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  Aos   que   já   entenderam   que   o   amor   vai   salvar   o   mundo.  
  Aos   que   ainda   não   entenderam,   mas   amam   mesmo   assim.   

E   para   minha   mãe,   meu   pai   e   meu   irmão,   que   me   ensinaram  
a   amar.  
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Introdução  
 

"Desgarrar   muitos   do   rebanho   -   foi   pra   isso   que   eu   vim."  
Nietzsche  

 
Epistemologia :   teoria   do   conhecimento;   

  consiste   em   descrever   os   processos   pelos   
quais   se   produz   o   conhecimento   científico   -    ou   outros .  

 

Em  primeiro  lugar,  preciso  confessar  que  o  nome  deste  livro  é  uma             

alusão  bem  humorada  ao  "Chá  de  Revelação" ,  essa  moda  que  explodiu  no             1

Brasil  a  partir  do  ano  de  2017  e  que  sempre  me  pareceu  o  ápice  da  questão                 

de  gênero  -  e  depois  dizem  que  são  os  acadêmicos  que  dão  muita              

importância   para   o   assunto…  

 Suely  Rolnik  (meu  atual crush  acadêmico)  fala  que  a  epígrafe  no             2

início  dos  textos  é  como  aqueles  círculos  no  chão  que  a  gente  faz  antes  de                

iniciar  qualquer  ritual,  um  desenho  que  demarca  o  universo  no  qual  nosso             

trabalho  se  dará  e  que  nos  guia  no  princípio  para  seguirmos  juntos  o  mesmo               

caminho  até  o  final.  Sempre  amei  epígrafes  e  depois  de  ouvir  ela  falar  isso               

eu  entendi  o  porquê  -  sou  uma  bruxa  demarcando  meu  círculo  ritual,  para  o               

qual  costumo  convidar  quem  tiver  interesse  para  passar  pela  transmutação           

experienciada   por   mim;   meus   capítulos   sempre   terão   epígrafes.   

1 Modalidade  de  comemoração  em  que  alguém  (amigo  ou  parente)  recebe  o  exame  que               
revela  o  sexo  biológico  do  bebê  que  vai  nascer  e  organiza  uma  festa  para  revelar  a  todes  essa                   
informação.  Esta  festa  é  sempre  temática,  com  as  cores  rosa  e  azul,  conforme  o  gênero                
presumido   a   partir   do   sexo   biológico   diagnosticado   para   o   feto.  
2  É   uma   gíria   do   idioma   inglês   que   quer   dizer   algo   como   "paixonite   aguda".  
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Este  livro  é,  sem  dúvida,  resultado  de  12  anos  de  pesquisa  teórica             

em  Artes,  Comunicação  e  estudos  de  gêneros  e  sexualidades;  aqui  compilei            

muitos  artigos  científicos,  palestras,  cursos  e  disciplinas  da  minha  história           

na  docência  acadêmica,  na  pesquisa  e  na  vida  que  estiveram  sempre            

voltadas  para  as  questões  da  diversidade  de  gêneros  e  de  práticas  sexuais.             

Mas  comecei  mesmo  a  escrever  este  livro  por  causa  de  algumas  conversas             

que  tive  com  a  minha  mãe.  Ela  é  uma  pessoa  muito  bondosa  e  atenta,  mas                

sempre  me  perguntava  "por  que  tem  de  ficar  toda  hora  falando  sobre             

gênero?  Deixa  todo  mundo  ser  feliz  do  jeito  que  quiser,  não  precisa  ficar              

falando  tanto  sobre  isso!".  E  era  difícil  explicar  por  que  motivo  a  discussão              

em  torno  do  gênero  das  pessoas  é  tão  importante.  Mas  sempre  me  pareceu              

que  a  falta  de  vontade  de  falar  sobre  gênero  vem  do  pouco  conhecimento              

que  as  pessoas  têm  sobre  ele  e  da  pouca  noção  do  quanto  o  gênero  está                

presente  na  nossa  vida  cotidiana:  o  gênero  não  foi  inventado  pelos            

millennials ;  somos  pautados  pelo  nosso  gênero,  de  diferentes  formas,  desde           

que,  como  humanos,  desenvolvemos  suficientemente  o  que  chamamos  de          

cultura  a  ponto  de  esta  cultura  ser  poderosa  o  bastante  para  inscrever-se             

sobre  os  nossos  corpos  de  forma  definitiva,  e  isso  foi  há  muito  tempo  - o                

gênero   é   a   cultura   a   respeito   dos   corpos,    incorporada    por   eles .   

Então  pensei  em  escrever  algo  que  falasse  para  todas  as  pessoas  a             

respeito  do  gênero;  mas  não  só  sobre  o  que  é  o  gênero  e  sim  como  ele                 

opera  na  construção  de  mundo,  como  ele  ajuda  na  construção  do  que             

presumimos  ser  a  realidade  (e  é  construído  por  ela)  e  como  esta  realidade              

presumida   está   em   vias   de   mudar   completamente.   
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Muita  gente  fala  de  gênero.  Muita  gente  discute  sobre  como  o            

gênero  pode  ser  adquirido;  basicamente  se  discute  se  ele  é  inato  (já  vem              

programado  nos  nossos  genes)  ou  se  é  moldado  durante  a  nossa  vida  -              

desde  o  exato  momento  em  que  nascemos  ou  ainda  no  útero.  Seja  no  que               

for  que  acreditemos,  gênero,  por  certo,  é  algo  que  nos  atinge  em  todas  as               

instâncias  da  nossa  vida:  desde  o  que  vestimos,  comemos,  o  modo  que             

falamos,  nossas  escolhas  culturais  e  de  consumo,  nossos  afetos,  com  quem            

e  de  que  maneira  nos  relacionamos.  Algo  que,  ao  mesmo  tempo,  nos  parece              

tão  restrito  à  sexualidade  e  que,  de  fato,  afeta  toda  nossa  vida  e  pauta               

nossas  escolhas  bem  como  nossas  oportunidades  de  felicidade.  Então,  está           

aí   a   importância   do   gênero.  

Gênero  é,  dito  de  maneira  muito  ampla,  a  forma  como  nós  nos             

sentimos  (como  pessoa  e  como  conjunto  de  pessoas)  e,  por  consequência,            

como  nos  portamos  social  e  culturalmente,  diante  do  fato  de  termos            

diferenças  anatômicas  visíveis  (sem  contar  com  as  diferenças  em  nível           

celular)  entre  o  sexo  denominado  "homem"  e  o  sexo  denominado  "mulher".            

Isso  é  uma  definição  de  gênero  que  poderia  ser  aceita  entre  os  extremistas              

religiosos  e  entre  os  ateus  mais  progressistas,  sem  problemas.  A  grande            

questão,  na  maioria  das  vezes,  recai  sobre  o  fato  deste  gênero  ter  de              

corresponder  a  um  determinado  sexo  dado  biologicamente  no  nascimento,          

ou,  ainda,  se  esse  gênero  é  passível  de  se  reconfigurar  a  partir  de              

experiências  que  um  determinado  indivíduo  tenha  ao  longo  da  vida;  aí  está             

"X"  da  questão.  A  palavra  gênero  sozinha  não,  necessariamente,  agride  as            

crenças  mais  dogmáticas;  é  sua  instância  temporal  e  circunstancial  que           

afeta   a   estrutura   estabelecida   na   sociedade   atualmente.   
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Isso  é  muito  fácil  de  entender  no  momento  em  que  você  olha  para  o               

mundo  do  lugar  de  um  homem  ou  de  uma  mulher  que  se  encaixe              

perfeitamente  no  que  entende,  segundo  o  senso  comum,  que  deva  ser  um             

homem  ou  uma  mulher.  Esse  experimento  mental  é  igualmente  fácil  de  ser             

feito:  podemos  pensar  em  um  dos  nossos  avós,  por  exemplo.  Essa  pessoa             

vivia  num  tempo  em  que  certas  atitudes,  escolhas,  comportamentos  e           

práticas  eram  muito  pouco  questionados  no  que  dizia  respeito  ao  papel  de             

homens  e  mulheres  na  sociedade.  E  mesmo  que  eles  tenham,  em  algum             

momento  de  muita  rebeldia,  rompido  algum  limite  que  seus  papéis           

estabeleciam,  dificilmente  eles  nos  diriam  ou  falariam  disso  com  orgulho.           

Existem   exceções,   claro.   Mas   são   raras.   

Bom,  olhe  para  o  mundo  pela  lente  do  seu  avô  ou  da  sua  avó.               

Coloque  agora  o  óculos  dessa  pessoa  que  viveu  uma  vida  inteira  com  tudo              

o  que  ela  deveria  fazer  para  cumprir  o  seu  papel  na  sociedade  descrito              

muito  claramente  -  pela  Religião,  pela  escola,  pelo  mercado  de  trabalho,            

pela  família.  Foram  muitas  e  muitas  décadas  vivendo  claramente  aquilo  que            

nos  é  prescrito  desde  o  segundo  "zero"  de  nossa  vida.  Então  olhe  para  o               

mundo  com  as  lentes  dessa  pessoa.  Ela  está  imersa  em  marcadores  de             

gênero  e  eles  são  tão  "naturais"  que  passam  despercebidos  (daí  a  sensação             3

de  que  o  próprio  "gênero"  é  uma  coisa  inventada  recentemente),  ela  está  tão              

acostumada  com  a  vida  em  cor-de-rosa  ou  em  azul  que  não  vê,  nem  de               

longe,  uma  alternativa.  Ela  olha  para  o  mundo  e  vê  somente  indivíduos             

cor-de-rosa  e  indivíduos  azuis;  não  existe  outras  no  espectro  de  cores            

possíveis  para  esta  lente.  E  não  é  porque  essa  pessoa  é  má.  É  porque,  com                

3  Falaremos   mais   de   marcadores   de   gênero   no   decorrer   do   livro.  
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esses  óculos,  a  gente  só  consegue  ver  essas  cores  mesmo,  não  consegue             

sequer   imaginar   a   existência   de   outras   cores,   e   tudo   bem.   

Agora,  tire  o  óculos  dos  seus  avós.  Eles  estão  datados,  pertencem  a             

uma  determinada  época.  Uma  época  em  que,  não  somente  as  pessoas  não             

vinham  "equipadas"  para  verem  outras  cores  como  também  estas  outras           

cores  permaneciam  ocultas,  em  um  grau  que  favorecia  seu          

"desaparecimento"  perante  o  mundo,  configurando  uma  realidade  simples         

e  de  fácil  leitura.  Estas  outras  cores  existiam,  mas  não  se  sentiam  seguras  à               

mostra  e,  muitas  vezes,  ignoravam  a  própria  existência.  Hoje  estas  cores  se             

mostram  diante  dos  nosso  olhos  e  não  vê-las  gera  uma  espécie  de  miopia              

social  e  afetiva.  Por  mais  complexidade  e  dificuldade  que  nossa  decisão            

possa  trazer  às  nossas  vidas,  precisamos  retirar  dos  nossos  olhos  os  óculos             

dos   nossos   avós.   

Mas  o  que  a  palavra Epistemologia  tem  a  ver  com  isso?  Podemos             

começar  dizendo  que  a  epistemologia  é  este  óculos.  Pela  definição  que  eu             

coloquei  logo  no  início,  como  primeira  coisa  na  nossa  introdução,  você            

deve  estar  imaginando  que  seja  algo  muito  difícil,  algo  quase  impossível  de             

entender  como  funciona.  Bem,  veja,  nem  tanto.  Por  Epistemologia          

chamamos  a  maneira  como  construímos  conhecimento.  É  um  saber  um           

tanto  filosófico,  sim,  mas  perfeitamente  aplicável  ao  nosso  cotidiano,  é           

como  aprendemos  coisas  e  construímos  conhecimento  todos  os  dias  da           

nossa  vida.  A  maneira  como  processamos  as  informações  e  experiências  e            

as  transformamos  em  coisas  relevantes  e  que  merecem  ser  armazenadas           

para  usarmos  em  situações  semelhantes  no  futuro  pode  ser  uma  forma  de             

Epistemologia.   
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Mais  que  isso,  a  Epistemologia  é  o  que  vem  antes  de  qualquer             

conhecimento  que  construímos,  qualquer  coisa  que  descobrimos  ou         

inventamos.  É  a  fôrma  onde  o  conhecimento  é  moldado.  Ela  também  vem             

antes  do  que  chamamos  de metodologia ,  que  é  o  estudo  das  ferramentas  ou              

métodos  que  usamos  para  fazer  qualquer  coisa.  É  fácil  entender  se  nós             

pensarmos  que,  antes  de  cumprir  uma  tarefa,  precisamos  escolher  a           

ferramenta  adequada  para  fazer  isto.  A  metodologia  é  o  estudo  destas            

ferramentas  e  o  método,  em  sí,  é  a  ferramenta  que  vamos  usar,  ou  ainda  o                

caminho  que  vamos  escolher,  para  cumprir  nossa  tarefa  -  a  epistemologia            

seria  o  critério  que  usamos  para  escolher  esta  ferramenta.  Mergulhados  em            

uma  determinada  epistemologia,  estamos  propensos  a  escolher        

determinados  métodos  de  trabalho  para  executar  nossas  tarefas.  Se          

tivéssemos  acesso  a  outras  epistemologias,  talvez  escolhêssemos  caminhos         

diferentes  e,  por  consequência,  talvez  tivéssemos  resultados  diferentes  e          

estaríamos   construindo   uma   realidade   totalmente   diferente   da   que   vivemos.   

O  gênero,  por  ser  algo  tão  poderoso,  presente  e,  ao  mesmo  tempo,             

invisível  na  nossa  vida,  é  algo  muito  importante  e  deve  ser  olhado,             

criticamente,  sob  esta  perspectiva:  será  que  o  que  eu  vejo  como  natural  pra              

mim  não  foi  moldado  em  uma  fôrma  específica?  Será  que  o  jeito  como  eu               

vivo,  como  eu  enxergo  os  outros  e  como  eu  me  comporto  não  está  moldado               

de   uma   certa   maneira?   Poderia   ser   diferente?   

E  o  mais  importante  na  decisão  de  olhar  criticamente  para  o  gênero             

é  que  nada  em  mim  precisa,  necessariamente,  mudar.  Mas  olhar  para  o             

gênero  como  algo  que  “poderia  ser  diferente”  me  faz  olhar  para  o  lado  e               

ver  alguém  que  é  diferente  de  mim  e  que,  ainda  assim,  é  um  sujeito  viável.                
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Aceitando  a  possibilidade  de  outros  moldes  possíveis  eu  aceito  que  estes            

moldes  podem  ter  criado  existências  diferentes  da  minha  e  estas  não  são             

aberrações  ou  monstruosidades.  São  apenas  diferentes  de  mim.  E  eu  não            

preciso  mudar  absolutamente  nada  no  meu  modo  de  vida,  nas  minhas            

roupas,  meus  gestos  ou  nos  meus  afetos  para  acolher  quem  é  diferente  de              

mim.  Eu  sigo  sendo  a  mesma  pessoa,  ou  melhor,  eu  somente  me  torno  uma               

pessoa  mais  caridosa.  E  a  caridade  será  um  outro  assunto  importante  a  ser              

tratado  aqui.  Por  mais  que  falemos  em  Ciência,  a  maneira  de  fazermos  a              

Ciência  até  aqui  foi  pouco  caridosa  -  com  a  própria  Ciência,  com  o  mundo               

e  com  as  pessoas  -  e  entre  as  muitas  mudanças  que  esta  revolução              

epistemológica  da  qual  falaremos  promove,  a  Ciência  mais  coletiva,          

engajada   e   caridosa   é   uma   delas.  4

Outra  coisa  importante  é  enxergar  essas  outras  epistemologias.  Elas          

podem  ser  encontradas  facilmente  em  outros  saberes  considerados  hoje          

pouco  científicos  ou  não  científicos.  Religiões,  mitos,  tradições  dos  povos,           

danças  típicas,  pratos  típicos  são  bons  exemplos  de  como  outras  formas  de             

construir  conhecimento  podem  ser  aplicadas.  E  a  facilidade  de  encontrá-las           

está  no  fato  de  que  esses  outros  saberes  não  estão  condicionados  à  Ciência              

e  podem,  dessa  forma,  desenvolver-se  à  margem  desse  rigor  experimentado           

pelo   que   chamamos   “científico”.   

Veja,  muitas  modalidades  de  ciência  achavam  que  era  necessário  o           

extremo  rigor  científico  e  até  mesmo  estas  ciências  (e  primeiramente  elas)            

4 Aqui  a  palavra  "caridade"  não  está  empregada  no  sentido  de  bondade  e  sim  em                
seu  sentido  filosófico,  de  " caritas ",  mesma  origem  da  palavra  "caro",  no  sentido  de              
dar   importância   ao   outro,   tem   em   alta   conta.  
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experimentaram  a  incerteza  sobre  seus  métodos  e  resultados  quando  se           

deslocaram  um  pouco  da  área  de  conforto.  Como  veremos,  a  Física  foi  a              

Ciência  que  estabeleceu  uma  ordem  sobre  o  mundo  e  que  moldaria  este             

mundo  como  uma  máquina  -  uma  máquina  a  ser  desmontada  em  partes,             

entendida  e  dominada  em  todos  os  seus  processos.  Desde  o  corpo  até  o              

universo,  o  ideal  de  ciência  tem  sido  o  da  descoberta  de  regras  gerais  que               

possam  explicar  tudo  o  que  existe.  Além  de  desmontar,  a  Ciência  tende  a              

categorizar  as  partes  para  entender. Criar  categorias  é  inerente  ao  cérebro            

humano  -  mentira!  De  forma  empírica,  e  também  científica  hoje,  sabemos            

que  o  mundo/natureza  é  basicamente  processo  e  não  categorização,  o  que            

faz  com  que,  na  verdade,  tenhamos  sido  desenhados,  originalmente,  para           

lidar  com  a  fluidez  das  informações  e  com  a  eterna  mudança  e  incerteza  e               

não  com  categorias  estanques  ou  realidades  absolutas.  A  categorização  é           

fruto  de  uma  epistemologia  mecanicista,  que  veremos  a  seguir,  e  serve  para             

nos  trazer  alento;  a  falsa  certeza  de  que,  com  algum  esforço  e  através  do               

intelecto,  qualquer  coisa  no  mundo  pode  ser  totalmente  entendida  e           

analisada   -   este   é   o   conforto   que   a   nossa   epistemologia   vigente   nos   traz.  

Dessa  forma,  pensar  o  gênero  em  sua  conformação  mais  fluida  e            

mutável  é  uma  forma  de  redesenhar  o  que  entendemos  sobre  ele  e  sobre  o               

mundo.  Assim  como  entender  que  gênero,  sexualidade  e  afetividades          

podem  ser  coisas  que  trabalham  de  forma  independente  e  que  habitam  os             

corpos  sem  nenhum  comprometimento  com  a coerência ,  sendo  que          

coerência  é  algo  também  ilusório  e  muito  pouco  presente  no           

mundo/natureza.   
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Este  livro  vai  falar  sobre  gênero  e  ciência  não  porque  seja            

necessário  encontrar  argumentos  científicos  que  justifiquem  a  existência  de          

pessoas  de  gênero  ditos  dissidentes.  Muito  pelo  contrário,  não  precisamos           

provar  cientificamente  nossa  existência  porque  ela  simplesmente  é,  e  o  que            

existe  não  precisa  ser  provado. Mas  quem  existe  precisa  ter  o  direito  de              

existir .  E  o  processo  que  eu  proponho  aqui  é  o  de  uma  investigação  a               

respeito  da  elucidação  do  gênero  como  ele  ainda  é  e  uma  espiadela  no              

gênero  que,  partindo  da  mesma  lógica  de  construção  de  mundo  a  partir  da              

física  clássica,  poderá  vir  a  ser.  Aqui  tento  falar,  de  maneira  simples,  como              

o  gênero  se  apresenta  e  como  ele  tem  se  modificado,  frente  a  novas              

realidades  mais  fluidas  em  várias  instâncias  -  científicas,  cotidianas,          

amorosas,   políticas,   econômicas   e   institucionais.  

Dividi  nossa  trajetória  em  três  partes,  sendo  a  primeira  uma  breve            

narrativa  a  respeito  daquilo  que  constitui  o  senso  comum  atual  a  respeito  da              

pesquisa  científica  e  também  do  mundo  e  como  a  maioria  das  pessoas             

pensa  que  ele  funciona,  ao  natural.  Entenderemos  como  esse  mundo           

mecânico  e  previsível  se  tornou  o  mundo  natural  e  normal,  e  como  esta              

fôrma  epistemológica  é  limitadora,  criando  barreiras  para  que  o          

conhecimento  e  a  vida  cotidiana  sejam  mais  ricos,  complexos  e  belos.            

Passearemos,  portanto,  pela  epistemologia  mecanicista  que  moldou  nosso         

saber  até  aqui  e  seguiremos  rumo  ao  desmonte  desta  epistemologia  -  a             

partir  de  um  viés  científico.  Esta  é  a  segunda  parte  do  livro,  onde  falaremos               

de  outra  realidade,  que  sempre  esteve  lá  mas  que  só  pôde  ser  vislumbrada              

muito  recentemente  através  do  desenvolvimento  tecnológico  e        

experimental,  revelando  um  universo  subatômico  nunca  sequer  imaginado         
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pelos  cientistas  e  filósofos  da  Física  clássica.  Mas  não  pararemos  por  aí.             

Nosso  passeio  segue  para  conhecermos  algumas  epistemologias  pouco         

exploradas  e  igualmente  relevantes  para  o  entendimento  do  mundo  à  nossa            

volta  -  e  nesse  ponto  falaremos  um  pouco  dessa  divisão,  também  construída             

em  um  determinado  momento  da  história,  entre  Ciência  e  todos  os  outros             

saberes  -  Religião,  magia,  filosofia,  afetividade  e  todas  as  outras           

manifestações  mais  sutis  da  existência  humana.  É  aí  que  faremos  o link             

necessário  entre  essa  realidade  do  mundo  das  partículas,  há  pouco           

descoberta  e  comprovada,  e  a  fôrma  epistemológica  que  começa  a  moldar            

(ou  retomar)  outra  realidade  -  que  ao  mesmo  tempo  pode  ser  lida  em              

riqueza  de  detalhes  e  de  maneira  muito  semelhante  em  epistemologias  de            

povos  tradicionais  ameríndios  e  africanos,  epistemologias  estas  perdidas         

por  consequência  de  uma  colonização  histórica  e  cultural.  Na  última  parte,            

retornaremos  ao  gênero,  já  à  luz  destes  outros  saberes,  para  pensá-lo  como             

algo  que,  daqui  em  diante,  deverá  ser  moldado  por  outras  fôrmas,            

libertando-nos  de  um  condicionamento  cultural  experimentado  por  tempo         

demais.  Brincando  com  a  noção  de  tempo  e  espaço  e  sabendo-os  não             

lineares  e  não  tridimensionais,  estaremos  assim  propondo  um  retorno  " E "           

uma  (re)descoberta  do  gênero  como  algo  que  nunca  esteve  lá,  e  sempre             

esteve   lá,   quem   sabe,   de   outra   maneira.  

Alguns  agradecimentos  devem  ser  feitos.  Em  primeiro  lugar,  aos          

meus  colegas  pesquisadores  e  axs  amigues  que,  além  de  me  acompanhar            

em  uma  estrada  de  pesquisa  das  mais  árduas,  leram  e  releram  o  livro  e  me                

proporcionaram  críticas  lúcidas  e  construtivas  a  respeito  do  que  trago  até            

vocês  hoje.  Sobretudo  à  minha  mãe,  para  quem  eu  escrevi  e  quem  primeiro              
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leu  estas  palavras.  Minha  professora  favorita  Raquel  Cantarelli,  meu          

querido  Daniel  Zacariotti  e  meu  orientador  honorário  Pedro  Russi  -           

obrigada  pela  paciência  e  pelo  cuidado.  À  querida  colega  Patrícia           

Cunegundes  que  se  prontificou  a  revisar  este  livro.  Outros  pesquisadores           

fizeram  parte  de  uma  jornada  de  descobertas:  Professores  Anderson  da           

Mata,  Susana  Dobal,  Leandro  Bessa,  Florence  Dravet,  Ivani  Neiva  e           

Gerson   Sheid   -   grata   por   estarem,   em   algum   momento,   comigo.   

Agradeço  ainda  aos  meus  estudantes,  que  fazem  da  minha  sala  de            

aula  meu  grande  laboratório  e  da  vida  um  lugar  suportável,  em  meio  a  tanta               

desesperança;  vocês  são  meu  fio  condutor  rumo  ao  infinito  e  além  -  e  a               

lugares  que  eu  ainda  nem  imagino.  Agradeço  também  a  você  que  pega  este              

livro   na   intenção   de,   quem   sabe,   experimentar   óculos   novos.  

 

Boa   leitura.  
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