas quando existe uma atração emocional - mas as vezes não.” Mora entre a 
residência da mãe em Mauá, SP, e a do namorado, na zona sul de São Paulo, SP.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
O: A gente pode ver essa obra-prima muito barroca... mas sei lá, eu não consegui 
pensar real em espaços que eu me sentisse livre de uma maneira sexual. Ao mesmo 
tempo em que neste ponto da minha vida eu me sinto sexualmente livre em qualquer 
lugar, porque eu me sinto sexualmente livre comigo. E eu me sinto num momento 
muito mais seguro e confiante comigo pra que eu seja livre em qualquer ambiente 
independente de como eu esteja vestido, de como eu esteja me comportando. Eu me 
sinto confortável pra me comportar da maneira que eu me sinto à vontade.
E eu moro numa cidade grande, com mais de 500 mil habitantes, que é grande parte 
periferia e mesmo os bairros mais ricos são pequenos e no centro, e são lugares 
extremamente inacessíveis, onde não tem ônibus, ou quase não tem e onde só dá pra 
acessar de carro. [...] E tem um parque, entre aspas, na minha cidade, que é o paço 
municipal, onde rolam coisas horríveis e bizarras, porque é onde as pessoas vão pra 
se drogar. Mas lá sempre foi um ambiente muito seguro pra mim. [...] Era algo que só 
ia. Talvez também porque era um dos únicos lugares onde tem área verde na minha 
cidade. Tem 2 lugares só que é o paço municipal, que tem umas arvorezinhas, e tem 
a Gruta de Santa Luzia que também representa isso aqui [mostra no mapa] que é 
a maior reserva natural da mata atlântica em São Paulo. [...]E eu acho que também 
dentro da natureza é um ambiente que eu me sinto mais confortável comigo 
e com que meu sou, longe de prédios, longe de pessoas, longe de ruas, longe de 
casa. Num ambiente onde não tem outras pessoas normalmente. A única coisa pra 
você pensar, um lugar dentro da cidade onde você se sente confortável é onde não 
tenha ninguém. Independente de onde seja esse lugar. Só um lugar que não tenha 
ninguém. (Figura 60) 
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Figura 60. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Oris em relação à sua sexualidade.
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KAMIL

27 anos. Tem ensino médio completo e cursa técnico em Biblioteconomia. Estudou 
sempre em instituições públicas. Atua como supervisor administrativo e é artista. Foi 
criado e ainda vive na zona leste de São Paulo, SP. Autodeclara-se negro, não-binário, 
“pansexual ou bissexual e estou também dentro do espectro assexual, sou gray-a 
(quando raramente há atração sexual, apenas em contextos específicos).

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
K: [Primeiro desenho] […] aqui é a minha casa, os prédios da minha casa e eu pegando 
o ônibus. Na minha casa até que é um lugar seguro, mas no ônibus já não mais é 
seguro. Aí eu coloquei aqui a lua e o sol, que é o dia e a noite que eu passo por isso. Aí 
eu vim pra cá e pego o metrô ou o trem, pode ser, tanto faz, então coloquei a estação 
por isso, e são lugares que eu também não me sinto seguro. E aí também de dia e de 
noite. Aí aqui é a República, que é onde eu trabalho e também não é um lugar que eu 
me sinto seguro. Aí eu fizemos a Praça da República, essa aqui é a porta do metrô, mas 
poderia ser qualquer outro lugar da República, o Centro em geral. Foi isso o que eu 
quis mostrar. (Figura 61)
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Figura 61. Mapa mental sobre o que é cidade para 
Kamil  em relação à sua sexualidade. (parte 1)
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KAMIL

Aí esse desenho aqui [segundo desenho] é uma bicicleta e essas aqui são árvores 
obviamente, ou não obviamente, não sei, e aí eu coloquei um indicativo, parque já 
inclui Parque Ecológico e casa, porque eu moro perto desses dois parques, que é 
desértico, não me sinto muito seguro andar de bicicleta sozinho, mas me sinto muito 
mais seguro do que andar de trem e metrô, porque, em geral, as pessoas não me 
ofendem. Eu tô andando de bicicleta, ninguém fala pra mim... na verdade, e eu gosto 
muito de coisa ao ar livre, então eu me sinto bem andando de bicicleta […]. Aí eu 
quis fazer esse separado porque são os lugares seguros, e esse [primeiro desenho], 
os lugares ruins e feios [Kamil ri]. Ah, esse aqui é o rio Tietê [no segundo desenho], 
porque eu moro do lado do rio. (Figura 62)
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Figura 62. Mapa mental sobre o que é cidade para 
Kamil  em relação à sua sexualidade. (parte 2)
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CÉSAR

31 anos. Formado em Marketing e atua como supervisor de atendimento ao cliente.  
Estudou em instituições públicas no ensino básico e privada no ensino superior. 
Nasceu e vive em São Paulo, SP. Autodeclara-se parda. É homossexual e homem cis.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
C: Eu desenhei o mapa do metrô e eu fizemos questão de salientar os locais em que 
estações de metrô, direções de estações de metrô que eu considero mais inseguro, 
por exemplo, a mais clara ainda é na Linha Azul indo mais sentido Centro, Avenida 
Paulista, ou seja, zona sul [ZS] eu coloquei como linha dupla todos os locais que 
eu considero seguros. Indo sentido ZS na Linha Azul eu considero mais seguro. 
Indo sentido zona norte [ZN], já coloquei linha tracejada, que é a minha marcação 
pra locais que eu considero inseguros. O mesmo eu fizemos pra zona leste [ZL], 
conforme a gente vai indo pro extremo leste e o mesmo pra zona oeste [ZO], ou seja, 
eu demarquei bem as periferias e a ZN foi o único lugar que não é tão a periferia, mas 
enfim, já presenciei, assim ficou muito na minha cabeça a imagem de ser um lugar 
um pouco mais homofóbico. Que nunca tive assim, não conversei com amigos, claro 
que percepção pessoal, eu nunca tive nenhuma evidencia contrária, de ter mudado 
alguma coisa por lá, por mais que não seja um lugar que eu frequente com frequência, 
é um lugar que eu sei que tem muita balada hétero, que não tem nada assim voltado 
[…] pro publico LGBT.
Vinicius: […] O que eu to vendo no mapa é que basicamente os lugares de segurança 
são Centro, meio ZS e indo um pouquinho pra ZO, tipo Pinheiros.
C: Isso. Entre centro e centro-oeste. Onde eu me sinto mais seguro.
V: E onde tá a sua casa, seu bairro?
C: O bairro tá mais pra cá assim [aponta no mapa, tentando localizar, mas não está 
desenhado], entre a zo... (Figura 63)
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Figura 63. Mapa mental sobre o que é cidade 
para César  em relação à sua sexualidade.
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DENIS

35 anos. Tem formação técnica e bacharelado em Geografia, estudou em instituições 
públicas toda a vida. Foi servidor público por muitos anos e atualmente é motorista 
em aplicativo de transporte. Nasceu em Tapeorá, PB, e atualmente morte em São 
Paulo, SP. Autodeclara-se pardo. É homossexual e homem cis.

O QUE É CIDADE EM RELAÇÃO À SUA SEXUALIDADE E GÊNERO
D: Essa aqui é a cidade de São Paulo, e não há lugar seguro na cidade de são paulo 
quando você é gay. Na minha opinião. Eu penso que a USP talvez tenha uma ilha, 
que talvez seja a FFLCH, mas aí vai depender do horário, do que está acontecendo 
lá, e eu acho que nem lá a gente está seguro sabe? Tem uma compreensão, mas 
nenhum lugar na cidade de São Paulo é segura quando você é gay, quando se 
manifesta, quando mostra quando você é gay, quando as pessoas percebem que 
você é gay. Então, o centro de São Paulo é inseguro e se você vai pras periferias, eu 
acho que fica ainda mais inseguro.
[…] eu acho que o centro é inseguro, mas como ainda há alguns redutos gays… então 
quando você está ali no meio dos seus colegas, dos seus semelhantes, aparentemente, 
você tá mais protegido. Depois que você vai se distanciando desses nossos guetos, a 
insegurança pro indivíduo se torna maior, né. (Figura 64)
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Figura 64. Mapa mental sobre o que é cidade 
para Denis  em relação à sua sexualidade.
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Vamos orientar nossa reflexão sobre os mapas mentais e as falas apresentadas 
anteriormente baseados nas noções de identidade espacial (LUSSAULT, 2003a), 
topofilia (TUAN, 1980) e topofobia (PRECIADO, 2017a).

Para Michel Lussault (2003a), a identidade espacial individual é aquilo que 
define a forma com a qual alguém se mobiliza espacialmente, suas lógicas e relações. 
Essa forma de ação é determinada pela relação que a pessoa tem com o espaço e 
suas representações. Cria-se, assim, um espaço pessoal. Tal identidade espacial tem 
um papel fundamental no capital espacial, que é, segundo Jacques Lévy (2003d, 
p. 124, tradução nossa), “o conjunto de recursos, acumulados por um ator, que o 
permite tirar vantagem, em função de sua estratégia, do uso da dimensão espacial 
da sociedade”. Em suma, a identidade espacial individual, enquanto elemento 
definidor de tipos de relação que as pessoas estabelecem com os espaços, em suas 
mais diversas escalas, é produto, mas também produtor, de um conjunto de saberes 
espaciais que interferem nas ações e na cognição das pessoas.

Essa ideia nos leva ao conceito de topofilia, trabalhado por alguns autores, 
como Gaston Bachelard e Yi-Fu Tuan (STOCK, 2003). Nos interessa aqui falar da 
definição de Tuan (1980, p. 5): “Topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar 
ou ambiente físico”.

A palavra “topofilia” é um neologismo, útil quando pode ser definida 
em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos 
com o meio ambiente material. Estes diferem profundamente em 
intensidade, sutileza e modo de expressão. A resposta ao meio ambiente 
pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar do efêmero 
prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente 
fugaz, mas muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta 
pode ser tátil: o deleite ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e 
mais difíceis de expressar, são os sentimentos que temos para com um 
lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e o meio de se ganhar a 
vida. (TUAN, 1980, p. 107)

O geógrafo sinoamericano escreveu o livro Topofilia em 1974 e contribuiu, 
com outras pessoas, para a formação de um campo interno na ciência geográfica 
que ficou conhecido como Geografia Humanista. Sua preocupação é a relação 
sociedade – espaço a partir das experiências humanas. No entanto, algumas de 
suas fundamentações teóricas advêm da Biologia, principalmente no que se refere 
ao corpo humano, no que se refere às percepções sensoriais. Não discordamos 
do discurso biológico nesse campo, mas ele não encerra a discussão. Além disso, 
a Biologia, enquanto um saber humano sobre humanos, é uma construção social. 
Como vimos no capítulo 2, a própria noção de natureza é social a partir do momento 
que ela passa pelo olhar humano. É a partir dessa leitura que trazemos Tuan ao lado 
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de Lussault, para que possamos nos apropriar da noção de topofilia e, se necessário, 
nos desvencilharmos em partes do significado atribuído pelo primeiro.

A percepção dos lugares e espaços é nítida nos mapas mentais e sua 
expressão é aprofundada nas falas. Vemos que para algumas pessoas, os espaços 
fechados são sinônimo de segurança, por exemplo, estabelecimentos comerciais, 
bares e boates para o público LGBT. Mas essa não é uma percepção homogênea, 
como vimos em Roberta e Daniela, quando elas afirmam que baladas LGBT não são 
seguras por terem, em seu corpo de funcionários, especificamente de segurança, 
pessoas heterossexuais despreparadas para lidar com essa diversidade.

Vinicius: E balada LGBT, por que não haveria uma segurança dentro 
desses lugares?

Daniela: Porque não é só LGBT que vai. Entra todo o tipo de pessoa.

Roberta: Exatamente.

Daniela: E na hora de uma cachaça na cabeça também. Os próprios 
seguranças da casa. Quem trabalha na casa. Então...

Roberta: Nunca é o nosso público de fato. Eu acho que deveria ser 
segurança, as pessoas de casa, entendeu?

Daniela: Nunca é 100% LGBT.

Roberta: Até mesmo tem donos que não é do nosso publico e tipo tem 
aquela casa e eles simplesmente fazem o que fazem.

O mapa de Maria Antônia mostra que os espaços mais inseguros são 
espaços públicos. Ela elenca, inclusive, o transporte público, o que aparece 
também nas falas de Roberta e Amara. Outra dimensão do espaço fechado é a 
própria casa. Apenas uma pessoa entrevistada, Yule, afirmou não se sentir bem 
nesse ambiente, em função da sua relação com a família. Outras pessoas, mesmo 
tendo relações familiares por vezes conflituosas (Kamil e Luís), sentem que nesse 
espaço há uma proteção à sua própria existência.

Já a presença de outras pessoas com vivências parecidas é um fator de 
criação de segurança. Vemos isso na fala de Bárbara, quando ela afirma que 
mesmo na rua, em frente a bares e boates, quando há outras pessoas LGBT, esse 
local é percebido como seguro. Ou quando Carlos fala que quando anda junto com 
seus amigos, eles não teriam problema em enfrentar atitudes preconceituosas. 
Antônio, por sua vez, fala sobre estar entre outras pessoas de um outro ponto 
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de vista. O sentimento de segurança para ele é produzido quando há, no espaço 
público, uma densidade e uma diversidade de pessoas. O metrô é um lugar para 
onde vai quando está procurando proteção no espaço público.

Vemos como outros marcadores sociais nos ajudam a entender esses olhares 
diferentes sobre uma mesma coisa. O transporte público é um local de tensão 
e conflito para as mulheres, como relatado nas entrevistas, tanto pela questão 
do gênero, que leva ao assédio sexual, quanto pela questão dos xingamentos 
preconceituosos. João e José relataram casos de discriminação no transporte público 
também. Essas situações, por sua vez, aconteceram quando houve uma expressão 
da sexualidade – não é disso que Antônio fala quando se refere à segurança. A sua 
discrição nos espaços públicos o levam para uma outra vivência, que diz respeito 
à forma como foi criado. As diferenças entre os homens cis gays são definidas por 
traços culturais (trazido por Antônio), idade (trazido por Oscar) e raça (trazido por 
Júlio e Carlos). Olhar para essas espacialidades a partir de uma análise interseccional 
evidencia uma impossibilidade de usarmos um discurso homogêneo para nos referir 
às pessoas que podem ter semelhanças em um primeiro momento, como o fato de 
se identificarem com a mesma orientação sexual, porque, na prática, a forma como 
vivem sua sexualidade é única, uma construção de suas próprias experiências.

É nesse sentido que podemos pensar nos diferentes significados que as 
pessoas atribuem para o mesmo espaço. Esses significados, obviamente, é produzido 
a partir de práticas, então podemos até pensar em um mosaico de espacialidades, 
em analogia ao mosaico de territorialidade do qual fala Rogério Haesbaert (2004), 
com a diferença de que ele parte do conceito de território e não espaço. O centro de 
São Paulo é um local de identificação e segurança por algumas pessoas, porque é lá 
onde elas podem expressar sua sexualidade ou identidade de gênero, entre iguais; 
para outras, a identificação e segurança surge no sentimento de estar protegido no 
meio de muitas outras pessoas. Todas essas noções nos levam a uma reflexão sobre o 
espaço público e alguns de seus atributos: a intimidade, a extimidade e o anominato.

O espaço público é “um dos espaços possíveis da prática social dos indivíduos, 
caracterizado pelo seu caráter de ser público” (LUSSAULT, 2003b, p. 333, tradução 
nossa). Para que ele exista, é fundamental que todas as pessoas que lá estejam 
concordem que todas as outras pessoas podem também estar lá. O espaço público 
é, portanto, uma prática que contribui para a “autovisibilidade da cidade como 
imagem da totalidade” (LÉVY, 2003e p. 336-337, tradução nossa). Lévy invoca a 
noção de acessibilidade para defender a ideia de que o espaço público não necessita 
da presença material, mas da possibilidade da presença, sua existência virtual. 
É preciso apenas que cada pessoa saiba e assuma que a acessibilidade é possível. 



237

“Nesse sentido, o espaço público é uma utopia, mas, lá onde ela é adotada, uma 
utopia funcional, participando ativamente da vida urbana concreta.”

Esse espaço público é constituído pela presença da intimidade individual. 
Lévy (2003e) diferencia intimidade de privacidade, definindo o primeiro como 
a garantia do reconhecimento da existência de si e das outras pessoas. Nesse 
sentido, retornamos à cena interpelativa da forma como fala Judith Butler (2017). A 
expressão de gênero, andar de mãos dadas ou qualquer outro ato performativo de 
gênero é uma expressão de intimidade. Se considerarmos, como coloca Lévy, que a 
intimidade faz parte da imagem da cidade enquanto totalidade de uma sociedade, 
nos aproximamos de uma melhor compreensão de que o espaço é constituído pelas 
performatividades e, certamente, pelas normatividades de gênero. E o próprio 
entendimento do que é íntimo não é fixo, mas mutável ao longo da história.

A expressão pública de algo íntimo (característica individual) é entendida 
em termos de extimidade, um neologismo proposto por Lussault (2003b). A 
“relação subjetiva do eu (ego) com o outro (alter ego)” (LUSSAULT, 2003b, p. 335) 
caracteriza o êxtimo. É expressa em olhares, gestos, trocas, palavras. O problema 
está em confundir a intimidade no espaço público (extimidade) com a privacidade, 
o que resulta na intolerância do íntimo no público. Vemos isso nos discursos 
contra a expressão pública de afeto entre casais do mesmo sexo, por exemplo. O 
tom negativo do termo intimidade é tão grande e forte que pessoas dissidentes das 
normas sexuais absorvem tais discursos. Podem até não concordar com ele, mas 
não praticam a discordância.

Oscar nos fala sobre isso. Repetimos aqui:

Vinicius: Você pensa que se, por exemplo, tivesse um casal se beijando 
em público, a rua durante o dia poderia ser um lugar de insegurança?

Oscar: Sim, acredito que sim. Aí eu acho que é até uma questão de 
cultura. A gente não pode querer mudar uma cultura de uma hora pra... 
impor isso, né. Acho que da mesma forma que a gente quer respeito, 
a gente exige ser respeitado, a gente tem que… Não que se beijar, dois 
homens ou duas mulheres se beijando na rua seja uma falta de respeito, 
mas se você for olhar culturalmente, né... A sociedade não vê isso. Então 
você tem que entender que, por exemplo, eu jamais faria isso na frente 
do meu pai. Ele sabe e tudo, mas eu não tenho nenhuma liberdade, ou 
eu sei que ele não vai ver como eu vejo, como os meus amigos veem. 
Então, eu tenho que respeitar a cultura dele, como ele foi criado, o que 
lhe foi passado. Não é simplesmente chegar e “olha, me respeite, é o meu 
espaço também”. Então eu tenho esse pensamento. A gente tem que 
respeitar a opinião dos outros. (Oscar, homem cis, gay, branco, 43 anos)
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É essa atribuição de significados que partem da intimidade de uma 
pessoa para um espaço que produz significados espaciais, para cada pessoa e 
a partir de seus valores pessoais, através de performatividades. Além disso, o 
que garante essa expressão é o anonimato, saber que mesmo compartilhando 
intimidade, alguém ainda é desconhecido para as outras pessoas. E ele afirma 
ainda (LUSSAULT, 2003b) que há uma simetria no entendimento dos espaços 
privados, que são espaços da privacidade. Alguns desses espaços são constituídos 
por extimidade, como o café, o bar, a boate, onde as pessoas procuram vão para 
conversar, dançar, conhecer alguém.

Após falarmos sobre a topofilia (TUAN, 1980) e apresentar, em seguida, 
as noções de intimidade e extimidade (LUSSAULT, 2003b), retornamos para a 
noção de identidade espacial (LUSSAULT, 2003a) com um outro olhar sobre a 
subjetividade espacial, que é a percepção individual dos espaços. A construção 
da afetividade ou a ausência dela passa pela relação que a sociedade tem com 
a expressão pública da intimidade e, na escala corporal, passa também pela 
expressão individual pública da intimidade.

A partir disso, temos uma ferramentar para analisar a preferência de 
algumas pessoas por espaços fechados para se expressar, como apareceu 
nas entrevistas e nos mapas mentais. Nesses casos, estamos diante de uma 
condenação da intimidade no espaço público, parte da construção discursiva do 
que é a sexualidade, o sexo e o desejo, bem como do que é aceito ser mostrado e 
como deve ser mostrado. A sociedade brasileira tem como um de seus valores a 
normalidade das relações heterossexuais e a expressão do afeto é estimulada, pois 
fundamental para a manutenção da heterossexualidade-poder – novamente, não 
nos colocamos contra. Por outro lado, a expressão de afetividade homossexual 
é condenada, sob diversos motivos: desrespeito, influência de menores, desvio 
moral, balbúrdia etc. Isso nos sugere que as práticas de extimidade (intimidade 
no espaço público) são permitidas para uns e não para outros intencionalmente, 
sob justificativas. São operadoras da heteronormatividade do espaço.

Agora, por que algumas pessoas apresentaram os bairros onde moram 
como espaços seguros para expressar sua sexualidade? Podemos entender 
esses ambientes como constituidores da intimidade de uma pessoa? No bairro 
de moradia não somos anônimos, logo, a expressão da nossa intimidade não é 
vista da mesma forma que em outros bairros. Só somos considerados anônimos 
em nossos bairros de morada se não fazemos parte da vida social neles.

Mas há um outro aspecto nessa discussão, que trazemos a partir das 
falas de Kamil e Oris de que se sentem mais seguros em espaços onde não há 
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outras pessoas em volta. Ambos falam de praças e parques, da proximidade 
com a natureza. Podemos entender essas falas a partir de dois pontos de vista: 
1. se esse sentimento expresso acima é tomado sem influência exterma – e 
entendamos como influência externa apenas o preconceito e a discriminação 
sexual e de gênero; ou 2. se esse sentimento é resultado de forças externas. Pelo 
o que trazem,

Kamil: Eu moro do lado do rio Tietê e aí quando eu saio na rua, as 
pessoas sempre ficam me olhando bastante. Mas elas só ficam me 
olhando. Agora, no ônibus as pessoas em geral mexem comigo, dão 
risada, me ofendem, pedem pra […]  eu sair do banco, pra eu não sentar 
perto dele mais. 

Kamil: [Sobre quando um homem no ônibus falou com ele:]  […] ele 
olhou pra minha cara, aí ele catou que a bicha não é uma mulher. Ai ele 
falou assim pra mim “você é o que? Você é mulher ou você é homem?” 
aí eu falei assim “não sou nenhum dos dois”. Aí ele falou “mas você 
namora quem?” aí eu falei, “nada, to suave”, aí ele ficou olhando pra 
mim, aí ele falou “vira pra lá”, tipo, que era pra janela, aí eu falei “ah é 
melhor eu sair”, aí ele falou “é melhor mesmo”. […]

Kamil: Aqui na República parece que não, mas sempre tem piadinha.

Kamil: eu tava andando e aí eu fui andar a rua do meu trabalho, aí o 
cara começou a falar assim “viado assim na minha cidade morre com 
um tiro na cara” e começou a falar um montão pra mim. (Kamil)

Oris: […] agora eu moro em 2 bairros diferentes. Não sei, no bairro 
onde eu moro com a minha mãe, quase não vejo as pessoas de lá. Eu 
saio muito cedo e eu volto muito tarde, então eu quase não vejo as 
pessoas de lá. Mas costuma ser tranquilo. No máximo, a galera me olha 
torno na avenida, assim, mas é suave. […]  Agora no outro bairro onde 
eu moro [com o namorado] […] Embora as pessoas me olhem muito 
feio quando eu saio na rua. Ninguém mexe comigo, talvez porque 
eles conhecem meu namorado há muitos anos, porque ele mora lá há 
muitos anos. Mas é um ambiente que eu me sinto mais seguro pra sair 
na rua do jeito que eu quiser.

Entendemos que há situações de desconforto com a expressão de gênero 
(ou a não-binaridade, especificamente) que trazem. E essas situações podem 
ser mais ou menos desconfortáveis, como falam em suas entrevistas com mais 
detalhes; a percepção de insegurança pode ser maior ou menor a depender 
de outros fatores. Em todos, podemos ver aversão, medo ou desprezo pelo 
espaço público.
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Vinicius: Você falou que se sente seguro no parque, né? E aqui é o lugar 
onde tem pouca gente, né?

Kamil: É, pouca gente. Às vezes tem algumas pessoas. Aí se tem muita 
gente eu ando depressa. Eu não me sinto tão seguro assim que eu não 
tenho medo de gente, ainda mais se for um monte de cara. Aí eu dou 
uma apressadinha na bicicleta ou deixo eles passarem pra ver eles de 
costa.

Vinicius: Ter pessoas ou não, não é uma questão de segurança, é o que 
rola no lugar?

Kamil: É, o que rola no lugar. E eu gosto muito de natureza, então 
tranquiliza. Aí eu chego no Parque Ecológico e é ruim, porque lá tem 
muita gente, mas o Parque Jacuí tem menos gente. Mas não tem nada lá. 
É do lado de casa, dá pra ir andando. Eu moro entre os dois. De bicicleta 
até o Parque Ecológico é uns 20 minutos. E de casa para o Parque Jacuí, 
é do lado de casa.

Oris: Eu não gosto de sair de casa. Eu não vejo, tipo, “’ah eu vou sair de 
casa pra me divertir”, não faz sentido nenhum pra mim. Mas é porque 
eu realmente não curto muito sair. Às vezes eu quero sair, às vezes eu 
to tipo, meu, preciso tomar um ar. Mas no geral eu não gosto de sair na 
rua, eu não gosto de ver pessoas. Acho que o máximo mais longe que 
eu vou pra me divertir é, literalmente, ir até o mercado comprar saquê 
e ir até a biqueira comprar maconha. E aí eu volto pra casa. Esse é o 
máximo de arredores que eu vou. Aí tem o momento ok de “estou indo 
na biqueira” e lá tá tudo bem, exceto quando as pessoas me dão uma 
assediada de leve, mas aí, tipo, nada de novo, né, nada de inesperado. 
Mas eu ainda me sinto pior no mercado, quando tá todo mundo me 
olhando como se eu fosse um ET, sendo que eu só to indo comprar uma 
caixa de morango e uma garrafa de saquê, tá ligado?

Preciado (2017) nos traz um elemento para pensar essa relação 
de afastamento da esfera pública. Ele afirma que enquanto as cartografias 
gays apresentam as territorialidades desses sujeitos, entendidas como 
desterritorializações, dissidências ou como for, as cartografias lésbicas não 
existem e essa inexistência expressa uma topofobia.

Enquanto a figura do gay aparece como um “flaneur perverso” 
(retomando a feliz expressão de Aaron Betsky), a lésbica se vê 
desmaterializada de modo que a sua inserção no espaço é fantasmática, 
ela tem qualidade de uma sombra, tem uma condição transparente ou 
produz um efeito antirreflexo do vampiro.

[…]
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As retóricas da cartografia gay e lésbica são tão opostas que a primeira 
delas pode ser identificada como uma utopia de desterritorialização 
dos espaços e do seu processo de sexualização dominante, enquanto a 
outra é pensada não como distopia ou agorafobia (noção cujo sentido 
foi pertinentemente politizado por Rosalyn Deutsche), mas sim como 
aquilo que poderíamos denominar como topofobia, o rechaço de toda 
espacialização e o horror por toda cartografia. (PRECIADO, 2017, p. 
6-7, grifos em itálico do autor, em negrito, meus)

Trago essa citação para repensar a noção de topofobia enquanto uma 
expressão da topofilia, ideia apresentada em outro trabalho de Tuan ([1979] 
1980a), porém com pouco desenvolvimento pelo autor. E não apenas a partir 
de Kamil e Oris, mas as outras pessoas que também relataram o sentimento de 
insegurança constante nos espaços, o medo de se expressar, a preferência por 
locais fechados para se expressar, as contradições de se sentir bem no espaço 
público com pessoas iguais, ao mesmo tempo que relataram medo de agressão ou 
agressões que ocorreram de fato. Todas essas questões e outras nos fazem pensar 
que a topofobia é um elemento muito presente e fundamental na construção da 
percepção espacial das pessoas entrevistadas. A topofobia é a dimensão distópica 
do espaço público.

E quando retomamos os dados da violência registrada em boletins de 
ocorrência, os questionamentos aumentam. O ato de denunciar uma violência em 
uma delegacia de polícia é um ato performativo, isso quer dizer que ele é também 
uma expressão da extimidade (intimidade no espaço público). Quais as pessoas 
que se sentem confortáveis em reafirmar suas identidades para executores da 
normalidade que produz a sua condição de subalternas? Agora não parece mais 
tão estranho ou nebuloso que as delegacias tenham registrado mais denúncias 
de homens cis gays. De certa forma, seus corpos usufruem de maior liberdade de 
circulação no espaço público, por serem corpos masculinos, e usufruem também 
de maior visibilidade, pois as principais pautas dos diversos movimentos LGBT 
sempre foram voltadas notadamente para essas pessoas: a parada é gay, o 
casamento é gay, a adoção é gay, ninguém vira gay, nasce gay, o beijo gay. Por mais 
que os direitos conquistados tenham tido grande e, por vezes, maior participação 
de mulheres lésbicas, pessoas bissexuais e pessoas trans (a Revolta de Stonewall 
foi iniciada por mulheres trans e drag queens), sejam estendidas às outras letras 
da sigla LGBT, principalmente a mulheres lésbicas (compreendidas no termo 
homossexual), a visibilidade midiática e espacial, como entende essa noção 
Boivin (2017), é sempre maior para os homens gays – principalmente aqueles 
que expressam masculinidade.
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Acreditamos que essa topofobia, assim como outros aspectos da percepção 
e da identidade espacial são produtos da psicoesfera, retomando Milton Santos 
(2013). Os sentimentos em relação ao espaço e a construção de identidades 
espaciais não existem separadas de intenção e materialidade. Como vimos 
anteriormente, a produção de gênero e sexualidade passa por diversas técnicas 
e resulta em espaços e relações espaciais específicas. As identidades que são 
produzidas em condição de medo da própria existência, em precariedade, nos 
termos de Butler (2018a), assim como as formas de expressão dessas identidades, 
servem à manutenção da normalidade sexual, cada vez mais artificial, produzida 
através de técnicas somatopolíticas, como os exemplos no capítulo 3.

A precariedade dos corpos dissidentes das normas de gênero e sexualidade 
é também sustentada por políticas da morte, agenciadas inclusive por uma 
dimensão espacial. Não podemos responder qual é o espaço da necropolítica 
das dissidências de gênero e sexualidade, porque, como vimos nos mapas com 
dados dos boletins de ocorrência, nos mapas mentais e nas falas das pessoas 
entrevistadas, a violência está presente, se não em todos, na maior parte dos lugares. 
Porque, como já discutimos também, a violência da cis+heteronormatividade é 
constituinte do espaço geográfico.

O que podemos é identificar os espaços onde essa necropolítica se evidencia 
e se entrecruza com outras marcas sociais, como raça e classe. Há mais registros de 
violência na zona central do município de São Paulo porque é lá onde estão as políticas 
públicas para as dissidências de gênero e sexualidade. E elas estão lá por diversos 
motivos: historicamente, o centro é uma área com maior contato e diversidade de 
pessoas, onde a extimidade é estimulada, onde a acessibilidade é relativamente maior, 
em comparação ao urbano como um todo; também é uma área historicamente ocupada 
por dissidências sexuais, imigrantes, políticas, culturais, artísticas. É uma área que já 
teve um grande status no passado, passou por um declínio e ficou estigmatizada em 
razão da precariedade e violência urbana, mas as dissidências nunca saíram de lá. Até 
pouco tempo atrás, talvez. A gentrificação de algumas localidades do centro já é uma 
realidade, construída aos poucos ao longo dos últimos anos.

Os mapas apresentados anteriormente, com dados sobre o número e a 
distribuição dos registros (Figura X), apresenta baixo número para os bairros 
mais distantes e o questionamento se a violência é maior no Centro não é apenas 
nossa, mas das pessoas entrevistadas, quando apresentamos esse mapa a elas. 
Muitas dessas pessoas que estamos falando aqui que frequentam o Centro, vêm 
de outros lugares, muitas vezes dos distritos mais distantes do município ou de 
outros municípios (PUCCINELLI, 2017). Podemos questionar se quando sofrem 
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violência motivada por discriminação sexual ou de gênero em seus bairros de 
moradia, elas têm meios para realizar denúncia ou receber acolhimento.

O Gráfico X mostra as principais ocupações das vítimas no período 
estudado, nos distritos com maior desigualdade social, de acordo com os 40 
indicadores construídos pela Rede Nossa São Paulo (2016) e publicado no Mapa da 
Desigualdade no ano de 2016, contemplando os temas: assistência social, cultural, 
educação, inclusão digital, trabalho e renda, violência, dentre outros. Nele, vemos 
que a maioria não desempenha atividade produtiva em termos financeiros, e outra 
parte desempenha funções de baixa remuneração. Tanto os dados do Mapa da 
Desigualdade, quanto os dados dos boletins de ocorrência nos sugerem que essas 
vítimas moram em distritos distantes (dos 30 piores distritos levantados, 28 se 
localizam fora da zona central; desses 30, temos dados de registros para 22, sendo 
que apenas 1 deles se localiza na zona central). Os dados também nos dizem que 
se tratam de pessoas com baixa renda que vivem em um alto grau de desigualdade. 
A última inferência que faremos nesse capítulo é que não há maior número 
de denúncias fora do Centro porque não há estrutura para isso, tanto material 
(delegacias preparadas para acolher as pessoas), que pode influenciar no imaterial 
(sentimento de insegurança em registrar uma denúncia).

Maria Antônia nos deu a seguinte resposta:

Vinicius: Eu parto do princípio de que delegacia tem em todo lugar, nas 
áreas mais distantes, nas periferias, como em todo lugar. Mas eu fico 
com a questão e coloco pra você, por que as pessoas não denunciam 
nessas outras áreas?

Maria Antônia: Eu acho que um pouco disso do que eu falei também, talvez. 
Porque acho que já estão acostumados com essa violência, que sabem que 
não vai levar em nada denunciar. Porque também vivenciam violências 
muito maiores que não dão em nada, então por que... E ainda mais nesses 
casos tão extremos, devem ser mais violências interpessoais, pessoas 
conhecidas ou dentro da família. Do que talvez numa região central, que 
você tem mais movimento, mais lugares que são pessoas que você não 
conhece, que vão te agredir. E aí também esse fato, geralmente pessoas 
que você não conhece, você não vai denunciar por medo. Pessoas que você 
não conhece, aleatória, porque você não tem nada a perder. 

Vinicius: Quando você fala pessoas que passaram por outras violências 
maiores, você diz quais?

Maria Antônia: Mesmo que desse bagulho. Ver várias pessoas 
morrendo, da sua família ou conhecidas, na mão da própria polícia pra 
quem você deveria fazer a denúncia. 
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5.2.1. COMENTÁRIOS DAS PESSOAS ENTREVISTADAS SOBRE OS 
MAPAS DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA

Com o objetivo de verificar se os mapas elaborados por nós com os dados 
da SSP fazem sentido para outras pessoas, tanto na construção gráfica quanto na 
mensagem que os mapas veiculam, apresentamos alguns deles (os que estavam 
prontos até então e que julgamos mais importantes) e perguntamos, sobre cada 
um, se eles traziam alguma reflexão após toda a conversa que tivemos. Como esse 
procedimento surgiu em um segundo momento da pesquisa, 15 das 19 pessoas 
participaram dele. Os mapas apresentados foram, na ordem:

• número e distribuição do total de registros em fundo euclidiano
• anamorfose do número e distribuição do total de registros feito com o 

fundo euclidiano como referencial
• número e distribuição do total de registros em fundo de mapa modelo 

(quadrado)22

• anamorfose do número e distribuição do total de registros feito com o 
fundo de mapa modelo (quadrado) como referencial

• vítimas gays e bissexuais
• vítimas lésbicas e bissexuais
• vítimas trans e travestis
• vítimas heterossexuais
• autores homens
• autores mulheres
E perguntamos:
• Este mapa te traz alguma reflexão? Qual(is)
• Você mudaria algo nesse mapa?
• Entre o fundo euclidiano e a anamorfose, qual você acha mais 

comunicativo para o público geral?
As respostas foram comentários construtivos. Algumas pessoas tiveram 

dificuldade na leitura dos mapas, tanto aqueles de fundo euclidiano, quanto nas 
anamorfoses com fundo na métrica do número das ocorrências. Mas todas, ao 
final, conseguiram entender pelo menos o mapa de registros totais. Algumas 
acharam interessante o exercício da anamorfose, mas foi unânime a escolha do 
fundo euclidiano como mais comunicativo. 
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No geral, os dados da sexualidade e gênero das vítimas e dos autores não 
surpreenderam as pessoas, com exceção de algumas que acharam o número de 
mulheres autoras da violência uma surpresa, pois imaginavam que fosse menor. 
Apresentamos esses comentário para finalizar o capítulo – e não antes, logo 
após apresentar os mapas, pois considero que eles contém informações que 
contemplam o que discutimos nessas páginas até aqui e são uma boa forma de 
encerrar/começar uma discussão sobre mapas da violência contra pessoas fora 
das normas sexuais e de gênero.

5.2.2. ESTE MAPA TE TRAZ ALGUMA REFLEXÃO?

Bárbara: Sim, realmente, porque o Centro é onde tem mais casos do que 
normalmente nos bairros mais afastados, mas eu penso também como 
aqui há mais trânsito de pessoas do que os bairros mais afastados, 
também tem esse ponto, se for ver.

Maria Antônia: Eu achei da hora assim, é que às vezes parece que 
confunde, é tipo, o fato de que teve ocorrências com o fato de que 
teve violência. Às vezes uma pessoa que não tem contato com uma 
cartografia que a gente, vai entender que esse é o número de casos 
totais, sabe? Mas é ocorrências policiais, né, só os casos que as pessoas 
denunciaram. Não todos, não que aqui [aponta no mapa uma área sem 
dados] não aconteceu. Mas da mesma forma, não tem como mapear 
isso se não tem também… se as pessoas não falam sobre. Mas como 
também, que canal seria esse que não o policial? Que não vai ser todo 
mundo que vai denunciar. 

Oscar: Isso aqui é o centro né? [aponta para a área central no mapa]. 
Na verdade, isso aqui é uma amostragem daquilo que a gente havia 
falado, que a concentração, onde está essa concentração, quais são os 
locais que essas pessoas frequentam, ou trabalham, porque muitos 
trabalham ali na região. E principalmente esses trabalho à noite, onde 
ocorre muita violência. Então, aqui [aponta para as áreas afastadas 
do centro] você vê que são casos isolados e aí, creio eu, por conta 
dessa exposição, não sei, só acho, é achismo meu, mas você vê que a 
concentração está naquilo exatamente que a gente tinha falado, onde 
é frequentado. 

José: É… é triste de olhar assim e ver, porque a gente vê que é um número 
muito grande de ocorridos. É uma situação bastante deselegante, no 
caso aqui, seria a região central, né. É uma região que infelizmente 
tem uma quantidade maior, ou felizmente tem uma quantidade maior, 
mas infelizmente além de ter uma quantidade maior de homossexuais, 
acaba também ocasionado na quantidade maior de ocorridos, porque 
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a gente vê que existem pessoas que moram lá e pessoas que trabalham 
na região central, então é onde eles… eu acho que eles encontram mais 
do que nunca pessoas com essa diversidade, com essa adversidade, 
com essa diferença. Eu vejo que é um local onde eles mais expressam 
as suas opiniões acerca, não só em palavras, mas também até mesmo 
em agressões, lesão corporal no caso, então o que eu vejo é que, por 
mais se ter homossexuais, mais se tem ocorrências. É triste, muito 
triste, na verdade. E a gente vê que nos demais pontos, nas outras 
regiões, por ser uma quantidade menor, também existem situações 
menores, mas isso me leva a entender, ou a pelo menos a querer que 
haja nessa região, então, [central], uma atenção não só pra campanha, 
mas também pra polícia, pra segurança desse povo. 

Amara: É meio bizarro que o lugar que eu mais ando, que eu mais 
me sinto segura… só que ao mesmo tempo, eu penso que tem mais 
ocorrências aqui porque tem mais pessoas aqui se sentindo à vontade, 
no caso, eu acho, demonstrando mais afeto, tipo, sei lá, demonstrando 
ser quem ela é e também que achem que isso pode dar algum resultado 
aqui, não sei. Que talvez aqui nessas regiões [onde há menos casos 
registrados] ou se sentirão com medo de alguma coisa, ou não têm 
informação suficiente para sentir que isso vai surtir algum efeito na 
vida delas, acham que é normal.

Vinicius: Se, por exemplo, tivesse mais informação distribuída, mais 
publicidade nessas outras regiões, seria uma coisa positiva?

Amara: Acho que sim, porque aqui no centro, sei que tem várias 
iniciativas bacanas aqui no centro, mas eu não conheço assim iniciativas 
LGBT focadas em bairros, assim, sabe? Eu vejo algumas na periferia da 
ZS agora, no fim desse ano [que passou], que estão começando a surtir 
efeito. Mas são pessoas que também frequentam o Centro de São Paulo, 
então não sei se está atingindo essas pessoas. Que são mais afastadas, que 
costumam fazer o rolê delas ali em algum lugar. Acho que a informação, 
ela tá muito aqui, sabe? [aponta para a região central no mapa]. 

Yule: Então, aqui na região do Centro sempre rola mais, porque tem mais 
gente, tem muito mais movimentação de pessoas, porque tem empresas, 
né, aí tem gente que vai pra lá e pra cá e acontece diversos eventos.

Luís: Me faz pensar que, caramba, realmente o centro é importuno. É 
quase perturbador saber que alguns trans têm que frequentar, alguns 
LGBTs têm que frequentar uma área com tão grandes ricos.

Vinicius: Tem alguma coisa que você colocaria nesse mapa? Alguma 
outra informação pra ficar melhor explicado?
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Luís: Olha, eu acho que pra mim não, mas eu acho que algumas pessoas 
não saberiam distinguir, “poxa, que região de São Paulo eu moro?”. É 
meio que colocar aqueles… porque também tem alguns bairros que 
são bem pequenos.

Vinicius: Colocar os nomes?

Luís: É, meio que só pra distinguir norte, sul, leste...  

Aurora: Nossa [...]. Fica muito centralizado, eu acho que, eu acho que 
vai muito nessa… porque acho que tem muito essa falsa ideia de que 
nas centralidades você tem uma emancipação das pessoas muito 
maior. E eu acho que fica em xeque que aqui não, até por concentrar… 
não por concentrar mais pessoas, acho que nas periferias em termos 
de quantidade de pessoas tem muito mais. Eu não… que interessante 
[Aurora ri], eu não sei.

Vinicius: É uma coisa que você esperava?

Aurora: Não imaginava. Eu achava que ia estar... não esperava. Assim, 
uma coisa que vêm na minha cabeça. Eu acho que aqui [no centro] existe 
um avanço maior de que determinada situação é uma discriminação 
à identidade de gênero ou sexualidade. Então não significa que 
necessariamente aqui [nas periferias] não role. É, eu acho que aqui tem, 
assim, aconteceu uma coisa, ah alguém esbarrou em mim, alguém me 
empurrou, às vezes a pessoa “caramba, isso não foi legal. a pessoa me 
tratou de um jeito mau por conta disso? eu vou fazer questão de…”, então 
eu acho que existe, assim, não só que existam mais, mas que existe uma 
contraofensiva – lógico que aqui [periferia] também existe, mas aqui 
[centro] também tá mais centralizada. É o que vem na minha cabeça. 

Oris: É, faz bastante sentido na realidade. Quanto mais próximo do 
centro, mais violento, mais violência. E é exatamente o que eu disse, 
ambientes mais escusos são ambientes mais seguros. É horrível, mas 
é verdade. Quanto mais longe você tá do centro, quanto menos acesso 
você tem às coisas, parece que a menos violência você tá expostos. 
Acho que na cidade de São Paulo é muito discrepante a situação do 
centro para a periferia. A periferia é um ambiente tão mais suave, 
até de você andar, você sente uma energia muito diferente. O centro, 
mesmo durante o dia, é algo tão violento, parece tão perigoso o tempo 
todo. Não sei... Mas pra mim faz bastante sentido. 

Kamil: Esse aqui é onde? [apontando para a concentração de círculos 
no centro do mapa].

Vinicius: O maior é República e aí tem os bairros no entorno. 
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Kamil: Ah eu concordo, porque é o que eu falei, no Centro é onde eu 
passo mais violência. E é isso, eu concordo com esse aqui.

Vinicius: Esse mapa tá claro pra explicar para as pessoas?

Kamil: Se tivesse onde é, o nome… porque eu não entendo muito 
de mapa, mas se ta falando que o Centro é onde tem mais, então eu 
acredito, porque no centro parece ter mais pessoas diversas, mas as 
pessoas estão esperando a gente estar sozinho pra ofender a gente. 
Nunca quando tá em bonde, porque quando tá em bonde, a gente 
afronta, não deixa ninguém falar. 

César: Ocorre a reflexão que é quase o contrário do que eu estava 
apresentando. O número de casos é muito maior aqui na região central. 
Aqui é o Centro de São Paulo né?

Vinicius: Isso, o maior é o na República. Você acha que falta alguma 
informação nesse mapa?

César: É porque assim eu já vi esse mapa, por exemplo, no SPTV, mas 
sabe aquele mapa que é igual aos que tem nas ladeiras e no chão de São 
Paulo, sabe aquele mapa?

Vinicius: Do estado.

César: Do estado, isso. Esse é da cidade. Como a gente tem mesmo muito 
menos contato com o mapa da cidade – assim, é claro, não pra sua 
apresentação lá no mestrado, é muito mais comum pra eles, mas prum 
leigo pra quem ta olhando de fora –, eu sinto falta exatamente onde são 
as regiões. […] Por isso seria melhor ter separado por região sabe, aqui e 
aqui igual eu já vi em alguns mapas, por cores. Seria mais fácil. 

Denis: Interessante. Eu acho bem interessante. Se concentra no Centro. 
Ocorrem nos bairros também, em quantidade maior, acho que por esse Centro 
ter uma vida LGBT mais intensa, é aqui também que estão os agressores, 
que as agressões mais ocorrem, por esse motivo aqui. Não mudaria nada. A 
periferia continua, tem casos mais isolados, mas continua perigosa. 

Alex: Ah, faz. Ah porque aqui é onde as pessoas se sentem mais à vontade 
pra ser quem elas são [zona central]. É uma coisa que eu sempre pensei. 
Aqui no Rio Pequeno tá pequeno porque as pessoas nem se sujeitam a 
ser quem elas são, elas não podem, elas não se sentem a vontade pra ser 
quem elas são. Então, acho por isso que essas agressões verbais, físicas 
são menores aqui. É onde a gente experimenta a nossa corporeidade, 
acho que é onde a gente fica mais vulnerável, a gente se apresenta mais. 
Mas faz sentido. 
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Essa dissertação está dividida em duas grandes partes. A primeira diz respeito 
ao diálogo que propomos entre teorias geográficas e teorias de gênero. A partir 
de bases de renovação da ciência geográfica, tomando o espaço como objeto 
da Geografia e o nosso principal conceito de discussão nesse trabalho, também 
entendido como uma instância do social, relativo e relacional, estabelecemos uma 
relação mais próxima com os conceitos de meio técnico-científico-informacional, 
tecnosfera e psicosfera (SANTOS, 2013) com abordagens de gênero que se baseiam 
em uma definição de sexo e gênero como construções sociais. Encontramos em 
Preciado (2018) uma possibilidade de ligação entre as leituras sobre o espaço 
geográfico e sobre o gênero a partir de sua discussão sobre a técnica e a produção 
de espaços, arquitetura e corpos na sociedade atual.

Talvez pudéssemos ter ido mais longe e feito uma discussão no nível 
epistemológico. Mas nos contentamos em produzir, ao menos, um ruído no ponto 
de interseção entre as duas áreas e propor alguns elementos para contribuir 
com a discussão sobre a relação espaço, gênero e sexualidade.

O outro exercício que realizamos foi a construção de mapas que desses 
conta de apreender a violência em duas esferas, a dos dados institucionais e 
quantitativos e a da percepção de indivíduos. Como pano de fundo, tivemos 
a proposta de não nos limitarmos à métrica euclidiana, assim, trabalhamos 
com mapas territoriais, fundos em anamorfose, modelos e mapas mentais. A 
partir dos comentários das pessoas que entrevistamos, consideramos que 
conseguimos produzir mapas que podem fazer sentido para as pessoas.

O objetivo de trabalhar com esse tema através dos mapas foi procurar 
produzir imagens, representações gráficas da relação espaço, gênero e 
sexualidade, especificamente das espacialidades de pessoas cujos corpos são lidos 
como dissidentes das normas sexuais e de gênero. Queríamos mapear a violência 
enquanto uma técnica produtora de gênero e sexualidade e também de espaço.

Ainda assim, pudemos trabalhar uma desconstrução de teorias 
geográficas que são consideradas significativas do ponto de vista da renovação 
das bases teóricas da ciência geográfica. Essa desconstrução teve como objetivo 
trazer a discussão de aspectos não visíveis ou não explícitos nas abordagens 
geográficas a partir de uma releitura crítica.

Trouxemos a discussão acerca da técnica como ponto de encontro entre 
Milton Santos e Paul B. Preciado, dois representantes (se for possível dizer isso 
sem ser reducionista) das nossas referências bibliográficas. Entender o corpo 
como espaço e, também, como um meio onde a técnica atua nos aproxima da 
compreensão da construção de gênero e de sexualidade através de mecanismos 
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sociais construídos a partir de aparatos técnicos, científicos e informacionais. 
Talvez seja aí que podemos apreender a dimensão espacial na produção de 
gênero e sexualidade, ou onde podemos ver a dimensão sexual na produção do 
espaço. Considerando, obviamente, que essa é uma abordagem possível, que 
não anula outras existentes por aí.

Ter utilizado a cartografia como a principal linguagem na nossa 
investigação possibilitou trazer à luz questões que poderiam não aparecer em 
outros procedimentos metodológicos, com ou sem a cartografia. Consideramos 
que, ao utilizar o mapa a partir de pontos de vista relativos sobre o espaço 
cartográfico, em diálogo com a relatividade do espaço geográfico, construímos 
um discurso acerca do nosso tema (a violência contra as dissidências sexuais 
e de gênero) a partir de representações cartográficas. É significativo que 
essas representações, usadas aqui como discursos espaciais, foram colocados 
em relatividade também: de um lado, os dados institucionais de um órgão 
de segurança pública, alimentado por denúncias feitas por uma diversidade 
grande de pessoas; do outro lado, temos as percepções de algumas dessas 
pessoas que sofrem diversos tipos de violência em razão de sua identidade de 
gênero e/ou sexualidade – e que puderam opinar sobre os dados institucionais 
representados em mapas.

Talvez o último grande desafio desse trabalho seja encerrá-lo. Não 
consideramos que podemos apresentar conclusões. Talvez seja o suficiente, e 
justo conosco, reconhecer que a nossa leitura sobre os temas tratados aqui é 
um ponto de vista que pode contribuir, em algum momento, a alguma outra 
reflexão, mas que ainda há muito para se discutir sobre gênero na Geografia, e 
mais ainda sobre cartografias da relação gênero e Geografia.
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Roteiro para elaboração de  mapas 
mentais e entrevistas

Este documento contém as questões que farei para as pessoas entrevistadas na 
ocasião da pesquisa de mestrado “Proposta de construção de uma Cartografia 
Queer”, realizada no DG-FFLCH-USP, com financiamento do CNPq. A entrevista 
segue um roteiro semi-estruturado, assim, é possível construir um diálogo e 
obter mais detalhes das narrativas individuais a partir das especificidades de 
cada indivíduo.

Elaboração do mapa mental

• Entregar uma folha de papel sulfite branco, lápis grafite, lápis de cor, canetas 
hidrocor, marca-texto e adesivos post-it.

• Pedir para que a pessoa desenhe, com seu próprio repertório (de cabeça), o 
que significa a cidade para ela.

• Em seguida, pedir para que a pessoa desenhe, com seu próprio repertório, 
o que significa a cidade para ela levando em conta a sua própria percepção 
da violência (lugares seguros e não seguro) motivada pela expressão de sua 
orientação sexual e/ou identidade de gênero.

Entrevista

Parte 1
• Fazer uma introdução, localizando a pesquisa, o dia e a hora, a ciência e 

concordância com os termos da pesquisa, cujo termo de consentimento deve 
ser assinado previamente.

Parte 2
• Coletar algumas informações básicas:
• Nome, respeitando o nome social de pessoas trans e não-bináries;
• Pronome de tratamento;
• Idade;
• Escolaridade;
• Profissão;
• Local de nascimento e local de residência atual (caso tenha se mudado, há 
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quanto tempo);
• Autodeclaração de raça/cor;
• Tipo de instituição de ensino frequentada na educação básica e superior.

Parte 3
• Pedir para a pessoa comentar/explicar seus mapas mentais.

Parte 4
• Conte um pouco sobre os arredores de onde você mora. Em relação à segurança, 

o que você tem a dizer sobre esse lugar? Você se sente seguro, levando em 
consideração seu gênero e sua sexualidade (mas também outros fatores, como 
sua cor)?

• Conte um pouco sobre os arredores de onde você trabalha. Em relação à 
segurança, o que você tem a dizer sobre esse lugar? Você se sente seguro, 
levando em consideração seu gênero e sua sexualidade (mas também outros 
fatores, como sua cor)?

• Conte um pouco sobre os lugares que você frequenta para se divertir/lazer. 
Em relação à segurança, o que você tem a dizer sobre esses lugares? Você se 
sente seguro, levando em consideração seu gênero e sua sexualidade (mas 
também outros fatores, como sua cor)? Você os frequenta por sentir alguma 
identificação? Qual(is)?

• Você considera os seus trajetos cotidianos seguros ou perigosos? Por quê?
• Você já alterou trajetos cotidianos por não se sentir totalmente seguro?
• Existe algum lugar que você não frequenta por saber ou presumir que não é 

seguro, levando em conta sua identidade de gênero e sexualidade? Se sim, conte 
sobre os seus motivos.

• O que você acha sobre alguém sentir medo de frequentar algum lugar por 
sentir que sua identidade de gênero e/ou sexualidade podem ser motivo para 
violências?

• Você já passou por alguma situação na qual sentiu medo de sofrer violência (seja 
verbal ou física, ou mesmo simbólica, como uma demissão ou mau tratamento 
em algum estabelecimento, por exemplo) em razão da sua identidade de gênero 
e sexualidade? Poderia contar como foi?

• O que você acha que pode ser feito para que as pessoas não se sintam inseguras 
em alguns espaços e possam exercer o direito de ir e vir?

• Agora, de forma mais geral, o que você acha que pode ser feito para prevenir a 
violência e a intolerância sexual e de gênero?
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• Questões elaboradas durante as entrevistas, que foram adicionadas ao roteiro 
padrão:

• Como você descobriu os espaços de lazer que frequenta?
• Como foi quando se assumiu? Descobriu lugares novos? Ou já frequentava 

alguns que frequenta hoje?
• Como era sua experiência na cidade antes de se assumir? E depois? O que 

mudou?
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