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INTRODUÇÃO

A sexualidade humana tem sido objeto de estudo e análise em várias partes do mundo e
em diferentes períodos da história, sendo considerada, na maioria das vezes, como um conjunto
de atitudes e comportamentos considerados corretos e que as pessoas “devem adotar”. Assim, é
comum termos uma idéia pré-concebida dos modelos masculinos e femininos que devem ser
seguidos, visto que são considerados normais para os padrões culturais dominantes.

Por essa razão, há uma determinação do tipo de relação sexual aceita e permitida pelos
valores morais, religiosos, políticos e sociais vigentes, de acordo com o contexto histórico e
cultural em que o indivíduo está inserido.

Nesse contexto, a literatura que, muitas vezes, funciona como instrumento de denúncia de
idéias pré-concebidas e da captação da realidade nos permite ver representadas as minorias
sexuais, cujas identidades são apontadas para a experimentação do caráter imaginado das
personagens que divergem dos padrões impostos.

Por essa razão, procuraremos apreender os elementos construtores da identidade
homossexual na obra contemporânea Cidade de Deus (2002) escrita por Paulo Lins, visto que,
apesar de ter como tema central a criminalidade urbana, retratada através de uma abordagem
realista do universo do tráfico de drogas, apresenta também personagens pertencentes às
chamadas minorias sexuais, das quais destacamos as relações homoafetivas, da personagem
travesti Ana Rubro Negra. Vale ressaltar que o termo identidade, aqui empregado, é tomado
numa acepção simples, indicando o pertencimento de uma pessoa a um determinado grupo,
especificamente o sexual.

2.DIVERSIDADES SEXUAIS

Mesmo cientes de que a sexualidade é resultante de um percurso capaz de transformar o
corpo, como também o modo de ser e estar do indivíduo, a cultura ocidental tende a apresentar a
heterossexualidade como a relação natural e modelo adequado, o qual precisa ser adotado e
seguido por todos. Para isso, aciona mecanismos educacionais, morais, sociais e religiosos para
incutir, reforçar e regular a sexualidade das pessoas, com o objetivo de a todos induzir a uma
única forma de desejo.

No entanto, mesmo tomando todas essas precauções, há indivíduos que não se identificam
com o gênero pré-definido, pré-determinado, por isso se atrevem a subverter as normas,
tornando-se portadores de uma identidade sexual considerada transgressora, às vezes imoral,
desviante.

Estes sujeitos preferem ampliar as possibilidades de ser e viver a sua sexualidade, mesmo
quando reprimidos, rejeitados e vítimas de perseguição. Isto porque questionam certezas e
convenções culturais, causando uma ruptura e questionando a lógica regulamentadora da
heterossexualidade, pois, como afirma Louro (2004):
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O sujeito não decide sobre o sexo que irá ou não assumir; na verdade, as normas
regulatórias de uma sociedade abrem possibilidades que ele assume, apropria e
materializa. Ainda que essas normas reiterem sempre, de forma compulsória, a
heterossexualidade, paradoxalmente, elas também dão espaço para a produção dos
corpos que a elas não se ajustam. (Louro 2004:40).

Desta forma, os homossexuais, os bissexuais, os sadomasoquistas, os transexuais, os
travestis, enfim, as minorias sexuais, enfrentam a intransigência e a intolerância de grupos
conservadores que, por motivos primeiramente morais, não conseguem aceitar uma escolha
sexual diferente da considerada padrão.

Entretanto, é preciso ter consciência de que o modelo heterossexual, apresentado como o
correto, é resultado das convenções sociais, culturais e morais, que determinam quais as práticas
sexuais se tornam aceitas e outras marginalizadas.

É necessário, então, ressaltar que as relações transgressoras desviantes, dentre elas, as
homossexuais, são resultantes de uma trajetória que não devem ser encaradas como doença,
desvio de comportamento, nem de uma escolha influenciada por maus costumes. Trata-se de uma
opção legítima de investimento afetivo na busca de satisfazer o desejo e o prazer, considerando-
se a interpretação do gênero pelo viés da cultura.

E é por esse mesmo viés que surge a homofobia que vem a ser definido como o medo, o
desprezo, a desconfiança, o ódio, a hostilidade e a aversão em relação à homossexualidade e às
pessoas homossexuais. Ela está na base dos preconceitos, discriminações e violências contra
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e todas as pessoas cuja sexualidade ou
expressões de gênero não se dão em conformidade com a heteronormatividade e as normas de
gênero.

A literatura registra a utilização do termo homofobia no final da década de 60 do século
passado. Foi na pesquisa do psicólogo estadunidense George Weinberg procurando identificar os
traços da “personalidade homofóbica” realizadas nos primeiros anos de 1970 que o termo ganhou
foros acadêmicos, correspondendo a uma condensação da expressão “homossexualidade”
(Young-Bruehl 1996:140).

2.1 Homossexualidade: uma forma de ser.

No Brasil, a partir do século XIX, a identidade homossexual passou a ser objeto de estudo
e reflexão acadêmica. Várias teses foram construídas desde a que defende que a
homossexualidade é resultante da herança genética, algum motivo cerebral, influência de
hormônios até a que reconhece ser uma conseqüência do meio ambiente através das inter-relações
sociais, históricas, culturais e afetivas.

De acordo com Meira (2002), afirmar que a homossexualidade é uma opção sexual
implica dizer que, durante o desenvolvimento infantil ou da adolescência, a pessoa
conscientemente escolhe gostar do sexo oposto, tornando-se heterossexual ou opta sentir desejo e
atração pelo mesmo sexo.

Por isso, é necessário ter consciência de que a condição sexual de um indivíduo não é algo
objetivo, logo, não se restringe a uma decisão particular, mas provém de fatores externos e
estímulos internos, ou seja, cada indivíduo internaliza de forma diferenciada as vivências e
experiências sócio-afetivas e culturais.

Dentro deste contexto, para se discutir a identidade sexual de um indivíduo, é necessário
atentar para três postulados da antropologia da sexualidade, apontados por Mott (1998:59):
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1- A sexualidade humana não é instintiva, mas uma construção cultural;
2- A cultura sexual humana varia de povo para povo e se modifica ao longo do tempo

dentro de uma mesma sociedade;
3- Não existe uma moral sexual natural universal, portanto a sexualidade é amoral, no

sentido que cada cultura determina, por razões subjetivas e nem sempre salutares,
quais comportamentos sexuais serão aceitos ou condenados.

Na sociedade ocidental, uma vez que o modelo heterossexual é apresentado como o
correto, as outras relações sexuais são consideradas desviantes e abjetas. Desse modo, os
indivíduos que, em um determinado momento de sua vida, percebem que sentem atração, desejo
ou cultiva fantasias sexuais por pessoas do mesmo sexo passam por vários conflitos até aceitarem
a sua preferência sexual: questionamento desta condição sexual, medo de que os parentes, amigos
ou conhecidos descubram sua predileção sexual, a carga de preconceito, discriminação e exclusão
a que podem ser expostos.

Muitos estudos por partes de cientistas das áreas biológicas, médicas ou clínicas querem
saber as “causas naturais” (genéticas, hormonais, orgânicas, ambientais etc.) do desejo
homoerótico, produzindo assim, várias teorias sobre as causas da homossexualidade, sem
apresentar iguais esforços para se descobrir as da heterossexualidade. Isso leva a pensar que
estamos, mais uma vez, em busca de sua cura e não de sua compreensão.

Há discursos igualmente medicalizados: de um lado, os que ainda definem a
homossexualidade como doença e, de outro, os que rechaçam essa afirmação dizendo
que a doença seria a homofobia. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria
retirou a homossexualidade de seu Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios
Mentais e que, 1990, a Organização Mundial de Saúde excluía-a do Código
Internacional de Doenças. Lembra-se também que no Brasil, os Conselhos Federais de
Medicina (desde 1985) e de Psicologia (somente desde 1999) não consideram a
homossexualidade como doenças, distúrbio ou perversão. (Junqueira 2009:371).

Mesmo com toda esta problemática, é cada vez maior o número de pessoas que adotam e
“assumem” as relações sexuais e afetivas com pessoas do mesmo sexo, sem temerem o
preconceito a que serão submetidas.

Talvez, porque o contexto histórico, social e cultural atual permita às pessoas
reconhecerem que, na busca para satisfazer a sua libido, os indivíduos usam de diversas maneiras
erótico-sensuais, desde a conjunção dos aparelhos genitais diferentes até a observação da nudez
ou vislumbramento das partes íntimas de outras pessoas. Entretanto, como afirma Fry e MacRae
(1985), esta maior visibilidade social não deve ser confundida como um aumento das relações
homoafetivas. Não há nenhum dado concreto de que o número de homossexuais tenha se tornado
maior.

Mesmo conscientes de que não há a verdade absoluta sobre as relações homoafetivas,
visto que as idéias, posicionamentos, explicações e conhecimento a elas associadas são produtos
culturais de determinadas sociedades, faz-se necessário, segundo Meira (2002), compreender que
a homossexualidade é muito mais do que o contato físico entre duas pessoas do mesmo sexo. está
relacionada a uma força dominante, que envolve desejo, atração, afeto e amor entre duas pessoas
do mesmo sexo.

É importante ressaltar, ainda, que esta condição sexual é uma forma de ser, estar e
perceber o mundo, a qual, muitas vezes, gera incompreensão de uma sociedade intransigente que
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não abrange, não tolera e torna inválidas as posturas sexuais diferentes, como afirma Silva
(2004:53):

Mesmo a homossexualidade sendo uma condição que nasce com o alvorecer da
humanidade, as expressões culturais de natureza homossexuais são invalidadas, negadas
no corpus social em que foram produzidas por conta do preconceito já internalizado
pelos legisladores de condutas comportamentais.

Acrescenta ainda que a identidade homossexual masculina é rejeitada porque é
considerada um desvio do padrão e apresenta mais um agravante, uma vez que abandona por
opção as bases masculinas privilegiadas e aproxima-se da identidade feminina  já consagrada
culturalmente como inferior.

Tal problema se origina na hierarquização das sexualidades, arbitrariamente situando-as
em pé à beira a heterossexualidade reprodutiva e monogâmica, enquanto que as sexualidades
"desviantes" são discriminadas e condenadas.

2.2 Teoria Queer: uma solução para as identidades sexuais consideradas minoritárias?

Após os estudos e pesquisas realizados sobre a construção de uma identidade
homossexual, a explicação de que o biológico condiciona e determina o ser masculino e feminino
começa a ser questionada e desestabilizada. Com isso, surgem teorias com a finalidade de
entender o processo pelo qual um corpo é constituído. Dentre elas, a Teoria Queer, que pode ser
definida da seguinte forma, segundo Louro (2004:8):

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade
desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que
não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado”. Queer é um jeito de pensar e de ser
que não aspira o centro nem o quer como referência; um jeito de pensar e de ser que
desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambigüidade,
do “entre lugares”, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, perturba,
provoca e fascina.

Assim, a difusão dos princípios Queers, talvez, permita uma reviravolta no modo de
pensar e agir a sexualidade, pois sugere uma nova forma de pensar a cultura, o poder, o
conhecimento, a educação, permitindo repensar a fluidez das identidades sexuais e o
reconhecimento de que a manifestação de uma identidade sexual, em detrimento de outras, é uma
questão pessoal e política.

Como afirma Louro (2004), os corpos são significados pelas marcas culturais, sociais e
morais internalizadas pelo sujeito que será pressionado pelo grupo a que pertence e pela sua
consciência de como deve ser seu corpo; forte, sensual, potente, sedutor, entre outros. E para
conseguir materializar a imagem desejada, as pessoas usam desde acessórios, cosméticos até a
interferência cirúrgica.

Por outro lado, esta construção tem de ser viável para si mesma e adaptada a um contexto
sócio-histórico e cultural ao qual o ser humano está inserido, uma vez que a identidade sexual de
um indivíduo resulta das representações culturais que são negociadas, moldadas, construídas e
reinventadas socialmente e culturalmente.

Por fim, a Teoria Queer é um reforço na concepção de sexualidades, a qual traz consigo a
idéia das múltiplas formas de ser e sentir no mundo, contribuindo para a aceitação das diferenças
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como um elemento enriquecedor para a construção de um contexto de eqüidade dos gêneros.
Com a disseminação deste princípio, propaga-se a idéia de que se aprende a ser um homem ou
uma mulher independente da genitália com a qual se nasce.

Assim, os indivíduos que mantêm relações afetivas com pessoas do mesmo sexo não
serão encarados como doentes, excêntricos ou deslocados dos seus papéis sexuais, visto que essa
prática será entendida como uma das possíveis manifestações das sexualidades humana.

Desta forma, a sexualidade aparecerá como uma experiência pessoal construtora do
sujeito. Assim, amenizar-se-ão e, quem sabe, até mesmo, sejam extintos os preconceitos e os
antagonismos a partir dos quais a sexualidade humana sempre foi explicada.

Desse modo, a exclusão social dos gays, lésbicas, travestis, transexuais, sadomasoquistas,
dentre outros, não pode mais ser encarada como natural e talvez consigam finalmente o
reconhecimento cultural de suas identidades. É a ciência a serviço dos interesses da aceitação da
diversidade sexual, acompanhada da ética, dos direitos humanos e da ascensão do sujeito com
desejo seja ele qual for.

3 SOBRE O TRAVESTI ANA RUBRO NEGRA

Cidade de deus é uma narrativa escrita predominantemente em terceira pessoa, com
inserções constantes de discursos diretos, seu enredo é organizado em três capítulos,  em que a
personagem em análise é inserida paulatinamente. Ari (Ana Rubro Negra) é apresentado ao leitor
vivenciando uma situação de ridicularização pública, através de xingamentos e ameaças de
agressão física:

Ao atravessar o braço direito do rio, Inferninho avistou uma pequena multidão:
– Bicha, bicha, bicha...
Um rapaz branco, sem dentes e sem camisas, propunha:
– Enfia um cabo de vassoura no cu dele!
Inferninho de início achou engraçado, mas quando viu quem era o motivo da chacota
teve vontade de enfiar o rosto num lugar onde não visse ninguém, mas não conseguiu
fingir e seguir em frente. Deu um tiro para o alto num instante de lucidez, senão teria
atirado nas pessoas (p. 40).

Esta postura adotada pelos moradores da favela evidencia a intolerância para com as
pessoas possuidoras de uma identidade homossexual, visto que contradiz a concepção de que os
caracteres biológicos condicionam e determinam o ser masculino e feminino.

Desta forma, estes indivíduos acreditam que estas relações devem ser punidas, acham
graça e se divertem nestas situações de ridicularização e de atos agressivos. No entanto, o
divertimento termina quando o indivíduo perseguido é um familiar, pois, mesmo discordando da
preferência sexual, é comum tomar a sua defesa, mesmo que seja só por compaixão.

De acordo com os princípios norteadores da concepção biológica de base patriarcal,
falocêntrica e heterossexual, o homem nasce para ser forte, trabalhador, responsável pelo sustento
de sua família, deve apreciar futebol, não deixar evidentes suas emoções, uma vez que,
culturalmente, esta é uma postura característica das mulheres, sexo frágil que precisa de proteção.
Assim, na escola, na família, no grupo de amigos, são criadas situações para reforçar estes traços
no comportamento do sujeito:

Lembrava-se de quando o Ari nasceu: todo mundo dizendo que era homem. E o
desgraçado virou bicha. (...) Tentou fazer o caçula jogar bola, soltar pipa, subir em
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árvores e nada: Ari sempre molengão, não mexia com as garota; machucava-se à toa,
tinha medo de tudo. Aí que começou a desconfiar de seu irmão ser viado. Assim que Ari
começou a sair à noite, tudo veio a se confirmar, várias pessoas o viram vestido de
mulher na Zona do Baixo Meretrício. Uma vez até foi linchado por moradores da rua
Maia Lacerda por estar de viadagem com um marujo num boteco. Agora o Ari estava ali
de novo com aquela cara de vem-cá-meu-puto. Seria muita sacanagem se aquela bichona
resolvesse morar no conjunto (p. 41).

Desde a infância, Ari não corresponde aos estímulos comportamentais das situações
criadas para reforçar as normas sexuais masculinas, com as quais o irmão pretendia torná-lo um
homem forte e destemido.

Como não adotou o comportamento adequado ao seu sexo biológico, precisou descobrir
uma forma de sobreviver numa sociedade regida pelos valores patriarcais. Para isso seguiu um
novo estilo de vida, no qual passa a usar vestimentas, acessórios, adota gestos e movimentos
típicos de uma mulher, tentando, assim, livrar-se das medidas repressivas:

Era o Ari de botas marrons, minissaia de napa preta, camisa de seda amarela, peruca de
fogo, brincos grandes, anéis de prata, bolsa a tiracolo azul e uma gigantesca pinta
desenhada no lado esquerdo do rosto (p. 40).
(...) rebolou tudo o que sabia na expectativa de ser uma mulher aos olhos do homem da
esquina (p. 45).

Outro recurso adotado por Ana Rubro Negra para uma sobrevivência “pacifica” é o
emudecimento e sujeição diante das diversas situações violentas, a que fora submetida, até
mesmo pelo próprio irmão, devido a sua condição sexual:

Ari não ousou fazer nenhuma objeção ao que o irmão dizia. Lembrou-se da vez que
tentara ir contra as suas palavras e levou chumbo no pé (p. 41).
Ari se manteve calado, apenas vagou o olhar enquanto o irmão falava (p. 44).
Acreditava que tudo aquilo era por sua causa. Se não fosse bicha, o irmão moraria com
eles. Foi só se travesti para o Inferninho resolver ficar de mundo em mundo.(...) Teve
raiva do sexo naquele momento, atribui-lhe toda a sua desgraça (p. 44).

A personagem em análise, devido às pressões sociais e familiares, percebe sua
sexualidade como um desvio, uma maldição, logo, merece ser penalizada com desgraças,
sofrimentos e castigos. Sente-se infeliz com sua condição sexual, atraindo para si a culpa de uma
concepção dominante e limitadora da sexualidade.

Ana Rubro Negra é inserida novamente no enredo com uma minuciosa descrição do seu
comportamento (“olhando as mulheres com desdém”), das suas roupas (“Short extremamente
curto”), dos seus acessórios (“cordões de ouro no pescoço”) e do seu corpo, (“pernas grossas e
torneadas como se fosse realmente de mulher”).

Além disso, o leitor toma conhecimento de que possui “seios de silicone”, reforçando a
idéia de que o indivíduo produz o seu corpo para atender às exigências do contexto em que está
inserido.

Ana vivencia um ato performático na feira exibindo um “sorriso aberto”, “jogando beijo
para os homens”, reprimindo as chacotas “com palavrões” ou mostrando um “canivete
automático”. A retratação desta situação em que uma pessoa expõe publicamente sua identidade
homossexual denuncia os percalços e a incompreensão que precisa enfrentar.

Por essa razão, na tentativa de se livrar destas situações constrangedoras procura adotar
um padrão de vida, no qual se mostra em público sempre alegre, como se o “sorriso imperial”

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1546



7

7

fosse um indicativo de que se mantém imune às ofensas e consegue ser feliz apesar de todas as
perseguições sofridas.

Por outro lado, Ana Rubra Negra busca um relacionamento sexual e afetivo. No entanto,
apesar de adotar a compreensão, a fidelidade e o cumprimento dos seus deveres de dona-de-casa,
não consegue mantê-lo. A falência do casamento coincide com o fato de este ter se tornado
público, o que corrobora um costume seguido pelas pessoas de tolerar e não criticar a
homossexualidade, desde que a pessoa tenha a identidade, o desejo, mas consiga se manter casto
ou até mesmo estabeleça uma relação discreta, secreta, sem manifestações públicas de afeto e
carinho.

Consciente de que há certos procedimentos que são aceitos apenas na esfera pública ou
nos chamados “guetos”, Ana adota a construção do corpo com roupas extravagantes, acessórios
berrantes e muita maquiagem, como um artifício, uma máscara pública para ocultar “uma vida de
desprezo e discriminação” em que recebia “olhares de nojo” e de agressões físicas, apanhando até
mesmo “da polícia”.

Contudo, na sua casa, sozinha, expunha a tristeza e os conflitos internos por não se ajustar
às práticas sexuais pré-definidas como as corretas, sente o desprezo, o temor e o isolamento que
são imputados às pessoas com uma identidade homossexual. Cria-se, assim, o estereótipo
negativo desta identidade que é reforçado pela cultura:

[...] frio de ter de cozinhar para comer sozinha; frio de não ter mais ninguém para trazer
presentes. O frio da solidão. [...] As lágrimas tiravam o pó-de-arroz daquele rosto de
palhaço triste; jogou-se na cama soluçando em silêncio, silêncio que sempre
acompanhava de modo imperativo a vida de desprezo e discriminação na qual sempre
vivia se ocultando [...] (p. 213).
Por que seu desejo tinha de ser tratado como uma coisa suja, escondida e vergonhosa?

Seu rosto sério, olhando para si mesmo, se perguntava:
“Quem é você? Que mais que você queria além da solidão? Vamo se joga na cama e
sofre aí em silêncio que amanhã você se reacostuma com tudo. Nada de novo irá
acontecer, seu viado safado!”

Ana Rubro Negra questiona toda a carga de preconceito, discriminação, exclusão e
rejeição a que fora submetida. Consequentemente, protesta contra o tratamento cultural oferecido a
sua identidade sexual. Manifesta também o roteiro inflexível, projetado para as relações
homoafetivas, no qual o desenlace é a solidão ou um tratamento psicológico para superar os
traumas.

Com mais esta desilusão amorosa, Ana Rubro Negra internaliza a idéia de que os
homossexuais precisam “se acostumar com a idéia de ser só”, uma vez que os relacionamentos só
podiam se estabelecer ocultamente e ainda por cima, para mantê-los, muitas vezes, precisava
deixar ser “explorada e humilhada sem poder falar nada, sob ameaça de ser abandonada”.

Mesmo se sentindo aniquilada, descarta os sentimentos de “resignação, ódio e medo” e
retorna ao seu trabalho, exteriorizando um corpo performático, refeito dos últimos contratempos,
com uma aparência perfeita, bela, feliz: “Saiu do sofá para a cama com o objetivo de acordar
refeita e vislumbrar, com batom berrante, bermudinha justa, perfume discreto, maquiagem
exagerada, peruca longa, o velho sorriso permanente e imperial funcionando como frontispício da
noite” (p. 218).

Quando a única certeza que tinha era a infelicidade da sua condição sexual, surge à figura
de um homem “bonito, rico e bem educado”, que demonstra interesse afetivo e sexual por ela,
que vivencia pela primeira vez na vida, um relacionamento em que se sentiu amada. Entretanto,
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após duas semanas vividas intensamente, o doutor Guimarães, gerente de um banco, casado e pai
de família, afasta-se de Ana Rubra Negra.

Por isso, o sonho de uma união estável, que cultivava há bastante tempo, é desfeito.
Irrompendo mais uma vez a idéia de que sua condição sexual era transgressora das leis naturais,
logo deveria ser punida e castigada: “Não, não passava de um sonho aquela felicidade. Ele nunca
se daria com uma pessoa igual a ela: pessoa de tantos pecados cometidos e por cometer, pessoa
que queria mudar a natureza das coisas e com isso envergonhou a família.” (p.220).

Mais uma vez Ana Rubra Negra tem uma crise identitária suscitada pelos valores cristãos
que considera as relações homoafetivas como pecaminosas, devassas, antinaturais e uma afronta a
Deus, visto que na sociedade ocidental, os princípios cristãos estão arraigados e norteiam os
comportamentos e opiniões das pessoas a respeito do homoerotismo, reafirmando o modelo
heterossexual como o correto e o que deve ser adotado.

Dentro desta situação, Ana Rubro Negra percebe que possui um sexo fisiológico e uma
sexualidade sem reconhecimento e autonomia cultural. Procura, portanto, compreender o que
tornou sua condição sexual ilícita e acaba identificando a “natureza” como o fator responsável
pelos conflitos enfrentados:”Ser mulher, tudo o que mais queria nessa vida era ser mulher. E
porque não nasceu fêmea, já que gostava tanto de macho? A natureza era a culpada, burra e acima
de tudo irredutível” (p. 220).

Neste trecho, fica evidente uma fina ironia à concepção biologizante da sexualidade, visto
que é “burra” em limitar as possibilidades de manifestações das relações sexuais. Apresenta a
impossibilidade de mudanças como o fator mais negativo deste entendimento, visto que autoriza
as repetições de atos repressivos, preconceituosos e até violentos contra as chamadas minorias
sexuais.

Por isso, a personagem propõe que as pessoas insatisfeitas e infelizes com o padrão sexual
imposto culturalmente devem subvertê-lo: “Não preservaria a natureza, porque, enquanto um só
elemento sentir uma dor permanente e incurável, nada pode ser preservado. Amar e ser amada.
Só isso” (p. 220). Aqui, a personagem deixa em aberto a necessidade de um ponto de vista mais
flexível a respeito da sexualidade humana que deve ser vista como decorrente de uma experiência
pessoal, na qual as práticas sexuais é uma condição legítima de investimento afetivo, isenta de
vergonha, culpa e/ou remorso.

Afinal, o seu objetivo é conseguir “amar e ser amada” sem ter que provar para os outros
que este é um sentimento correto e adequado. Depois de um período conturbado em que Ana
Rubro Negra “levou surras, foi estuprada por dois policiais militares e de amargurar um ano de
cadeia”, reencontra Guimarães que admite a preferência sexual dele, estabelecendo um
relacionamento com Ana Rubro Negra:

Marido? Sim, marido que comprou uma casa num lugar tranqüilo, aparelhou-a com todo
bom gosto. Não deixava mais Ana Rubro Negra ir para a viração, era agora mulher de
um homem só, e para dar mais encanto a sua vida, deixou que ela adotasse o bebê de
uma amiga que fora presa (p. 304).

As relações homoafetivas, quase sempre, não possuem uma referência de um
relacionamento público, “assumido.” Deste modo, o casal homoerótico precisa encontrar no
cotidiano a forma adequada para vivenciarem esta relação, desde a negociação do nome com o
qual se refeririam até o estilo de vida que adotariam, preferencialmente, o modelo higienista que
toma o paradigma heterossexual como o norteador: marido/mulher, filho (a), lar.
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Por outro lado, o preconceito, a ridicularização a que as pessoas com preferências
homoafetivas são expostas, são conseqüências dos valores culturais vigentes e da falta de
informação sobre as manifestações das sexualidades humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações de gênero são relações de poder em que o princípio masculino é tomado como
parâmetro universal e onde a sociedade patriarcal implica apenas na relação (masculino x
feminino).

Preconceito é o termo utilizado de modo geral, para indicar a existência de percepções
negativas por parte de indivíduos e grupos, quando estes expressam, de diferentes maneiras
intensidade, juízos desfavoráveis em face de outros indivíduos e grupos, dado o pertencimento ou
a identificação destes a uma categoria tida como inferior. Agregam-se a este conceito, de modo
exclusivo, preponderante ou conjugado, conforme o caso, as notas de irracionalidade,
autoritarismo, ignorância, pouca disposição à abertura mental e inexistência de contato ou pouca
convivência com membros dos grupos inferiorizados.

Imersa nesse contexto, a personagem Ana Rubro Negra, uma travesti negra e pobre, vive
uma crise identitária causada pela culpa herdada de uma sociedade patriarcal. Em meio a esta
complexidade dos ajustes culturais em torno ao sexo, ao gênero e a sexualidade, não é fácil para
que se defina claramente nem o que é homem, nem o que é mulher, nem muito menos o que são
então a heterossexualidade e a homossexualidade.

Sem dúvida, na maioria das culturas hoje conhecidas e existentes, predominam sociedades
notadamente patriarcais e baseadas na heterossexualidade como norma obrigatória. Assim, as
pessoas que fogem dessa normatividade sexual sofrem, além do preconceito, uma crise de
identidade já que o corpo e a alma não se entendem.

Atitudes de discriminação e/ou preconceito acontecem no momento em que a sociedade
se encontra no padrão da heteronormatividade, como forma legítima e natural de expressão
identidária e sexual. Neste contexto, as práticas sexuais não reprodutivas são vistas como desvio,
crime, aberração, doenças, imoralidade e pecado.
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