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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado, cujo título é Inscritos e colagens nas celas das 
transexuais no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan): um 
estudo do ethos argumentativo, tem o objetivo geral de analisar a construção do ethos 
em inscritos e colagens de cunho religioso presentes em celas de transexuais numa 
penitenciária sergipana, a fim de revelar valores, crenças e expectativas presentes 
nos discursos de transexuais encarceradas, além de refletir sobre os estigmas que 
alimentam o preconceito de gênero, reforçam a exclusão de grupos minoritários e 
fomentam a criminalidade. O estudo, no que diz respeito ao processo de coleta de 
informações e definição de conceitos para construção e validação das análises, utiliza 
a pesquisa bibliográfica, a partir de referências em livros, jornais, artigos, dissertações 
e teses sobre o ethos argumentativo e a luta LGBTQIA+, a qual foi realizada entre 
2020 e 2021. Ainda metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Foram 
coletadas, para a composição do corpus, pela pesquisadora e por servidores 
adequadamente capacitados e instruídos do Complexo Penitenciário, mais de 20 
imagens, obtidas por meio de fotografias da câmera de um aparelho celular, além de 
respostas oriundas de uma entrevista coletiva com as detentas.  A análise baseou-se 
em teóricos da Argumentação Discursiva e da Retórica, como Aristóteles (2005, 
2007), Amossy (2005), Maingueneau (2006), Reboul (2000); além de Goffman (2017), 
para o conceito de estigma, Gitahy (1999), com o estudo dos inscritos, e Cohen (1989) 
sobre colagens. Observou-se, por meio da análise, a construção de um ethos religioso 
que pode revelar a busca das oradoras para  persuadir o auditório, modificando 
possíveis ethos prévios negativos relacionados ao seu histórico de criminalidade e 
mesmo à sua condição de transexuais, ainda, muitas vezes, julgada como 
pecaminosa e errada pela igreja e pela sociedade em geral, quanto revelar suas 
crenças, arrependimentos e busca por salvação, conforme os discursos religiosos a 
que têm acesso e que reproduzem em suas falas. Aliado a esse ethos religioso, 
revela-se um ethos crítico que denuncia as condições das transexuais encarceradas 
e pede por respeito e igualdade.  
 
Palavras-chave: Discurso LGBTQIA+. Retórica. Ethos religioso. Argumentação 
discursiva. Discurso em sistemas prisionais.  
 
 
  
 
 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This master's dissertation, whose title is Enrolled and collages in the cells of 

transsexuals in the Manoel Carvalho Neto Penitentiary Complex (Copemcan): a study 

of the argumentative ethos, has the general objective of analyzing the construction of 

the ethos in inscribed and religious collages present in cells of transsexuals in a prison 

in Sergipe, in order to reveal values, beliefs and expectations present in the speeches 

of incarcerated transsexuals, in addition to reflecting on the stigmas that feed gender 

prejudice, reinforce the exclusion of minority groups and encourage criminality. The 

study, with regard to the process of collecting information and defining concepts for 

the construction and validation of analyses, uses bibliographic research, based on 

references in books, newspapers, articles, dissertations and theses on the 

argumentative ethos and the struggle LGBTQIA+, which was carried out between 

2020 and 2021. Still methodologically, it is a qualitative research. More than 20 images 

were collected by the researcher and suitably trained and educated staff at the 

Complexo Penitenciário for the composition of the corpus, obtained through 

photographs taken from a cell phone camera, in addition to responses from a press 

conference with the inmates. The analysis was based on theorists of Discursive 

Argumentation and Rhetoric, such as Aristotle (2005, 2007), Amossy (2005), 

Maingueneau (2006), Reboul (2000); in addition to Goffman (2017), for the concept of 

stigma, Gitahy (1999), with the study of subscribers, and Cohen (1989) on collages. It 

was observed, through the analysis, the construction of a religious ethos that can 

reveal the search of the speakers to persuade the audience, modifying possible 

previous negative ethos related to their criminal history and even to their condition of 

transsexuals, still, many times , judged as sinful and wrong by the church and society 

in general, when revealing their beliefs, regrets and search for salvation, according to 

the religious discourses to which they have access and which they reproduce in their 

speeches. Allied to this religious ethos, it reveals a critical ethos that denounces the 

conditions of incarcerated transsexuals and asks for respect and equality. 

 

Keywords: LGBTQIA+ speech. Rhetoric. Religious ethos. Discursive argumentation. 

Speech in prison systems. 
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INTRODUÇÃO  
 

“Seja uma luz ao (sic) meio de um mundo tão escuro, pois anjos não 
têm sexo e brilham como uma estrela em meio a uma imensidão azul” 
(U.T. – Transexual do Complexo). 

 

 

Ao ingressar no Mestrado em Letras pela Universidade Federal de Sergipe -

PPGL/UFS, em 2020, informaram-me sobre a necessidade de apresentar, ao final do 

curso, um produto/processo: a dissertação, resultado do desenvolvimento do projeto, 

apresentado como parte da seleção. Meu projeto inicial propunha analisar os grafitos 

presentes nas paredes de celas dos presos de todos os sistemas prisionais do estado 

de Sergipe, contudo não seria possível, visto que se fazia necessária a autorização 

dos responsáveis pelos espaços, além disso, o tempo não seria favorável para 

desenvolver o trabalho durante a duração do mestrado.  

Alguns temas pairaram sobre meus pensamentos, entretanto, após algumas 

conversas com minha orientadora e com a contribuição de um servidor do sistema 

prisional, o qual se tornou colaborador da pesquisa, pensei na possibilidade de 

trabalhar com as colagens e os inscritos1, gêneros bastante presentes em paredes de 

celas de prisão, para analisar a construção do ethos – que pode, de forma bem geral, 

ser definido como a imagem que o orador constrói de si no discurso - dos 

encarcerados. Contudo, cientes da existência de uma ala LGBTQIA+2 na 

penitenciária, consideramos socialmente relevante desenvolver o trabalho junto às 

transexuais3 que, temporariamente, habitam aquele espaço. Sendo encarceradas e 

transexuais, seus discursos, e alguns dos gêneros discursivos que utilizam para se 

comunicar e expor suas opiniões, nos pareceram de grande importância para os 

estudos da argumentação, particularmente do ethos. 

Ademais, a escolha por esse grupo se deu também pelo reconhecimento de 

que, apesar das lutas e reivindicações particulares do grupo LGBTQIA+, o preconceito 

para com as transexuais parece longínquo do fim. Ao saírem dos trilhos do padrão 

 
1Os termos inscritos e grafitos são utilizados neste trabalho como sinônimos.  
2 A sigla engloba Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e outras 
possíveis denominações relativas à identidade de gênero e sexualidade que são representadas pelo 
símbolo +. A escolha pela utilização desta sigla na pesquisa deve-se à sua grande abrangência.  
3 Essa denominação foi escolhida por ser a utilizada pelas próprias participantes para referirem-se a si 
mesmas.  
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heteronormativo, as transexuais aprisionadas, sendo aquele um meio 

predominantemente heteronormativo, acabam sendo excluídas pelos demais 

companheiros de cárcere, além do fato de terem peso criminal duplo no julgamento 

social, pois, infelizmente, as pessoas acabam atrelando a identificação de gênero com 

o crime por elas cometido. Apesar de me identificar como uma mulher cisgênero e 

heterossexual4, tenho consciência do preconceito que acomete pessoas que não se 

encaixam nos padrões heteronormativos e considero seus discursos tão válidos de 

análise quanto qualquer outro, com o adendo de fazer ouvir vozes muitas vezes 

negligenciadas pela sociedade.  

Segundo Godoi e Mallart (2017), o campo das pesquisas que abordam a 

problemática das prisões no Brasil está se ampliando, pois o Brasil é considerado um 

dos países que mais encarceram (DEPEN, 2017). Em 2016, tinha-se 726.712 pessoas 

presas em todo território nacional. Desse modo, através desses estudos é possível 

observar que os sistemas prisionais são ambientes propícios para a segregação, 

exemplo dessa materialização acontece com o grupo LGBTQIA+, que sofre com essa 

figuração dentro desse ambiente, seja pelo crime cometido e mais ainda por sua 

identidade de gênero. 

Nesse contexto, com o aumento desse encarceramento e da construção de 

alas para pessoas LGBTQIA+, a intensificação por lutas de igualdade entre gêneros 

aumentou nesse ambiente, junto a ela os estudos sobre a temática de gênero e prisão 

se fazem necessários, a fim de trazer maior visibilidade para a população prisional 

LGBTQIA+. Nesta pesquisa, expressões artísticas produzidas pelas detentas, como 

os grafitos e colagens, possuem o objetivo de quebrar o silenciamento em torno do 

preconceito vivenciado todos os dias, como também de lutar pelo reconhecimento de 

suas identidades e por seus direitos sociais.  

Quando se propõe estudar o discurso dentro das prisões é imprescindível citar 

Foucault, que em seu livro Vigiar e Punir: nascimento da prisão (1987) afirma que a 

pena de liberdade serve apenas como uma forma de expressão do poder punitivo 

estatal, e isso perpetua-se até hoje. Ao levar em consideração o sistema carcerário 

brasileiro, pode-se notar que as críticas ainda são visíveis quando se diz respeito à 

prisão como forma de punição, levando em consideração a falha no processo de 

ressocialização dos condenados e, além disso, é falho também na oferta de condições 

 
4 Que se identifica com seu sexo biológico e se relaciona sexualmente com pessoas do sexo oposto. 
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minimamente dignas de humanidade. Desse modo, Foucault explica que essa função 

da pena, de forma real, não condiz com o que a justiça dispõe, pois o objetivo de 

punição do sistema prisional não é o de combater a criminalidade, mas sim buscar 

criá-la.  

 

A prisão em seu todo é incompatível com toda essa técnica da pena-
efeito, da pena-representação, da pena-função geral, da pena-sinal e 
discurso. Ela é a escuridão, a violência e a suspeita. É um lugar de 
trevas onde o olho do cidadão não pode contar as vítimas, onde 
conseqüentemente seu número está perdido para o exemplo [...] 
Enquanto que se, sem multiplicar os crimes, pudermos multiplicar o 
exemplo dos castigos, conseguimos enfim tomá-los menos 
necessários; aliás a escuridão das prisões torna-se assunto de 
desconfiança para os cidadãos; supõem facilmente que lá se cometem 
grandes injustiças [...] Há certamente alguma coisa que vai mal, 
quando a lei, que é feita para o bem da multidão, em vez de excitar 
seu reconhecimento, excita continuamente seus murmúrios. 
(FOUCAULT, 1987, p. 134) 
 
 

Nesse contexto, a prisão não é vista como uma opção para quem está no 

mundo da criminalidade, mas sim como forma de castigo, que induz o indivíduo a 

praticar crimes novamente ao estar em mundo social, como menciona Foucault (1987, 

p.134): “Ora, eis o problema: depois de bem pouco tempo, a detenção se tornou a 

forma essencial de castigo”. 

Além disso, junto à punição, tem-se o processo de disciplina, que é visto como 

responsável pela coerção dos indivíduos encarcerados, que vivem em espaços 

fechados, sigilosos, com rigorosa hierarquia, regras, exercícios, rotinas padronizadas, 

a fim de convertê-los em corpos submissos, mecânicos e produtivos. “A disciplina 

fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’5. A disciplina aumenta 

as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas 

forças (em termos políticos de obediência)” (FOUCAULT, 1987, p.164-165). Diante 

disso, Foucault diz que a disciplina se revela como método que possibilita o pleno 

controle do estado e, assim, força a sujeição dos indivíduos, em um ambiente, a 

prisão, que mostra a superioridade de um regulamento, de uma ordem.   

 

5 Foucault (1987) diz que um corpo dócil é aquele que pode ser utilizado, submetido a transformações 

e aperfeiçoamentos, logo, é um corpo que pode ser facilmente manipulável, disciplinável, subjugável.  
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Nesse sentido, de acordo com Foucault, a prisão foi e, pode-se dizer, continua 

sendo, uma das etapas que direciona ao disciplinamento do indivíduo, assim como 

outras instituições, a exemplo da família, da escola e das estações de trabalho. 

Contudo, a prisão seria a última medida de controle sobre o indivíduo, responsável 

por atuar quando uma das outras não obtivessem êxito. 

Como nossa pesquisa trata de um grupo específico de pessoas encarceradas, 

coube-nos também levantar outras pesquisas desenvolvidas na UFS que abordam 

questões relativas ao grupo LGBTQIA+. Em busca no repositório da Capes - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, observou-se que 

poucas são as pesquisas (dissertações e teses) acerca da comunidade LGBTQIA+ 

dentro da Universidade Federal de Sergipe. Ao buscar o termo “LGBT” nessa 

plataforma, é possível encontrarmos apenas 3 que se concentram na grande área de 

conhecimento Linguística, Letras e Artes, a saber, a dissertação Sapatão, Lésbica, 

Caminhoneira, Lady, Butch: O que você Queer? Uma análise da (Des)Construção do 

Ethos da Mulher Lésbica em Canais do Youtube, defendida por Andréa Mendonça 

Cunha, em 2021, a do autor Samuel de Souza Matos, intitulada: Processos 

referenciais e estratégias argumentativo- retóricas como indícios do ethos discursivo, 

defendida em 2020, e a dissertação Atos de fala transfóbicos no ciberespaço: uma 

análise pragmática da violência linguística, defendida por Danillo da Conceição 

Pereira Silva, em 2017, junto ao PPGL.  Desse modo, aponta-se para a necessidade 

do desenvolvimento de mais pesquisas voltadas para a temática de gêneros.  

Ademais, ouso dizer que o trabalho aqui desenvolvido é fruto da percepção que 

tive quanto à importância de entender o processo de linguagem das transexuais, 

marginalizadas dentro e fora do sistema prisional. Vale ressaltar que o direito à 

dignidade, consoante nossa constituição, é para todos, independentemente dos atos 

delituosos que cometamos. Em conformidade com essa declaração, trago a seguinte 

reflexão de Paulo Freire: (1997, p. 10) 

 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor 
sem temer ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico. É 
preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-bla-blantemente, 
que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso 
corpo inteiro. Com os sentimentos, com as ações, com os desejos, 
com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão 
crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar para jamais 
dicotomizar o cognitivo do emocional.  
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Além disso, vale destacar minha inexperiência no campo em que estou me 

dispondo a pesquisar, entretanto, vale pontuar que ninguém chega a um monte pelo 

topo. Isso com certeza fez com que eu valorizasse ainda mais a qualidade desta 

pesquisa e com que me sinta confiante em seu êxito. As relações de poder que tomam 

curso na prisão e suas articulações com gênero e sexualidade são temas novos para 

mim, porém, mesmo estando em outro lugar de fala, procurei expor nesta pesquisa o 

quanto a linguagem presente naquele meio, ainda que marginalizada pela sociedade, 

deve ser respeitada e reconhecida. Vale ainda destacar as riquezas e diferenças 

culturais existentes ali, e, a partir disso, apresentar como as detentas se sentem e as 

diferentes formas com que podem interagir de maneira significativa, participativa e 

consciente na sociedade. 

Nesse sentido, este trabalho, que aqui se apresenta, tem como título: Inscritos 

e colagens nas celas das transexuais no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho 

Neto (COPEMCAN): um estudo do ethos argumentativo, e parte das seguintes 

questões de pesquisa: como as detentas transexuais do Copemcan se revelam por 

meio de inscritos e colagens? De que forma essas novas imagens construídas 

buscam desconstruir imagens anteriores? Qual o papel da temática religiosa nesse 

processo? Que valores e anseios revelam nossos corpora?  

Tendo em vista responder a essas questões primordiais, seu objetivo geral é 

analisar a construção do ethos das oradoras detentas da ala LGBTQIA+, do 

COPEMCAN, por meio da observação de estratégias argumentativas presentes em 

inscritos e colagens de cunho religioso existentes em suas celas e de fragmentos de 

uma entrevista coletiva, em forma de roda de conversa, cujo intuito foi propiciar que 

as detentas falassem sobre essas expressões artísticas. Essa análise torna-se 

possível diante de embasamento teórico nos estudos da retórica e da argumentação 

discursiva, focando, mais especificamente, nos conceitos de ethos e também de 

pathos e logos, que serão definidos ao longo do trabalho, a fim de buscar sentidos 

através dos discursos produzidos.  

Logo, os discursos presentes nos grafitos e colagens (além dos fragmentos da 

entrevista), gêneros discursivos, serão analisados pelo viés da retórica e da 

argumentação argumentativa. Importante ressaltar que esses estudos consideram 

que o orador é o sujeito discursivo, e não o sujeito empírico. Desse modo, de acordo 

com essa abordagem, de forma mais ou menos consciente, esse orador constrói o 
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seu discurso conforme a imagem que ele considera mais apropriada para seu 

interlocutor, para aquele tempo e espaço em que discursa, para alcançar seus 

objetivos. Tal abordagem observa, portanto, o trabalho discursivo do sujeito, por meio 

da análise dos temas, do léxico, dos elementos linguísticos, das imagens etc. 

presentes na materialidade discursiva, não seus valores e crenças subjetivos, mas 

aqueles que lhe parece melhor constar naquele discurso específico, não sendo nosso 

objetivo julgar as participantes nem analisá-las psicologicamente. 

Como objetivos específicos, por sua vez, temos: revelar valores, crenças e 

expectativas apresentados nos discursos de transexuais encarceradas; refletir sobre 

as fobias que alimentam o preconceito de gênero e mantêm a exclusão de grupos 

minoritários, podendo levar à criminalidade; e dar visibilidade a gêneros discursivos 

pouco trabalhados academicamente, como o inscrito e as colagens.  

A partir de autores como Bakhtin (1997) e Marcuschi (2005), pode-se 

compreender os gêneros como um processo de atividade social que molda o indivíduo 

através dos pensamentos e comunicações. Sobretudo, pode-se compreender que são 

as formas como a língua se organiza para se manifestar nas mais diversas situações 

comunicativas.  

De acordo com Bakhtin (1997), os gêneros estão vinculados às diferentes 

atividades da esfera humana, constituindo-se como mediadores de diversos discursos 

étnicos, culturais e sociais, e são definidos como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma 

ou de outra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 1997, p. 279). Esse autor 

considera que os gêneros, como produto de interação social, são definidos a partir de 

trocas sociais em um dado contexto que constitui as condições de vida de uma dada 

comunidade linguística. Por conseguinte, os gêneros discursivos, como processo 

social, são caracterizados pelo conteúdo temático, pelo estilo e pela construção 

composicional dos quais se utilizam, sendo que 

 

O conteúdo temático não é o assunto específico de um texto, mas é 
um domínio de sentido de que se ocupa o gênero. [...] A construção 
composicional é o modo de organizar o texto, de estruturá-lo. […] O 
ato estilístico é uma seleção de meios lingüísticos. Estilo é, pois, uma 
seleção de certos meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em 
função da imagem do interlocutor e de como se presume sua 
compreensão responsiva ativa do enunciado. [...] (FIORIN, 2006, p. 
62).  
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Ademais, os gêneros estão relacionados com um suporte. Segundo Marcuschi 

(2005, p. 174), o “suporte de um gênero é uma superfície física em formato específico 

que suporta, fixa e mostra um texto”. Os suportes dividem-se em convencionais, os 

quais têm como função primária fixar textos, como revistas, jornais, outdoors, entre 

outros; já os suportes incidentais trazem textos de formas eventuais, não tendo essa 

como sua função inicial, e são usados nas situações cotidianas, como, por exemplo, 

tatuagens feitas no corpo humano, colagens e escritos em paredes, embalagens, 

provérbios em para-choque de caminhão, fachadas e outros.  

Conforme já exposto, a presente pesquisa tem como objetos de análise os 

gêneros inscritos/grafitos e colagens que se apresentam, no contexto estudado, 

fixados nas paredes do Complexo Penitenciário Copemcan, ou seja, num suporte não 

convencional, resultante da escassez de espaços próprios que as pessoas lá 

encarceradas têm para se expressarem por meio de diferentes linguagens. Segundo 

Gitahy (1999), a palavra grafito, provinda do termo graffito, tem origem italiana; 

constitui uma forma de definir inscritos ou desenhos de épocas antigas, riscados com 

pontas ou carvão em rochas, paredes e outros espaços.  

Historicamente, sabe-se que a atitude humana de se expressar através de 

paredes, seja pela escrita ou através de pinturas, é muito antiga. Segundo Lévy 

(1993), essa forma de comunicação se deu inicialmente durante a pré-história, período 

em que os homens primitivos utilizavam pinturas rupestres – como modo de 

comunicação – nas paredes ou abrigos que lhes serviam de moradia. Contudo, com 

o passar dos anos, o uso da escrita ganhou nova forma, mas com o mesmo objetivo 

tanto para os homens nos primórdios da humanidade quanto para os indivíduos da 

contemporaneidade, que é o de transmitir informações, seja através de grafitos, de 

ideogramas ou da escrita alfabética, entre outras possíveis representações sígnicas, 

além de expressar seus sentimentos e necessidades.  

O termo grafito no português foi ganhando espaço durante o século XIX, 

especificamente no ano de 1839, vindo do alemão graphit, mas só foi cunhado em 

1789 por Werner, mineralogista que fez uso do termo para poder designar uma 

determinada variedade do carbono, que, mesmo sendo parente do diamante, não 

possui valor de mercado. Outrossim, foi determinada, em português, uma nova forma 

para o termo em estudo: grafita.  
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Já o termo grafite, que também possui a escrita grafito, é considerado a grafia 

mais comum e atual no idioma; diferentemente daquele, este tem raiz no italiano 

grafitto, que é conceituado como um modo de expressão antigo gravado na pedra. 

Sendo assim, observa-se que esse gênero está enraizado na cultura humana, sendo 

realizado em paredes e com o uso de diversos tipos de materiais, como lápis, tinta, 

sprays, carvão, desenhos, objeto pontiagudo ou qualquer outro elemento que possa 

fazer a impressão na parede de símbolos, rabiscos, números, frases e várias outras 

formas que levam à transmissão de uma comunicação entre locutor e interlocutor.  

Além disso, pode-se dizer que os suportes são múltiplos: muros, prédios, 

banheiros, assentos de ônibus, delegacias, escolas e também paredes de instituições, 

como no caso do sistema penitenciário. Assim, segundo Rocha (1992, p. 81), o grafito 

se constitui como “o traço individual de uma expressão pública”. 

O outro gênero presente em nosso corpus é a colagem. De acordo com Cohen 

(1989, p. 60), “a collage seria a justaposição e colagem de imagens não originalmente 

próximas, obtidas através da seleção e picagem de imagens encontradas, ao acaso, 

em diversas fontes”. A colagem é uma técnica que está presente no cenário artístico 

há muito tempo, e seu aparecimento remonta ao século XII. A partir do século XIX, 

esse termo se desenvolve cada vez mais no âmbito popular, com uma linguagem 

autônoma; como exemplo, citam-se as pessoas que faziam colagens nas paredes de 

fotos de familiares, de páginas de revistas com fotos de artistas de que gostavam, 

como também escritas feitas em papel que ficavam registradas nas paredes, práticas 

que antes não eram vistas como objetos de arte e nem forma de expressão e sim 

como lembranças ou identificação daquilo de que as pessoas gostavam.  

Na segunda metade do século XX, as colagens foram ganhando espaço, visto 

que passaram a ser suportes artísticos de comunicação. Etimologicamente, “colagem” 

é um termo que vem do francês coller (colar), e sua utilização tem como objetivo 

contribuir para o processo de comunicação por meio do uso de cola e papel. 

Ainda segundo Cohen (1989, p. 54), a colagem como conhecida hoje em dia é 

uma invenção completamente cubista6. Para a história, considera-se uma invenção a 

 

6 Movimento artístico cuja origem remonta a Paris e a 1907, ano do célebre quadro de Pablo 

Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Considerado um divisor de águas na história da arte ocidental, o 
Cubismo recusa a ideia de arte como imitação da natureza, afastando noções como perspectiva e 
modelagem, assim como qualquer tipo de efeito ilusório. (Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3781/cubismo. Acesso em: 17 set. 2021.). 
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partir de 1911, quando George Braque começou a incorporar suas pinturas em 

diversas inscrições e caracteres tipográficos. Esse fenômeno se tornou um 

descobrimento revolucionário para a arte moderna e demorou apenas algumas 

semanas para ser conhecido por outros pintores, dentre os quais se destacava 

ninguém menos que Pablo Picasso.  

Então, foi por meio da técnica da colagem que as informações foram também 

sendo repassadas, como os anúncios de produtos ou serviços, alcançando um público 

consumidor diverso.  

 

Ao usar tão obviamente esses anúncios em sua colagem, Hamilton 
chamava a atenção tanto para as correntes da moda quanto para os 
muitos públicos (está dessa forma mesmo no texto, prof.) cujo acesso 
mais imediato à cultura visual não se dava através de museus e 
galerias, mas sim de revistas populares. (McCARTHY, 2004, p. 8). 

 

 

Desse modo, observa-se que a colagem é uma forma de manifestação, de 

comunicação, feita a partir da junção de materiais diversos e estranhos que invadiu 

os espaços públicos, e, em virtude de suas origens relacionadas à expressão popular, 

os grafitos e colagens nas paredes das penitenciárias correspondem a uma 

importante fonte de pesquisa e podem ser estudados, constituindo, assim, os 

principais materiais de análise deste trabalho. Além deles, uma entrevista coletiva feita 

com as detentas, com o objetivo de compreender essas formas de expressão, acabou 

sendo incorporada ao nosso corpus em fragmentos também analisados. 

Definidos a abordagem teórica e os gêneros a serem analisados (a partir de 

informações anteriores de que essas produções existiam nas celas), surgiram várias 

dúvidas e receios de ordem metodológica, tanto de coleta de dados quanto de análise: 

como coletar as imagens dentro daquele espaço que causa angústia e medo em quem 

nunca teve acesso? Como abordar a temática da argumentação a partir de colagens 

feitas por presas? Como tratar e entender o processo que norteia a forma de 

expressão dessas detentas? Como trazer a discussão para o âmbito social? Como 

inserir o debate sobre a importância de dar voz a quem está em um espaço 

estigmatizado? Como desenvolver a pesquisa de modo a alimentar a sociedade 

acerca das lutas LGBTQIA+ dentro de um presídio? 
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Metodologicamente, a análise do contexto retórico constitui um bom ponto de 

partida para se chegar a essas respostas: quem escreve/inscreve? Para que elas 

escrevem/inscrevem? Para quem escrevem/inscrevem? Quando e onde 

escrevem/inscrevem? Quais suas intenções? Essa abordagem inicial nos remete às 

instâncias da enunciação e aos aspectos sociais envolvidos na construção dos 

discursos analisados: são mulheres transexuais encarceradas num presídio 

sergipano, portanto, penalizadas por delitos cometidos, o que não questionamos, mas 

também penalizadas por sua identidade de gênero, como veremos. 

A fim de conhecer melhor esse ambiente e essas produções, a pesquisa de 

cunho quantitativo-qualitativa se mostrou a mais acertada, visto que era necessário 

um levantamento e uma escolha das produções, antes da análise. Tudo foi realizado 

dentro das normas do presídio e com o acompanhamento de funcionários 

devidamente orientados, o que diminuiu nosso medo de adentrar o espaço e abordar 

as participantes. Esse levantamento inicial nos permitiu observar a recorrência dos 

temas tratados nos inscritos e colagens, destacando-se a temática religiosa, que se 

definiu como o foco de nossa pesquisa. As detentas mostraram-se receptivas e 

agradecidas por poderem interagir. A abordagem argumentativa, por meio de uma 

entrevista coletiva/roda de conversa, mostrou-se natural, na medida em que todo 

discurso tem sempre um porquê, uma intenção. Mostrou-se, ainda, ideal para abordar 

os discursos encontrados, na medida em que observa como as estratégias verbais e 

não-verbais servem a projetos discursivos e revelam aspectos sociais que constroem 

o discurso e são construídos discursivamente. As respostas a essas dúvidas e medos, 

como se verá, acabaram vindo, de forma mais ou menos direta, durante o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Diante desse contexto, a estrutura da dissertação apresenta-se da seguinte 

forma: nesta sua primeira parte (Introdução), apresentamos o percurso da escolha do 

tema. Nesse momento, as opções, dúvidas e percalços até a chegada ao tema são 

compartilhadas, para então descortinar as justificativas, objetivos (geral e específicos), 

problematizações, metodologia e o campo teórico.  

Em seguida, tem-se a revisão da literatura em dois capítulos: no primeiro, 

discorremos acerca da história do grupo LGBTQIA+; dos privilégios que causam 

impacto social, como a heteronormatividade; além de trazer uma discussão sobre 

sexualidade com o intuito de quebrar estereótipos e, por conseguinte, promover o 
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respeito, a aceitação do outro, do diferente, do que está fora dos padrões sociais 

impostos. Trata, também, da estigmatização do grupo em estudo dentro do sistema 

penitenciário e são descritas algumas relações do grupo LGBTQIA+ com a religião, 

tema observado de forma recorrente nas produções analisadas.  

No segundo capítulo, por seu turno, procura-se trazer à baila a história e a 

descrição do aporte teórico e abordar de forma breve o surgimento da retórica, seu 

objetivo e sua importância para a análise de questões sociais, até chegar-se aos 

estudos da argumentação e da argumentação discursiva. Para tanto, são utilizados 

os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), além de Aristóteles (2005, 2007), 

sobre ethos, pathos e logos. Sobre ethos prévio e estereótipos tem-se Amossy 

(2005a), 2010a), e Goffman (2017) sobre estigmas, ambos relevantes para este 

trabalho.  

Já no capítulo 3 é apresentado um panorama metodológico-conceitual. 

Procede-se detalhadamente à descrição de como foi aplicado o método de análise e 

a coleta do corpus para o desenvolvimento da pesquisa, atentando-se às 

características de um estudo quantitativo-qualitativo, em que o levantamento 

quantitativo serve para a análise discursiva posterior. O corpus é constituído por 

imagens coletadas por meio de fotografias sobre os grafitos e colagens encontrados 

nas celas das trans no Copemcan – Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho 

Neto – Presídio de São Cristóvão, além da entrevista com as presas, a fim de coletar 

aspectos que fizeram com que elas colassem ou desenhassem algo na parede da 

cela. A partir do método qualitativo, segundo Godoy (1995), é possível ter várias 

possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. Creswell (2007, p. 

186) diz que “A pesquisa qualitativa ocorre em um cenário natural. O pesquisador 

qualitativo sempre vai ao local (casa, escritório) onde está o participante para conduzir 

a pesquisa”. 

No capítulo 4, tendo como ponto de partida as fotografias dos inscritos e das 

colagens, bem como a transcrição de fragmentos da entrevista, apresentamos a 

análise. Baseados no conceito de ethos, levou-se em consideração o que as 

transexuais querem expressar e como expressam, como se definem a partir dessas 

inscrições, quais os valores discursivos, além das reações delas ao escreverem e 

darem ênfase à posição social em que se enquadram ou em que são enquadradas. 
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Como já anunciado, os inscritos de cunho religioso foram os mais recorrentes e 

tiveram maior ênfase neste trabalho.  

Seguem-se, finalmente, as considerações finais e a bibliografia utilizada. 

Observamos, ao final do trabalho, como o ethos religioso mostra-se 

providencial para as oradoras em questão para tentar modificar imagens discursivas 

anteriores, ligadas ao crime; para tentar reverter a imagem estereotipada da própria 

transexualidade, vista com preconceito pela sociedade, quando não vista também 

ainda, infelizmente, como um crime, um pecado. Pode revelar também 

arrependimento, busca de salvação, tentativa de ser socialmente aceitas, ou, 

simplesmente, grito por liberdade e respeito.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 
 

 

 

1 IDENTIDADE E DIVERSIDADE  

  

1.1 Corpos Biológicos versus Corpos Sociais 

 

Costa (1996) ressalta que, até o século XVIII, só existia um sexo- o masculino 

-, que as mulheres eram vistas como inferiores e que predominava uma relação da 

continuidade e hierarquização determinada pelo grau de perfeição metafísica; o 

homem era o detentor do calor vital e a mulher, por não possuir esse calor, estava 

numa posição de inferioridade. Como cita Cunha (2021, p.19), 

 

Quando se chegou a discutir a respeito do prazer, ele se limitou ao 
masculino. Tanto é que até mesmo a posição mais comum do ato 
sexual visa à supremacia masculina (o homem em cima da mulher), a 
fim de garantir seu lugar de dominante, daquele que guia a atividade 
de acordo com seus desejos. 

 

Partindo desse contexto, pode-se notar que os corpos são constituídos como 

uma realidade sexuada, que traz uma divisão sexualizante. Essa diferença biológica 

entre os gêneros -masculino e feminino- é utilizada como uma forma, digamos, natural 

para que se justifique essa diferença socialmente construída entre eles. Por exemplo, 

a virilidade é uma questão de honra para o homem, que, muitas vezes, precisa dar 

provas de potência sexual, requisito social para prova da masculinidade.  

Se essa relação entre os sexos se mostra como uma relação social de 

dominação, é porque se fundamenta no fato de que o masculino está associado ao 

ativo, ao dominante, enquanto o feminino se associa à passividade, isto é, à 

obediência. Entretanto, essa justificativa de que o corpo (o sexo biológico) define 

quem é superior é bem anacrônica e apenas contribui para que o machismo não seja 

desmistificado, pois não somos tão somente “corpos”.  

Outrossim, segundo Bourdieu (2002, p.19-20),  

 

O mundo social constrói o corpo como uma realidade sexuada e como 
depositário de princípios de visão e de divisão sexualizante. Esse 
programa social de percepção incorporada aplica-se a todas as coisas 
do mundo e, antes de tudo, ao próprio corpo, em sua realidade 

biológica. 
 



22 

 
 

 

 

Consoante o que foi tratado anteriormente, é possível notar que o feminino está 

associado a características comportamentais ditadas pela sociedade. Mesmo sendo 

detentora de um corpo biológico capaz de reproduzir, suportando a dor de deslocação 

de aproximadamente vinte ossos para dar à luz, a mulher, ainda assim, foi e ainda é 

tida como o ser mais frágil do ponto de vista físico, intelectual e emocional. Assim 

sendo, ao homem são associadas, normalmente, as atividades produtivas, como se 

somente ele fosse o responsável pelo trabalho que mantém o sustento da família, e 

detentor do senhorio do prazer sexual, em que a mulher serve apenas para servi-lo. 

A ele não cabe nenhuma responsabilidade em cuidar dos seus filhos ou fazer tarefas 

domésticas.  

 
A ordem é a de que os corpos masculinos, ou seja, aqueles que são 
vistos como tal, pois nasceram no sexo biológico masculino, dominem, 
imponham a sua superioridade pela força física que lhe é atribuída. 
Por outro lado, os corpos femininos são aqueles que, nascidos no sexo 
biológico feminino, são frágeis, destinados à submissão. (CUNHA, 
2021, p. 27) 

 

 

Estabelecendo uma analogia entre as funções dos homens e das mulheres em 

uma relação heteronormativa com as funções dos parceiros em relações 

homoafetivas, presume-se também, erroneamente, que o ativo sexualmente possui 

um papel de dominação (socialmente), enquanto o passivo é considerado inferior. 

Nessa perspectiva, ao homossexual que performa feminilidade tem-se o costume de 

associar a passividade (sexual) e, por consequência, a obediência, assim, 

discriminando-o ainda mais.  

Nesse ponto, é possível, dentro de suas proporções e diferenças, relacionar o 

machismo sofrido pelas mulheres nascidas em corpos femininos ao machismo sofrido 

pelas transexuais. Notam-se, dessa maneira, os privilégios socialmente relativos ao 

que é ou ao que se assemelha ao heterossexual, à heteronormatividade. Isto posto, 

veremos que alguns lugares de fala possuem mais privilégios, em Ribeiro (2017).  

 

1.2 O privilégio do ser heteronormativo  
 

Inicialmente, é de suma relevância sabermos que privilégios causam impactos 

sociais. Assim, Ribeiro (2017, p. 68) diz que:  
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Por mais que pessoas pertencentes a grupos privilegiados sejam 
conscientes e combatam arduamente as opressões, elas não deixarão 
de ser beneficiadas, estruturalmente falando, pelas opressões que 
infligem a outros grupos. O que estamos questionando é a legitimidade 
que é conferida a quem pertence ao grupo localizado no poder.  

 

 

A autora ainda fala que existe uma maior cobrança em relação aos indivíduos 

que pertencem a grupos historicamente discriminados, como se fossem obrigados a 

se esforçarem mais e terem melhor rendimento do que grupos localizados no poder, 

carecendo da criação de uma estratégia de enfrentamento às desigualdades. Desse 

jeito, o que se vê é uma “competição de opressões”.  

Há um debate entre a posição que cada um ocupa na sociedade, 

compreendendo como as questões de raça, gênero, classe e sexualidade se 

entrelaçam, gerando diferentes maneiras de se vivenciar opressões. Ademais, existe 

uma dificuldade em ouvir por parte do que está em uma posição de privilégio um 

desconforto que é causado ao se romper as vozes que, geralmente, são silenciadas. 

O não ouvir faz com que haja, por parte daquele que arroga a si o poder de falar sobre 

os outros, uma tendência a se permanecer em um lugar confortável, enquanto os 

outros permanecem calados/silenciados. Nesse viés, há um grande equívoco entre 

lugar de fala e representatividade.  

Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco 

cis7, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans8 

e travestis9 a partir do lugar que ele ocupa. Acredita-se que não pode haver essa 

desresponsabilização do sujeito do poder. A travesti negra fala a partir da sua 

localização, assim como o homem branco cis. Quando existem poucas travestis 

negras em espaços de privilégio, é justa a luta por representação, apesar de seus 

limites.  

 

7  Relativo a ou quem tem uma identidade de gênero idêntica ao sexo que foi atribuído à 

nascença. Disponível em: https://dicionario.priberam.org/cisg%C3%A9nero. Acesso em: 19 set. 2021. 
8 O termo trans é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi 

designado em seu nascimento. Disponível em: 
https://transcendemos.com.br/transcendemosexplica/trans/. Acesso em: 19 set. 2021. 
9  Travesti é uma pessoa que foi designada homem no seu nascimento, mas se entende como 

uma figura feminina. É tecnicamente difícil apontar as diferenças entre esses conceitos – transexual e 
travesti - pelo fato de as identidades se basearem na ideia de autoidentificação. O melhor caminho é 
entender como a pessoa se vê e respeitar isso. Disponível em: 
https://transcendemos.com.br/transcendemosexplica/trans/. Acesso em: 19 set. 2021. 

https://dicionario.priberam.org/cisgénero
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Porém, falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que 

somente os subalternos falem das realidades de seus lugares, fazendo com que 

aqueles inseridos na norma hegemônica sequer se pensem. Em outras palavras, é 

preciso cada vez mais que homens brancos cis estudem branquitude, cisgeneridade, 

masculinidade. A partir de toda essa luta, é válido fazer um paralelo com a entrevista 

de Rosane Borges, ativista de relações de gênero, para a matéria “O que é lugar de 

fala e como ele é aplicado no debate público”, do jornal Nexo, em que afirma: “Saber 

o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões 

de desigualdade, da pobreza, do racismo, sexismo” (MOREIRA; DIAS, 2020).10 

Nessa perspectiva, há, a partir dessa fala da ativista Rosana Borges, um 

enorme equívoco ao se achar que o conceito de lugar de fala visa a fazer uma 

restrição de troca de ideias, encerrar-se com uma discussão ou impor uma visão. Na 

verdade, o que temos é uma tentativa do grupo localizado no poder de silenciar os 

que não estão em uma posição igual, pois aquele acredita que estes não têm lugar.  

Tal fato é comprovado no espaço virtual, que, com todos os limites, tem sido 

um lugar de disputas de narrativas, local onde pessoas de grupos historicamente 

discriminados encontram uma maneira de existir, quer na criação de blogs, quer em 

canais de vídeos. Trata-se de um espaço que, embora exista, está aquém do ideal 

por conta das barreiras institucionais, que, infelizmente, conseguem impedir o acesso 

de vozes dissonantes.  

Posto isso, ainda que haja limites impostos, “vozes dissonantes têm 

conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa hegemônica, o que muitas 

vezes, desonestamente, faz com que essas vozes sejam acusadas de agressivas por 

lutarem contra a violência do silêncio imposto.” (RIBEIRO, 2017, p. 87). Produzir 

ruídos é essencial, na medida em que, a partir deles, nascem as mudanças. Em 

consonância com a autora, pode-se citar Foucault, que visa mostrar como se 

formaram domínios de saber a partir de práticas sociais (1973, p. 8): “[...] como as 

práticas sociais a engendrar domínios de saber que não somente podem fazer 

 

10 MOREIRA, Matheus; DIAS, Tatiana. O que é ‘lugar de fala’ e como ele é aplicado no debate 

público. Nexo Jornal, 24 de novembro de 2020. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/15/O-que-%C3%A9-%E2%80%98lugar-de-
fala%E2%80%99-e-como-ele-%C3%A9-aplicado-no-debate-p%C3%BAblico. Acesso em: 16 ago. 
2021.  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/15/O-que-é-‘lugar-de-fala’-e-como-ele-é-aplicado-no-debate-público
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/15/O-que-é-‘lugar-de-fala’-e-como-ele-é-aplicado-no-debate-público
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aparecer novos domínios objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também 

nascer formas totalmente novas de sujeitos e sujeitos de conhecimento [...]”. 

Foucault (1988), em História da Sexualidade I: A vontade de saber, volume I, 

afirma que o conceito de sexualidade é relativo e assume uma multiplicidade de 

expressão, esta multiplicidade apresenta-se em caráter fragmentário e móvel. Desse 

modo, o autor diz que esses variados conceitos nos levam a entender que existem 

sexualidades ilegítimas, as polimórficas, as periféricas, como também as que 

aparecem com a idade, as que se fixam em gostos ou práticas e também as que 

habitam os espaços definidos, a casa, o trabalho, a prisão. Sendo assim, ao entender 

que as sexualidades habitam os espaços definidos, interessa-nos durante o 

desenvolvimento desse trabalho compreender um pouco o lugar da sexualidade no 

espaço prisional. 

O filósofo (FOUCAULT, 1988) ainda afirma que a sexualidade não passa de 

uma elaboração histórica, ou seja, para entender a sexualidade, suas formas e 

variações é preciso partir da história. Sendo assim, ele diz que a sexualidade é o nome 

de um dispositivo histórico, visto assim como o dispositivo da sexualidade. Isso se dá 

através das variadas práticas, discursos e técnicas sociais. Portanto, para Foucault, o 

homem é vital para entender a sexualidade, pois o sujeito e o objeto de conhecimento 

resultam através de uma produção de sentido, de uma prática discursiva e de 

intervenções de poder. 

 A partir desse exposto, Foucault ainda diz que nós somos controlados e 

normatizados por múltiplos processos de poder, sendo um elemento vital para 

entender a história da sexualidade, em que essa relação reflete numa repressão. 

“Dizer que o sexo não é reprimido, ou melhor, dizer que entre o sexo e o poder a 

relação não é de repressão, corre o risco de ser apenas um paradoxo estéril.” 

(FOUCAULT, 1988, p. 13) 

Nesse contexto, o autor expõe que o poder está interligado a variadas relações 

sociais, e essas relações são dinâmicas, podem manter ou destruir grandes 

esquemas de dominação. Além disso, ele deixa claro que essas correlações de poder 

são relacionais, considerando a resistência tanto como um alvo quanto como apoio, 

ou seja, “saliência que permite a preensão” (FOUCAULT, 1988, p. 91) 

A partir do exposto, ressalta-se a importância de discutir sobre as sexualidades, 

a seguir. 
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1.3 Sexualidades diversas  

  

Segundo o Glossário da Diversidade Sexual, de Gênero e Características 

Sexuais (2016), a discriminação por orientação sexual, por identidade e expressão de 

gênero e por características sexuais é um fenômeno estrutural. São formas de 

exclusão que se manifestam em repetidas ações com generalizações que, baseadas 

em estereótipos, restringem os direitos das pessoas. 

 

Praticamente todas as instituições facilitam (ou favorecem) as 
diferenças de tratamento injustificadas: desde as famílias, onde se 
excluem os filhos e filhas que não se ajustam às expectativas sociais, 
até escolas, trabalhos ou o Estado, cujas políticas tendem inclusive a 
ignorar a diversidade. Isto tem se reproduzido ao longo da história por 
gerações. [...] A discriminação impede, sem justificativa alguma, que 
todas as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos. (GLOSSÁRIO 
DA DIVERSIDADE SEXUAL, DE GÊNERO E CARACTERÍSTICAS 
SEXUAIS, 2016, p. 5).  

 

Diante disso, a discussão acerca da sexualidade é fundamental para o 

entendimento e a quebra de estereótipos e, por conseguinte, para o respeito, a 

aceitação do outro, do diferente, do que está fora dos padrões socialmente impostos. 

Assim sendo, outros conceitos são essenciais, como o Binarismo de Gênero, que 

parte da ideia de que somente existem dois gêneros na sociedade: feminino e 

masculino. Desse modo, Bento (2006) destaca que apenas duas identidades são 

necessariamente interligadas ao órgão genital, a identidade masculina e a identidade 

feminina, e qualquer identidade divergente será considerada transgressora. 

 Ademais, em um contexto social, quando se diz a palavra sexo, o 

condicionamento das pessoas é fazer a associação do corpo a sua genitália. Sendo 

assim, observa-se que é uma forma própria que a sociedade adota em relação a 

distinguir os indivíduos, a qual Louro (2012, p.106) denomina de “performatividade” 

e/ou de “citacionalidade”.  

Partindo de uma percepção binária é que nasce a ideia da heteronormatividade 

como a única e correta possibilidade de orientação sexual. A heteronormatividade é a 

expectativa, crença ou estereótipo de que todos são, ou devem ser, heterossexuais, 

ou de que essa condição é a única natural/normal/aceitável; ou seja, que somente há 

a atração erótica afetivamente heterossexual.  
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Desse modo, a heteronormatividade e o heterossexismo – sistema de 

organização cultural e ideológico das relações sexuais e afetivas que considera a 

heterossexualidade monógama e reprodutiva como a única natural, legítima e 

aceitável – encaixam-se retoricamente no que é chamado de falácia do falso dilema, 

que, de acordo com Ferreira (2010), se dá quando é oferecido um número limitado de 

alternativas quando, na verdade, há mais. Consequentemente, surgem os 

estereótipos, as discriminações, as restrições e as imposições para que o indivíduo 

silencie-se, deixe de lado/esqueça a sua individualidade, tornando-se um ser que se 

enquadra nos moldes sociais – anacrônicos e cruéis (haja vista a imposição).  

A partir dessas criações culturais, surge a não aceitação/falta de respeito com 

a expressão de gênero, que vê outras possibilidades além da heteronormatividade. A 

expressão de gênero, segundo a Lei João W. Nery, proposta pelo então Deputado 

Federal Jean Wyllys, evidencia que  

 

[...] o exercício do direito à identidade de gênero pode envolver a 
modificação da aparência ou da função corporal através de meios 
farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja 
livremente escolhido, e outras expressões de gênero, inclusive 
vestimenta, modo de fala e maneirismos. (BRASIL, 2013).  

 

Levando em consideração o exposto, nota-se que a definição de sexo é um 

conceito meramente natural ou biológico, já o de gênero é um conceito 

primordialmente social. Quando nascemos, somos educados a ter condutas 

padronizadas, masculinas ou femininas. A exemplo disso podemos citar as 

brincadeiras: meninos só com carrinhos e meninas com bonecas. Outro aspecto social 

muito comum no enquadramento social da criança é a utilização das cores: menino 

usa azul e menina usa rosa; isto é, desde cedo, as crianças são forçadas a seguir 

padrões definidos pela sociedade (JESUS, 2012).  

E, para que não haja dúvida quanto ao termo gênero, tão mencionado, há, em 

relação à expressão de gênero uma outra definição muito importante que não pode 

deixar de ser discutida e entendida: o conceito de identidade de gênero. Tem-se, no 

artigo 2º da lei João W. Nery, o seguinte: “Entende-se por identidade de gênero a 

vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, a qual pode 

corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a vivência 

pessoal do corpo.” (BRASIL, 2013).  
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A identidade de gênero trata de como a como pessoa se identifica, ou seja, se 

do sexo feminino ou masculino, e de nada tem a ver com seu sexo biológico. No que 

se refere a essa individualidade e vivência interna do gênero, podemos mencionar 

algumas outras definições, como, por exemplo, a de orientação sexual, que está 

relacionada ao fato da pessoa se sentir atraída e buscar relacionamentos afetivos-

sexuais com pessoas do mesmo sexo (homossexual), do sexo oposto 

(heterossexual), ambos (bissexual) ou, ainda, não sentir atração sexual por nenhuma 

pessoa (assexual). (BRASIL, 2013). 

Essas discussões e esses conceitos são relevantes para que entendamos 

como se dão as discriminações de gênero, para, então, combatê-las. Visto isso, 

compreender outros conceitos como homofobia (aversão ao homossexual), lesbifobia 

(intersecção entre a homofobia e o sexismo contra mulheres), bifobia (discriminação 

contra bissexuais) e transfobia (discriminação contra transgêneros) também é 

essencial, a fim de não tentar minimizar esses preconceitos, encaixando-os em um 

único, com o intuito de diminuir os impactos – tanto sociais quanto pessoais – 

causados.  

Neste trabalho, interessa particularmente as definições de transexualidade e 

transfobia, dado que a análise será a partir dos inscritos e colagens encontrados na 

cela de transexuais, além dos fragmentos da entrevista. Quando se pensa em 

transexualidade, muitos associam a um gênero patológico, que se desvia da sua 

natureza biológica, segundo os padrões estabelecidos pela sociedade. Desse modo, 

pode-se dizer que a partir dos preceitos tradicionais o indivíduo desfoca das relações 

hegemônicas entre homem e mulher e vai em direção da discordância com o 

pensamento imputável na sociedade, que para alguns, segundo autores, ser 

transexual é ser anormal” ou “ser aberrante” (BENTO, 2006). A pessoa transexual, 

grosso modo, é aquela que nasceu em um corpo natural com que sua mente não se 

identifica, a exemplo: a transexual nasce aprisionada num corpo masculino, com o 

qual não se identifica.  

É a partir da existência da transexualidade que existe a transfobia. 

Desnecessária e prejudicial, a transfobia vem da ignorância, da falta de conhecimento 

sobre algo, mas também vem de construções sociais, de imposições religiosas 

seculares, arraigadas na sociedade, e de vários outros fatores sociais e políticos. 
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 Dito isso, faz-se importante relatar que o Brasil é o país que mais mata 

transexuais no mundo, posto que ocupa por doze anos consecutivos. Lançado em 

2020, o último relatório da Transgender Europe (TGEU- responsável por analisar o 

ranking mundial de assassinatos de pessoas trans pelo mundo), mostra que Brasil 

continua segue na liderança como o País que mais assassina transexuais em todo o 

mundo. Tal dado aponta para a maneira como o gênero é um dos fatores centrais que 

põe essa parcela da população em risco aumentado de violências e assassinatos. 

Para ilustrar, a atualização de 2020 revelou ainda o total de 350 casos entre 1 de 

outubro de 2019 e 30 de setembro de 2020. Nesse levantamento, o país permanece 

como o que mais assassinou pessoas trans no mundo nesse período, um aumento de 

6% em relação a 2019.11  

Percebe-se, dessa maneira, que o estigma e a discriminação contra pessoas 

trans são reais e profundos, fazendo parte de um ciclo estrutural e constante de 

opressão que as mantém distantes de direitos básicos – inclusive, dos direitos 

previstos na Constituição Federal de 1988, como, por exemplo, o direito dos reclusos, 

no art. 5º, XLIX: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.  

Quanto a esse direito, nos interessa particularmente nesta pesquisa, visto que, 

na prática, sabe-se que é bem diferente. Como se observa no relato da detenta 

Gabriela na matéria “Estupro e tortura: relatório inédito do governo federal aponta o 

drama de trans encarceradas em presídios masculinos”12, de Laís Modelli: “Na minha 

primeira noite na cadeia, fui mandada para uma cela com 12 homens. Fui estuprada 

aquela noite toda. Depois, ao longo da pena, era comum ser estuprada no banheiro.” 

Outrossim, o art. 147 do Código Penal configura como crime “ameaçar alguém, 

por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como 

punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa”13.  A grande 

contradição não está na Constituição Federal, mas nos cumpridores – ou em quem 

 

11 BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara Naider Bonfim (Orgs.). Dossiê dos assassinatos e 

da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, 
IBTE, 2021. Disponível em:  https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-
29jan2021.pdf. Acesso em: 5 jul. 2021. 
12  MODELLI, Láis. Estupro e tortura: relatório inédito do governo federal aponta o drama de trans 

encarceradas em presídio masculino. G1, junho de 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-
e-saude/noticia/2020/02/06/estupro-e-tortura-relatorio-inedito-do-governo-federal-aponta-o-drama-de-
trans-encarceradas-em-presidios-masculinos.ghtml. Acesso em: 20 set. 2021.  
13 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em 
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621647/artigo-147-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-
de-1940.Acesso em 22 de agosto de 2021. 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/06/estupro-e-tortura-relatorio-inedito-do-governo-federal-aponta-o-drama-de-trans-encarceradas-em-presidios-masculinos.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/06/estupro-e-tortura-relatorio-inedito-do-governo-federal-aponta-o-drama-de-trans-encarceradas-em-presidios-masculinos.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/06/estupro-e-tortura-relatorio-inedito-do-governo-federal-aponta-o-drama-de-trans-encarceradas-em-presidios-masculinos.ghtml
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621647/artigo-147-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940.Acesso
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621647/artigo-147-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940.Acesso
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deveria cumpri-la. A própria justiça, que deveria defender as pessoas trans, acaba 

colocando essas pessoas em celas com vários homens, pondo em risco sua 

integridade física e moral. 

Nota-se, diante disso, que as trans, em todas as partes do mundo, como mostra 

a pesquisa do BuzzFeed News sobre os direitos dessas pessoas, acabam sendo 

vítimas de uma terrível violência de ódio, como humilhações, agressões físicas, 

sexuais e assassinatos.14  

Tal realidade nos remete à Bourdieu (1997, p. 204), que considera como 

violência simbólica 

 

[...] toda coerção que só se institui por intermédio da adesão que o 
dominado acorda ao dominante (portanto à dominação) quando, para 
pensar e se pensar ou para pensar sua relação com ele, dispõe 
apenas de instrumentos de conhecimento que têm em comum com o 
dominante e que faz com que essa relação pareça natural. 

 

Disto sabendo, o Estado coage, constrange e humilha as transexuais ao não 

respeitar a identidade delas, colocando-as sob constantes ameaças ao trancá-las em 

celas com homens – que podem constrangê-las, humilhá-las, agredi-las, torturá-las, 

estuprá-las e/ou matá-las.  

 

1.4 Ciência, religiosidade e questões de gênero e sexualidade  
 

Foi apenas no final do século XIX e início do século XX que os cientistas 

declararam que a homossexualidade era um conceito identitário inato. Na Igreja, a 

partir disso, novos caminhos foram sendo abertos e junto a eles novos consensos: “se 

a homossexualidade é inata, não é uma escolha e, portanto, não pode ser um pecado.” 

Contudo, apesar disso, de um modo geral, a homossexualidade continuou sendo 

considerada uma consequência geradora de pecado, praticada por pecadores que 

agiam livremente e se tornavam seres deploráveis, marcados por um defeito de 

origem. Mesmo na comunidade científica, até 1990 a homossexualidade ainda era 

 

14 FEFITO. A população trans segue vítima de violência brutal no país: já são 80 assassinatos nesse 

ano. BuzzFeed, julho de 2021. Disponível em: https://buzzfeed.com.br/post/a-populacao-trans-segue-
vitima-de-violencia-brutal. Acesso em: 16 ago. 2021.  

https://buzzfeed.com.br/post/a-populacao-trans-segue-vitima-de-violencia-brutal-
https://buzzfeed.com.br/post/a-populacao-trans-segue-vitima-de-violencia-brutal-
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listada como doença pela OMS (Organização Mundial de Saúde) (STROTMANN, 

2019).15  

Um marco importante para os LGBTQIA+ ocorre quando a ciência deixa de 

tratar a homossexualidade como doença, nos anos de 1990, ratificada em 1992. É a 

partir dessa década também que a homossexualidade começa a ganhar espaço nas 

discussões acadêmicas e político-sociais. Em 1990, a OMS a retirou da lista de 

enfermidades. Ademais, segundo Donegá (2017), em 2014 foi apresentada uma nova 

classificação de transexualidade, que a retira da definição de “transtorno/desordem 

de identidade de gênero” do CDI – 10 (Classificação Internacional de Doenças) e 

passa a classificá-la como disforia de gênero16.  

No transcorrer do percurso da história, sempre houve divergências entre os 

discursos dos campos religioso e científico sobre a homossexualidade e a 

transexualidade, e apesar de alguns avanços nesse diálogo, há muitas pessoas 

LGBTQIA+ e pessoas próximas a elas que já sofreram e continuam sofrendo devido 

a preceitos religiosos e tradicionais. 

O Brasil é composto por um grande número de cristãos, sendo ainda comum 

na contemporaneidade o pronunciamento de discursos de pastores e padres 

condenando a homossexualidade e a transexualidade, mas existindo também alguns 

religiosos, algumas igrejas e denominações cristãs que acolhem e apoiam as pessoas 

LGBTQIA+.  

O último censo do IBGE, realizado em 2010, confirma que 64,6% dos 

brasileiros (cerca de 123 milhões de pessoas) se declaram católicos e 22,2% (cerca 

de 42 milhões de fiéis) se declararam protestantes/evangélicos. Dessa forma, tem-se 

uma grande maioria da população brasileira cristã, e, por isso, é possível dizer que 

parte das pessoas que são cristãs, ou não, já escutou algum discurso de líderes 

religiosos cristãos sobre a comunidade LGBTQIA+.  

 

15 STROTMANN, Anne. Homossexualidade e Religião. PublikForum, jul. de 2019. Trad. Luisa 

Rabolini. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/591150-homossexualidade-e-religiao. 
Acesso em: 25 set. 2021.  
16 “Disforia de gênero caracteriza-se por identificação forte e persistente com o gênero oposto 

associada a ansiedade, depressão, irritabilidade e muitas vezes a um desejo de viver como um gênero 
diferente do sexo do nascimento. Pessoas com disforia de gênero frequentemente acreditam que são 
vítimas de um acidente biológico e permanecem cruelmente aprisionadas a um corpo incompatível com 
sua identidade de gênero subjetiva. A forma mais extrema da disforia de gênero pode ser chamada 
transexualismo.” BROWN, George R.. Disforia de Gênero e Transexualismo. Disponível em: 
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-psiqui%C3%A1tricos/sexualidade-disforia-
de-g%C3%AAnero-e-parafilias/disforia-de-g%C3%AAnero-e-transexualismo 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/591150-homossexualidade-e-religiao
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Historicamente, a religião tem demonstrado influência em vários âmbitos da 

sociedade, seja político, midiático e até mesmo em discussões sobre direitos sexuais, 

o que revela a importância de se discutir essa relação. De acordo com Giumbelli 

(2005), a religião se configura como matriz de posicionamentos e como força de 

intervenção social. Rodrigues (2004, p. 155-156) também aponta para essa influência 

e deixa claro em seu texto que as religiões podem ser geradoras de conflitos quanto 

se trata de homossexualidade, pois a Igreja cria dilemas desnecessários e 

comentários contrários ao que “prega”:  

 

A influência exercida pela moral religiosa no que se refere à 
homossexualidade sempre foi radical, afirmando que ela é um vício, 
uma aberração, uma anomalia que deve ser combatida [...] utilizam de 
força e de ameaças para punir opções alheias, que às vezes nem é 
opção, mas algo que faz parte de sua natureza. 

 

Nessa perspectiva, observa-se que alguns discursos do campo religioso, 

particularmente o cristão, sobre a homossexualidade, mostram-se contraditórios, 

tendo em vista que as religiões promovem um discurso de igualdade entre os filhos 

de um mesmo criador e, ao mesmo tempo, muitas vezes, remetem ao ódio e à 

intolerância.  

 

Todas as religiões do mundo exaltam a sinceridade e a fraternidade, 
mas poucas aplicam esses valores diante de pessoas que amam 
outras do mesmo sexo. Primeiro, as igrejas exigem que os gays 
ocultem e reneguem suas atrações. Depois, se eles não conseguem, 
são discriminados, punidos ou expulsos das igrejas. Religiosos 
adoram uma revelação divina, mas não desse tipo. (BERTOLLOTO, 
s.d)17. 

 

Antes do século XIX, os comportamentos homossexuais, comumente 

praticados por trás dos véus da sociedade, eram considerados pecados contra a 

vontade de Deus. 

 
[…] convém esclarecer que a homossexualidade foi colocada como 
uma das chamadas “irregularidades sexuais”, vista como prática 
perversa, ligada ao pecado e ao patológico, uma vez que os discursos 
veiculados pelas instituições supervalorizavam a monogamia 
heterossexual, atribuindo ao sexo apenas a função de procriação, sob 

 

17 BERTOLLOTO, Rodrigo. O arco-íris invade o céu. TAB. 1996-2021. Disponível em: 

https://tab.uol.com.br/gays-e-religiao/. Acesso em: 25 set. 2021. 

https://tab.uol.com.br/gays-e-religiao/
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a influência, principalmente, de discursos religiosos cristãos. (CUNHA, 
2021, p.19) 

 

Durante a Inquisição Católica, os homossexuais eram queimados vivos, apesar 

de serem conhecidos no período muitos papas católicos com parceiros sexuais. Essa 

questão voltou à discussão no século XXI, através de denúncias sobre clérigos que 

abusavam sexualmente de meninos e adolescentes em todo o mundo. 

(BERTOLLOTO, s.d).18  

Sobre a perspectiva evangélica a respeito da homossexualidade, Natividade e 

Gomes (2006, p. 88) apontam que “diálogos entre movimentos sociais, organizações 

não governamentais e o poder público são retratados como articulação perigosa por 

propagar ‘valores não cristãos’”. Sendo assim, sob a ótica dessas igrejas, o projeto de 

criminalizar a homofobia os impediria de afastar “ministros homossexuais” de sua 

membresia, impondo uma “ditadura gay” às igrejas. Portanto, segundo os autores: 

“obstruir os direitos LGBT, em tais discursos, é uma tentativa de derrotar as influências 

do demônio na Terra” (NATIVIDADE; GOMES, 2006, p. 96).  

Um exemplo desse pensamento foi um projeto, que ficou conhecido sob o nome 

de “Cura gay” (ou também como Terapia da Reorientação Sexual, Terapia de 

Conversão ou Terapia Reparativa), protocolado, em 2011, pelo então deputado 

federal evangélico do PSDB de Goiás, João Campos, como um PDC (Projeto de 

Decreto Legislativo) para suspender a resolução do Conselho Federal de Psicologia 

que, em 1999, havia proibido que psicólogos fizessem parte de quaisquer tipos de 

terapias que tivessem o objetivo de alterar a orientação sexual de qualquer pessoa. 

Contudo, após protocolar o projeto, passando-se 15 dias após o deferimento do PDC, 

João Campos levou à Câmara um requerimento que pedia o cancelamento da 

tramitação de sua proposta, que teve sua queda, mas que ainda ameaça o grupo 

LGBTQIA+. 

Segundo Neiva (2015, p. 04),  

 

O termo “Cura Gay” é uma invenção dos dias atuais, mas o significado 
que esse enunciado carrega, vem desde muito tempo atrás. O controle 
sobre os corpos e a sexualidade em si, é objeto de estudo das mais 
diversas áreas. Atualmente, frente aos discursos altamente 
repercutidos com o projeto de decreto legislativo PDC 234/11, ou o 

 

18 BERTOLLOTO, Rodrigo. O arco-íris invade o céu. TAB. s.d. Disponível em: 

https://tab.uol.com.br/gays-e-religiao/. Acesso em: 25 set. 2021.  

https://tab.uol.com.br/gays-e-religiao/
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projeto de “Cura Gay” proposto pela bancada legislativa evangélica 
nos faz refletir sobre essas relações de poder no campo da 
sexualidade retomadas pelo poder religioso. (NEIVA, 2015, p.04)  
 

Tal projeto tinha como objetivo “curar” a homossexualidade a partir de 

tratamentos psicanalíticos, cognitivos e comportamentais que envolviam aspectos 

clínicos e religiosos. Nesse projeto, portanto, a orientação sexual era referida como 

uma doença e a “cura” seria a única alternativa para eliminar o que diziam ser um 

“mal” que havia contaminado essas pessoas. Ainda segundo Neiva,   

 

O discurso religioso que contemplava a noção de cura da 
homossexualidade apareceu como perspectiva hegemônica, 
defendida por diferentes denominações, apesar das variadas ênfases 
cosmológicas e doutrinárias destas igrejas. Assegurando a 
possibilidade da “transformação” dos indivíduos em ex-homossexuais, 
a fala dos religiosos entrava na área política em um projeto que previa 
a aquisição de recursos do estado para iniciativas religiosas voltadas 
à “recuperação” de homossexuais. (2015, p.03)19 
 
 

Natividade e Gomes (2006) dizem que, na maioria dos discursos católicos, as 

pessoas homossexuais não são consideradas pessoas com uma doença e sim como 

um grupo que vive em “desordem” e que por isso são convidadas a viver a castidade.  

Ademais, observa-se que esses discursos são pautados em interpretações dos 

textos antigos da Bíblia, interpretações essas que nem sempre são aceitas por todos 

os fiéis, fazendo com que surjam novas formas de pensar e interpretar, formando 

vários discursos e espaços, como é o caso das igrejas inclusivas.  

Sobre isso, Natividade e Gomes (2006) dizem que o aparecimento desse tipo 

de alternativa religiosa se deu a partir de processos sociais que compreendem a 

pressão política dos grupos LGBTQIA+ a fim de buscar reconhecimento, legitimidade 

e a pluralização das demandas e dos sujeitos de direito nesse aspecto. Logo, as 

comunidades inclusivas se destacam como grupos pluralizados que objetivam 

construir cidadania e direitos para lésbicas, gays, travestis e transexuais.  

Nesse âmbito, algumas igrejas inclusivas foram sendo construídas para romper 

com os preceitos religiosos:  

 

 
19 Disponível em https://www.editorarealize.com.br/edicao/detalhes/anais-xi-conages?page=33. 
Acesso em fevereiro de 2022 

https://www.editorarealize.com.br/edicao/detalhes/anais-xi-conages?page=33
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Em São Paulo, os templos inclusivos se ergueram na Santa Cecília, 
bairro de intensa vida gay. Foi lá que, em 1998, surgiu a primeira igreja 
LGBT do Brasil. A Acalanto foi fundada pelo religioso chileno Victor 
Orellana, criado em uma família metodista e ordenado pastor da 
Assembleia de Deus antes de sair do armário. Atualmente, o bairro é 
a “santa sede” de outras três denominações. (BERTOLLOTO, s.d)20. 

 

Observa-se, no entanto, que ainda há uma tensão quando se fala em gênero e 

sexualidade, tanto na relação entre ciência e religião, quanto entre religião e a própria 

comunidade LGBTQIA+. 

Apesar desse quadro, a religiosidade perpassa as produções de inscritos, 

colagens e texto verbal encontradas na ala LGBTQIA+ do Copemcan. Por sua 

recorrência temática, ela guia o recorte do nosso corpus. Mas como se dá a relação 

entre esse grupo e as religiões, principalmente cristãs, que são as que se revelaram 

em nossa pesquisa?  

Em nossa análise, será possível notar, nos discursos presentes nas colagens 

e nos inscritos com viés na temática religiosa, bem como na entrevista, que as 

oradoras transexuais buscam mostrar que a imagem de Deus não entra em conflito 

com suas respectivas identidades sexuais ou delitos cometidos. Segundo essas 

oradoras, em entrevista, Deus não teria uma única imagem, como as religiões tentam 

transmitir. Assim, elas procuram evidenciar a crença em um Deus plural, em uma força 

maior que pode ser identificada de várias maneiras e por outros nomes. Essa 

expressão de religiosidade aparece em meio a um espaço de cumprimento de pena, 

o ambiente carcerário, que pode levar o/a detento/a a arrependimentos e à busca de 

salvação, tão prometida pelas religiões cristãs, e/ou pode evidenciar a construção de 

uma imagem que busque convencer seus possíveis interlocutores – os agentes 

carcerários, a justiça, outros/as detentos/as – que estão “recuperadas”, o que 

justificaria a presença dessa temática nos textos que forram as paredes das celas. 

 

1.5 O estigma sofrido pela população LGBTQIA+ dentro do sistema prisional  

 

Goffman (2017, p. 7) assinala que o estigma pode ser conceituado como “a 

situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena”. Sendo assim, 

 

20 BERTOLLOTO, Rodrigo. O arco-íris invade o céu. TAB. s.d. Disponível em: 

https://tab.uol.com.br/gays-e-religiao/. Acesso em: 25 set. 2021. 

https://tab.uol.com.br/gays-e-religiao/
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no Brasil, nota-se que um dos grupos que sofre com estigmas é a população 

carcerária, de maneira geral, que, ao ser reinserida na sociedade, sofre com o 

processo de convívio social, com a recolocação no mercado de trabalho e com todas 

as consequências que isso gera para a obtenção de uma vida digna. A população 

carcerária transexual, por sua vez, já é estigmatizada dentro das próprias prisões 

brasileiras (provavelmente, um reflexo do que já vivenciam mesmo fora delas), visto 

que nem sempre há celas específicas para pessoas LGBTQIA+ e, quando há, nem 

sempre suas necessidades e identidades são respeitadas, portanto, não são 

plenamente aceitas socialmente no cárcere e na vida.  

O sistema penitenciário, mesmo diante do advento da internet, da globalização 

de informações e do compartilhamento em massa de ideias e conhecimentos, ainda 

adota uma ótica constitucional que considera o gênero atrelado ao sexo genital, 

prevalecendo a divisão homem e mulher. Sendo assim, nota-se que há uma 

verdadeira limitação referente à identidade de gênero no complexo penal, o que se 

torna uma pedra angular para esses indivíduos (SOUZA; VIEIRA, 2015). 

Desse modo, observa-se que o grupo LGBTQIA+ privado de liberdade sofre 

com o estigma e com a falta de espaço e voz para a luta em prol dos seus direitos 

dentro do sistema prisional. Com isso, é notável a importância de se buscar 

alternativas para que seja feita a implementação de um pavilhão específico em todas 

as unidades prisionais para que a integridade física e psicológica dessas pessoas seja 

mais respeitada, visto que já sofrem com a violência sexual e moral fora desse espaço, 

quanto mais dentro do cárcere, geralmente, em celas masculinas. 

Zamboni (2016) observa que a sigla em si mesma – LGTBQIA+ - não faz muito 

sentido nos espaços de privação de liberdade, isso porque as formas como tais 

pessoas se apresentam na prisão não são condizentes com a maneira cristalizada 

que o sistema prevê, e Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais, dentre outros, têm 

suas identidades esquecidas pelo Estado.  

Além disso, a implementação de celas específicas se faz necessária também 

porque a população LGBTQIA+ possui suas especificidades, que devem ser 

consideradas, tais como: o uso de roupas e utensílios referentes à sua orientação 

sexual, além do uso de seu nome social.  

 Andrey Lemos, presidente da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (UNALGBT), relata em entrevista para a Carta Capital que o 
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sistema penitenciário brasileiro, de forma geral, é um espaço em que predominam as 

violações de direitos. Ele diz: “Penso que as travestis e mulheres trans, ao cometerem 

algum crime, devem ser acolhidas nas alas femininas, de acordo com a sua identidade 

de gênero, tendo uma equipe multidisciplinar para avaliar os casos e encaminhar para 

celas especiais”.21  

LGBTQIA+ presos/as enfrentam, na maioria dos casos, desafios adicionais em 

relação aos presos heterossexuais. Nota-se que cerca de 67% dos/as 

encarcerados/as LGBTQIA+ foram agredidos/as enquanto estavam presos/as, de 

acordo com dados da Organização Internacional de Direitos Humanos, e que os/as 

presos/as LGBT estão “entre os mais vulneráveis da população prisional”22. Portanto, 

pode-se dizer que é essa vulnerabilidade dos/as presos/as LGBTQIA+ que fez com 

que algumas prisões tenham adotado a separação de alas para separá-los/las dos 

heterossexuais, porém alguns complexos penitenciários ainda não aderiram à 

aprovação da lei, e essa população fica alojada com os/as presos/as em geral.  

Ainda sobre essa vulnerabilidade, vemos que 

 

As histórias de vida de travestis e transexuais, pessoas identificadas 
por marcas de sexualidades ou identidades de gênero não normativas, 
são aproximadas pela violência: o “acoplamento travesti-vítima”, uma 
vez que, entre as identidades de gênero não hegemônicas, elas são 
destacadas como as mais vulneráveis sofrendo violência em casa, na 
rua, na escola e em outros espaços sociais; e a vulnerabilidade em 
que estas pessoas estão submetidas no contexto social as produz 
como vítimas, posição que também produz uma visibilidade 
estratégica que legitima a urgência da intervenção do Estado. 
(SEFFNER; PASSOS, 2016 apud NASCIMENTO, 2020, p. 05-06) 

 

 

 Além de agressões físicas, essas pessoas também sofrem com eventuais 

abusos de cunho sexual, que ferem o direito à intimidade e à vida digna. Outrossim, 

antes da Resolução Conjunta nº 01/2014, os encarcerados LGBTQIA+, ao sofrerem 

qualquer um desses tipos de agressão, não possuíam a liberdade de escolher se 

distanciar daqueles agressores que se encontram no mesmo espaço, mas o art. 3º 

 

21 Diversidade LGBTs privados de liberdade: um olhar sobre o cárcere. Carta Capital, 22 de junho de 

2017. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/lgbt2019s-privados-de-liberdade-
um-olhar-sobre-o-carcere/. Acesso em: 20 ago. 2021. 
22 NASCIMENTO, Anastácio. Duplamente preso: os desafios da classe LGBT no sistema penitenciário 

brasileiro. Jus.com.br, 2017. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/62014/duplamente-preso. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 

https://jus.com.br/artigos/62014/duplamente-preso
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§2º da Resolução Conjunta deixa claro que “a transferência da pessoa presa para o 

espaço de vivência específico ficará condicionada à sua expressa manifestação de 

vontade.”23(BRASIL, 2014). 

Outro direito que deve ser assegurado aos encarcerados, de modo geral, é o 

das visitas íntimas, prescrito na esfera do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

no art. 6º (Resolução Conjunta CNPCP nº 4, de 29 de julho de 2011): “é garantido o 

direito à visita íntima para a população LGBT em situação de privação de liberdade”.24 

(BRASIL, 2011). Sendo assim, essa resolução mostra que a pessoa presa do grupo 

LGBTQIA+ tem direito a receber qualquer pessoa no estabelecimento prisional em 

que estiver recolhida, contando com um ambiente reservado, cuja privacidade e 

inviolabilidade sejam asseguradas às relações heteroafetivas e homoafetivas. No 

entanto, será que sem alas/celas específicas essa privacidade é respeitada? 

Antes da aprovação que visa à construção de alas para essa população, 

obteve-se, em um estado brasileiro, na prática, a construção de uma ala para 

LGBTQIA+:  

  

Na dimensão prática, a primeira ala dedicada à referida classe foi 
criada em 2009, no Presídio de São Joaquim de Bicas, no estado de 
Minas Gerais, onde representou uma substancial mudança nas formas 
de tratamento e de convívio da população homossexual com o 
restante dos presidiários. No mesmo estado, no município de 
Vespasiano, outra ala pôde ser construída em 2012, levantando os 
mesmos propósitos apresentados para a prática do projeto em anos 
anteriores, e tornando Minas Gerais o estado pioneiro nessa 
idealização de grande importância para a superação de preconceitos. 
(LIMA, 2021)25.  

 

 

Posteriormente, diante de lutas, surgiu a Resolução Conjunta nº 1, de 15 de 

abril de 2014, que regulamenta em lei a criação de alas LGBT nos presídios do país 

 

23 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril de 2014. 

Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-
conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view. Acesso em: 10 jun. 2021.  
24 BRASIL. Resolução nº 4, de 29 de junho de 2011. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-

br/composicao/cnpcp/resolucoes/2011/resolucao-no-4-de-29-de-junho-de-2011.pdf/view. Acesso em: 
20 ago. 2021.  
25 LIMA, João Victor Alves de. LGBTs no cárcere: o público ignorado. Âmbito jurídico. Faculdade de 

Integração do Sertão-PE, 2021. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-

penal/lgbts-no-carcere-o-publico-ignorado/. Acesso em: 5 maio 2021. 

https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view
https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view
https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2011/resolucao-no-4-de-29-de-junho-de-2011.pdf/view
https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2011/resolucao-no-4-de-29-de-junho-de-2011.pdf/view
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/lgbts-no-carcere-o-publico-ignorado/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/lgbts-no-carcere-o-publico-ignorado/
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(BRASIL, 2014), sendo inaugurada a primeira ala LGBT do Brasil, oficialmente, em 

agosto de 2014, em João Pessoa, no estado da Paraíba, conforme a imagem abaixo.  

 

Figura 1 – 1ª ala LGBT do Brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Governo da Paraíba 

 
 
Na tentativa de fazer respeitar os direitos humanos de pessoas LGBT 
no sistema prisional, parâmetros de acolhimento foram estabelecidos 
a partir da Resolução Conjunta no 1, de 15 de abril de 2014, do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária- CNPCP e do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de LGBT - CNCD/LGBT. Compõem a Resolução diretrizes 
sobre o uso do nome social, de acordo com a identidade de gênero, 
espaços de vivências específicos e visita íntima. (BRASIL, 2014). 

 

 

Contudo, mesmo com a aprovação da resolução, a exclusão, os estigmas e o 

preconceito continuam evidentes no sistema carcerário brasileiro e o Brasil continua 

liderando o ranking de violência contra a população LGBTQIA+. Ademais, nota-se que 

a prevalência do preconceito e da violência fora de instituições penitenciárias é 

gigantesca, e quando se fala dentro delas é ainda maior. Mesmo diante da 

determinação da lei de que alguns direitos devem ser cumpridos, a exemplo do 

chamamento pelo nome social, na prática se tem uma realidade distópica daquilo que 

é determinado mediante a lei, pois, na maioria das vezes, e somente em alguns casos, 

tais direitos são, de fato, assegurados.  

Observa-se que as prisões brasileiras, nem as masculinas nem as femininas, 

são instituições pautadas no reconhecimento integral dos privados de liberdade, uma 
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vez que não têm a capacidade de conferir cidadania aos custodiados, sendo apenas 

considerados, dentro daquele espaço, “objetos” do Estado.  

Prova disso é o número ainda escasso de celas/alas específicas no Brasil para 

os/as detentos/as LGBTQIA+. Focalizando a região Nordeste, Sergipe possui uma 

Unidade com ala específica para o grupo LGBTQIA+ (o Copemcan, locus de nossa 

coleta de dados), ofertando a mesma quantidade dos presídios de Alagoas e Bahia. 

Já os estados do Ceará e Maranhão apresentam duas unidades cada. Pernambuco e 

Paraíba são os que melhor atendem, com 11 e 9, respectivamente. Por sua vez, Rio 

Grande do Norte e Piauí não dispõem de nenhuma penitenciária com ala LGBTQIA+.  

É nesse cenário, de falta de espaço e direitos, que se encontram os inscritos e 

as colagens que compõem nossos objetos de análise junto com a entrevista. A 

Retórica, que pode ser considerada a mãe dos estudos discursivos, junto a estudos 

contemporâneos da argumentação mostram-se um caminho possível para a análise 

dessas produções, sobretudo da imagem discursiva que delas emerge, do ethos, que, 

dentre outros conceitos, será abordado a seguir.  
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2 ESTUDOS ARGUMENTATIVOS  

 

2.1 O ethos de Aristóteles aos estudos da argumentação  

 

Segundo Reboul (2000), a Retórica teve seu surgimento na Grécia, com o 

desenvolvimento do Direito, no século V a.C., época de transição de um governo 

tirânico para um regime democrático. Nesse período, era possível presenciar os 

inúmeros conflitos judiciários travados por cidadãos que, despojados de seus bens 

pela tirania, recorriam à justiça na tentativa de reavê-los. Como não havia pessoas 

qualificadas, como hoje os advogados, os próprios cidadãos elaboravam suas teses 

para defender sua argumentação.  

Contudo, com o passar do tempo, foram surgindo pessoas que orientavam 

cidadãos em seus discursos, ou seja, profissionais da Retórica, denominados sofistas, 

que escreviam discursos para que seus clientes os expusessem diante da tribuna. No 

entanto, de acordo com Reboul (2000, p. 1): 

 

[...] a Retórica é anterior à sua história, e qualquer história, pois é 
inconcebível que os homens não tenham utilizado a Linguagem para 
persuadir. Pode-se, aliás, encontrar Retórica entre hindus, chineses, 
egípcios, sem falar dos hebreus. Apesar disso, em certo sentido, pode-
se dizer que a Retórica é uma invenção grega, tanto quanto a 
geometria, a tragédia, a filosofia.  

 

Em relação à sua definição, segundo Aristóteles (2005, p. 24), a “Retórica é, 

pois, uma forma de comunicação, uma ciência que se ocupa dos princípios e das 

técnicas de comunicação. Não de toda a comunicação, obviamente, mas daquela que 

tem fins persuasivos”.  

Então, observa-se que a Retórica se associa à persuasão, como diz 

Nascimento (1987, p. 197): “Retórica é por definição a arte da eloquência [...] visa a 

persuasão [...] e deve ser entendida como a arte de apresentar uma ideia ou tese de 

forma persuasiva”. Ademais, utilizar-se-á constantemente a Retórica porque ela se faz 

presente no cotidiano dos homens, ela é a linguagem na sua realização como 

discurso, sendo, assim, a arte para convencer pelo discurso.  

Logo, é visível que a Retórica de Aristóteles foi fundamental para o 

desenvolvimento dos estudos argumentativos, pois é o  
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[...] produto da experiência consumada de hábeis oradores, a 
elaboração resultante da análise das suas estratégias, a codificação 
de preceitos nascidos da experiência com o objetivo de ajudar outros 
a exercitarem-se correctamente nas técnicas de persuasão. 
(ARISTÓTELES, 2005, p. 16).  

 

Essa Retórica passou por tempos de glória e perdeu espaço entre os séculos 

XVI e XIX por não se adequar às perspectivas mais cientificistas e objetivas. No final 

dos anos 50 do século XX, no entanto, retornou com as novas retóricas, como as de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca e de Toulmin. Na Nova Retórica perelmaniana, observa-

se que o intuito primordial dos estudos retóricos e argumentativos era o da “lógica dos 

julgamentos de valor”, isso porque na ordem jurídica tinha de ser considerada a 

verdade e não apenas as emoções e os interesses. Portanto, a Retórica era tratada 

por esses autores como um “modo-técnico” da argumentação discursiva. Ademais, 

Perelman e Olbrechts-Tyteca discutiram também em seu tratado a noção de raciocínio 

dialético descrito por Aristóteles na Antiguidade grega, estabelecendo relações com 

questões jurídicas. Dizem os autores que  

 

O conceito de retórica foi proposto como uma disciplina, visto que se 
fez necessário na Antiguidade grega, e de forma particular, em 
Aristóteles, a retórica objetiva em estudar as técnicas de 
argumentação de forma não coercitiva, a fim de estear juízos, para 
que ganhasse força nos assentimentos das mentes. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 220).  

 

Dentre os inúmeros aspectos estudados pela Retórica e pelas novas retóricas 

– as etapas do discurso persuasivo (inventio, dispositio, elocutio, actio e memoria); os 

gêneros oratórios (judiciário, deliberativo e epidítico); as figuras de argumentação e 

retórica; os tipos de argumentos, entre outros -, interessam-nos, neste trabalho, 

particularmente, as três dimensões ou os três argumentos básicos do discurso:  ethos, 

pathos e logos, ainda mais particularmente o ethos, que veremos com maior 

aprofundamento ao longo do texto. Metodologicamente, as figuras de argumentação 

e retórica e os tipos de argumentos, segundo a sistematização encontrada no Tratado 

da Argumentação – a nova retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), nos 

servirão como alguns dos critérios para a análise da construção do ethos.  

Na concepção de Oliveira (2016, p. 12), em Aristóteles o ethos vai se referir ao 

sujeito, isto é, a quem profere o discurso, o que se pode também chamar de orador. 

Então, observa-se como esse sujeito se apresenta no discurso pelo modo de dizer, 
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qual seu comportamento diante do público, ou seja, é a sua imagem discursiva, 

depreendida por meio de indícios deixados no texto. A segunda dimensão, o logos, 

está relacionada à racionalidade presente no discurso e, desse modo, aos argumentos 

que sustentam o que é dito, o que se pretende mostrar. Por fim, tem-se o pathos, que 

está vinculado ao auditório, isto é, às pessoas que possuem contato com os discursos, 

à maneira como esse auditório reage, às paixões que são despertadas a partir dos 

discursos, tocando também nos valores desses sujeitos, como se vê nestas palavras 

do filósofo:  

 

Há três tipos de meios de persuasão supridos pela palavra falada. O 
primeiro dependente do caráter pessoal do orador [ethos]; o segundo, 
de levar o auditório a uma certa disposição de espírito [pathos]; e o 
terceiro, do próprio discurso no que diz respeito ao que demonstra ou 
parece demonstrar [logos]. A persuasão é obtida graças ao caráter 
pessoal do orador, quando o discurso é proferido de tal maneira que 
nos faz pensar que o orador é digno de crédito (ARISTÓTELES, 2005, 
p. 45).  

 

Outrossim, acerca da noção de ethos, Aristóteles (2007, p. 23) diz que:  

 

O ethos pessoal do orador alcança a persuasão, quando ele nos leva 
a crer no discurso proferido. [...] Assim como as demais, essa espécie 
de persuasão será alcançada por aquilo que é dito pelos oradores, e 
não pelo que o povo pensa a respeito do seu caráter antes do início 
do discurso. 

 

Diante disso, pode-se dizer que Aristóteles postula, em sua Retórica, que o 

ethos, juntamente com o pathos e o logos, é um dos meios de prova utilizados pelo 

orador para a eficácia de seu discurso. Sendo assim, segundo Maingueneau (2006), 

o ethos aristotélico é colocado como uma noção discursiva, que vai se constituir por 

meio do discurso; além disso, o ethos é, portanto, um processo de interação de 

influência sobre o outro.  

Como já citado, o ethos de Aristóteles não pode ser compreendido isolado do 

pathos e do logos, as três dimensões se inter-relacionam no processo retórico. Essa 

inter-relação se dá porque as características dos três elementos visam a levar ao 

processo de persuasão, como o ethos, que busca influenciar o público através de sua 

imagem de autoridade, honestidade e até credibilidade em relação ao seu discurso. 

Já o pathos refere-se ao lado emocional, um apelo por esse viés, logo se faz 
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necessário antecipadamente procurar alternativas de como convencer seu auditório. 

Por sua vez, o logos diz respeito ao conteúdo do discurso, ao lado lógico que servirá 

de base para o processo de persuasão. Portanto, os três caminham juntos pelo fato 

de buscarem o convencimento do público.  

 

[...] o ethos e o pathos (as imagens de si e as emoções suscitáveis no 
auditório) só se tornam realidade a partir do discurso, ou seja, do uso 
de sua estrutura, de seus raciocínios, em suma, de tudo o que se 
chamou de logos. (GALINARI, 2014, p. 264).  

 

No entanto, como já vimos, Aristóteles afirma que o ethos é a mais importante 

das três dimensões. Nesse sentido, de acordo com o filósofo, o ethos é visto como 

elemento que apresenta o caráter do enunciador, que será representado através do 

seu discurso, e esse caráter é o elemento que será primordial para a persuasão. 

Desse modo, observando o ethos a partir dos estudos aristotélicos, pode-se dizer que 

ele é a imagem de si que o orador cria através do discurso.  

Para tanto, é preciso que o discurso seja significativo, que agrade e passe uma 

imagem positiva do orador, um ethos que se adéque e seja favorável ao público, que 

passe credibilidade. Assim,  

 

Uma vez que a retórica tem por objetivo formar um juízo (porque 
também se julgam as deliberações e a acção judicial é um juízo), é 
necessário, não só procurar que o discurso seja demonstrativo e digno 
de crédito, mas também que o orador mostre possuir certas 
disposições e prepare favoravelmente o juiz. Muito conta para a 
persuasão, sobretudo nas deliberações [...] a forma como o orador se 
apresenta e como dá a entender as suas disposições aos ouvintes, de 
modo a fazer que, da parte destes, também haja um determinado 
estado de espírito em relação ao orador. (ARISTÓTELES, 2005, p. 
159).  

 

Diante disso, Kennedy (1991, p. 38 apud PINI, 2015, p. 89) apresenta de forma 

clara o conceito de ethos em Aristóteles, designando-o como o modo como o orador 

deveria se mostrar, através do seu discurso, um homem “perfeito”, isto é, sendo uma 

pessoa virtuosa, com a capacidade de inspirar os ouvintes com aquilo que fala.  

Na concepção de Aristóteles, essa capacidade pode ser assim descrita: “A 

confiança que os oradores inspiram provém de três causas, sem contar as 

demonstrações; e são as únicas que obtém a nossa confiança. Ei-las: a prudência 

(phrónesis), a virtude (areté) e a benevolência (eúnoia)” (2005, p. 97).  
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Eggs (2005, p. 32), ao retomar Aristóteles, descreve essas três qualidades que 

inspiram confiança no locutor: a primeira está relacionada à argumentação razoável – 

phrónesis; a segunda visa a uma argumentação honesta e sincera – areté, e, por fim, 

a terceira é a eúnoia – argumentação solidária e amável com seu auditório. Tem-se a 

phrónesis como qualidade pertencente ao logos; já a areté, virtuosa, ao ethos, que 

juntas expressam os habitus positivos em discurso enunciado; e a eúnoia pertence ao 

pathos, com o objetivo de apresentar boa intenção do locutor para com seu auditório 

(EGGS, 2005, p. 33). A partir disso, nota-se que os objetos de análise deste estudo 

relacionam-se com essas ideias.  

O conceito de ethos perpassa estudos de outros pesquisadores, como Fiorin 

(2004, p. 69), que manteve seu debate suscitado pelo de Aristóteles. O “ethos do 

enunciador” um de seus trabalhos, está relacionado com a construção de uma 

imagem de si no discurso, tendo em vista a construção do ethos ligada ao processo 

de enunciação. Logo, a análise do ethos do enunciador relaciona-se com a análise do 

autor da enunciação, que, de acordo com Fiorin (2015, p. 71), precisa se estabelecer 

a partir da totalidade da produção de um sujeito enunciativo.  

Ademais, percebe-se que o ethos de que trata Aristóteles não se preocupa 

apenas com o orador, mas também com a audiência, diferentemente do que é 

defendido por Platão e Isócrates (PINI, 2015).  

Amossy (2010a, p. 18) discute essa relação de oposição entre o ethos 

aristotélico e o de outros estudiosos romanos, como Isócrates e Quintiliano:  

 

Trata-se, de fato, de saber se o ethos é, como pretendia Aristóteles, a 
imagem de si construída no discurso, ou como entendiam os romanos, 
um dado preexistente que se apoia na autoridade individual e 
institucional do orador (a reputação de sua família, seu estatuto social, 
o que se sabe sobre seu modo de vida, etc.). Na arte oratória romana, 
inspirada mais em Isócrates (436-338 a.C.) que em Aristóteles, o ethos 
pertence à esfera do caráter. Segundo Quintiliano, o argumento 
exposto pela vida de um homem tem mais peso que suas palavras. E 
Cícero define o bom orador como o vir boni dicendi peritus, um homem 
que une ao caráter moral a capacidade de bem manejar o verbo. 

 

Na esteira dos estudos discursivos e argumentativos contemporâneos, o 

conceito de ethos foi explorado por vários estudiosos, como Maingueneau (2013), que 

definiu o termo ethos como a suposta imagem que o enunciador pretende dar de si 

mesmo. Com isso, a partir do modo da enunciação e de suas qualidades, os ouvintes 
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vão inferir o modelo do orador diante de tudo aquilo que foi enunciado, portanto o 

ethos se materializa no sujeito construído no discurso, pois o ethos não se situa no 

enunciado, mas sim na enunciação.  

Ainda segundo Maingueneau (2013), o ethos discursivo está atrelado à noção 

de ethos pré-discursivo, imagem prévia que o orador possui e que pode ou não ser 

confirmada pelo auditório em cada enunciação. Na mesma linha, Amossy (2005a) 

também propõe que se leve em consideração essa imagem anterior, que a estudiosa 

chama de ethos prévio.  

O ethos apresentado por Amossy (2005a) é revelado no discurso através do 

modo de dizer do locutor, a maneira como ele se exprime, e na formação do ethos 

prévio, segundo ela, o que existe é um processo de estereotipagem que parte de 

modelos sociais, os quais criamos e têm como objetivo contribuir para a construção 

de “representações partilhadas”. 

Tendo em vista nossos objetos de análise e, principalmente, a situação que 

envolve as enunciadoras dos textos que compõem nossos corpora – mulheres trans 

presas no Copemcan –, consideramos impossível não levar em conta todas as 

imagens discursivas que antecedem suas produções. Assim, seguimos, neste 

trabalho, a abordagem teórica dos novos estudos da argumentação sobre o ethos, 

sobretudo os de Ruth Amossy, que aprofundaremos a seguir, sem desconhecer, 

contudo, a importância dos estudos aristotélicos no início dessas reflexões.  

 

2.2 Ethos, estereótipos e estigmas – relações possíveis 

 

Amossy, pesquisadora contemporânea, apresenta, no livro Imagens de si no 

discurso, em um de seus capítulos (2005a), que não é necessário que o locutor faça 

seu autorretrato, visto que, no momento em que profere seu discurso, ele dá dicas 

sobre o “eu” discursivo, criando a representação de si. Desse modo, a partir dessa 

representação, dessa imagem que é construída de si mesmo, é que se tem o chamado 

ethos discursivo (AMOSSY, 2005a).  

Ainda, conforme vimos, a autora citada considera a existência do que 

denominou de ethos prévio – imagem discursiva do orador anterior à enunciação. 

Portanto, para a estudiosa, o enunciador, por meio do seu discurso, vai modelar o seu 
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ethos em função das representações coletivas que tanto ele quanto os outros 

partilham.  

Segundo Amossy (2005a, p. 9), qualquer ato de tomar a palavra implica, 

necessariamente, a construção da imagem do locutor de um discurso, isto é: “a 

construção de uma imagem de si”. Essa construção da imagem, esse ethos, se dá 

independentemente de o discurso ser escrito ou oral, pronunciado de forma padrão 

ou informal. A autora também relata que essa apresentação de si acontece de forma 

deliberada, propositalmente ou não. Logo, o estilo do discurso, as competências 

linguísticas e enciclopédicas utilizadas, como também as crenças implícitas são 

elementos suficientes para a representação de si mesmo via discurso. 

Além disso, Amossy (2005a) diz que a apresentação do orador em seu discurso 

no momento da enunciação pode lhe garantir o efeito de autoridade. Desse modo, 

para compreender a imagem que se constrói no discurso, seja ele individual ou 

coletivo, é necessário destacar as relações entre o ethos prévio, que vai supor 

conhecimentos extradiscursivos sobre o modo de ser do locutor, e o ethos discursivo, 

que corresponde à imagem que o orador constrói de si no discurso. À vista disso, no 

processo de construção da imagem de si, o enunciador se engaja em um diálogo com 

o que os outros dizem, como também com o que pensam sobre a sua pessoa. 

Conforme Amossy (2005a), essa imagem de si é um fato que se constrói no 

momento em que o enunciador toma a palavra, mostrando o eu por meio de seu 

discurso, o que ela chamou de instância enunciativa. Logo, cada gênero do discurso 

comporta uma distribuição preestabelecida de papéis que vão determinar a parte da 

imagem de si do locutor, que pode escolher mais ou menos qual o cenário para seu 

discurso, responsável por ditar a postura dele.  

Amossy (2010b) afirma que o ethos pode ser uma construção tanto linguageira 

quanto social. Então, de acordo com a autora,  

 

Parece, portanto, que a eficácia da palavra não é puramente exterior 
(institucional) nem puramente interna (linguageira). Ela acontece 
simultaneamente em diferentes níveis. Não se pode separar o ethos 
discursivo da posição institucional do locutor, nem dissociar totalmente 
a interlocução da interação social como troca simbólica (no sentido de 
Bourdieu) (AMOSSY, 2010b, p. 136). 

 

Conforme a pesquisadora citada, a relação entre o ethos prévio, imagem 

preexistente do orador, e o discursivo – imagem que ele constrói em seu discurso – 
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influencia nas estratégias do orador a fim de produzir uma impressão favorável de si. 

Portanto, ela afirma que, mesmo que o discurso não tenha um resultado positivo, 

causando uma impressão negativa, é possível construir uma imagem positiva, ou seu 

contrário, tudo isso através do discurso. Então, se, por acaso, o locutor apresentar um 

ethos prévio ineficiente ou inadequado para seus objetivos persuasivos, é possível 

tentar construir discursivamente uma imagem de si mais positiva e eficaz. 

Ademais, Amossy (2005b, p. 125-126) diz que:  

 

A ideia prévia que se faz do locutor e a imagem de si que ele constrói 
em seu discurso não podem ser totalmente singulares. Para serem 
reconhecidas pelo auditório, para parecerem legítimas, é preciso que 
sejam assumidas em uma doxa, isto é, que se indexem em 
representações partilhadas. [...] que sejam relacionadas a modelos 
culturais pregnantes, mesmo se se tratar de modelos contestatórios.  

 

Nesse sentido, as imagens que são construídas pela sociedade acerca das 

transexuais também baseiam-se em estereótipos. Amossy (2010a, p. 11) relata que 

os estereótipos podem ser vistos como essas imagens pré-concebidas, que carregam 

um fato social, visto que estão sob influência social, assim o estereótipo é concebido 

através de fatores da época moderna, de relações sociais, “[...] imagens pré-

construídas e cristalizadas, abreviadas e fatiadas, das coisas e dos seres que o 

indivíduo faz sob influência de seu meio social” (MORFAUX, 1980 apud AMOSSY, 

2004, p. 215). Vale dizer, com Amossy (2010a), que esse processo de estereotipia 

não existe em si, mas sim sob a perspectiva social, sendo construído pela sociedade 

e pelas relações humanas, através dos discursos coletivos.  

 

A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar 
o real por meio de uma representação cultural preexistente, um 
esquema coletivo cristalizado. Assim, a comunidade avalia e percebe 
o indivíduo segundo um modelo pré-construído da categoria por ela 
difundida e no interior da qual ela o classifica (AMOSSY, 2011, p. 125-
126). 

 

À vista disso, o enunciador deve enquadrar seu dizer e sua maneira de dizer a 

partir do que seu público espera dele, e esse auditório irá relacionar a posição social 

do orador à sua posição social e profissional, sendo assim o enunciador será 

reconhecido em um estereótipo determinado pelo público. Logo, “Esse estereótipo se 
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deixa apreender tanto no nível da enunciação (um modo de dizer) quanto no do 

enunciado (conteúdos, temas)” (AMOSSY, 2011, p. 137).  

Amossy (2010a, p. 41) também traz em seu livro exemplos de estereótipos que 

são criados e cristalizados pela sociedade para definir o homem e a mulher. Nessa 

análise, os homens são dotados de brutalidade, são vistos como rudes, sem 

sentimentos, carregados de agressividade, aventureiros, possuem confiança neles 

mesmos, são competitivos e dominadores. Já as mulheres são moldadas pela 

sociedade como seres sensíveis, submissos, frágeis a sentimentos, sendo mais 

emotivas e passivas.  

Portanto, nesse processo de estereotipia há (pré-)julgamentos de valor 

formados pela sociedade e que, muitas vezes, podem ferir a si mesma, como os 

estereótipos que estão relacionados a casos de racismo e discriminação. Nesse 

sentido, Amossy (2010a) alerta que isso pode ser evitado, porém essa desconstrução 

e a formação de novas imagens coletivas só podem acontecer por meio de um 

movimento constante.  

Amossy (2005a) afirma que a sociedade observa e faz avaliações das pessoas 

a partir desses modelos pré-construídos, classificando-os através desses moldes. “Na 

perspectiva argumentativa, o estereótipo permite designar os modos de raciocínio 

próprios a um grupo e os conteúdos globais no setor da doxa na qual ele se situa” 

(AMOSSY, 2005a, p. 25).  

Outrossim, a circulação desses estereótipos é fruto da sociedade pós-moderna, 

com a presença de sujeitos abertos a receber e a ditar imagens que devem ser 

seguidas para poderem ser inseridos no padrão determinado. Sendo assim, essa 

discussão sobre o estereótipo – em suas diversas materializações – é necessária para 

que tenhamos noção da presença de pré-julgamentos equivocados e sem 

embasamento e denunciá-los, visto que frequentemente essas imagens serão 

coletivizadas e podem originar preconceitos, como, por exemplo, o racismo, a 

discriminação contra o homossexual, a transexual, a mulher...  

Nota-se, pois, que o ethos prévio, discutido por Amossy (2010a), é construído 

a partir da doxa – opinião, reputação do orador perante seu auditório – antes mesmo 

da pronúncia discursiva. Desse modo, a autora afirma que toda enunciação se 

sustenta em estereótipos, em representações de uma determinada prática discursiva 
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e através dos efeitos que o enunciador deseja produzir no seu auditório, que são 

impostos pela formação discursiva na qual seu discurso se encontra inscrito. 

Sobre essa relação de ethos prévio com estereótipos, a autora pontua a 

relevância dos estereótipos para a construção do ethos, visto que, para ela, “a ideia 

prévia que se faz do locutor e a imagem de si que ele constrói em seu discurso não 

podem ser totalmente singulares” (AMOSSY, 2010a, p. 125), uma vez que o 

reconhecimento, a legitimação das imagens construídas no processo discursivo, 

depende de relações compartilhadas e que estejam atreladas a modelos culturais, ou 

seja, a estereotipagem. 

Nesse sentido, observa-se que o conceito de estereótipos está associado a 

outros conceitos, como o de estigma, porém com algumas diferenças básicas, pois 

nem sempre os estereótipos serão negativos, mas os estigmas sempre estarão 

atrelados à negatividade. Goffman (2017) discute sobre esse conceito. Para esse 

teórico do interacionismo simbólico,  

 

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 
profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma 
linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza 
alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, 
em si mesmo, nem honroso nem desonroso (GOFFMAN, 2017, p. 6). 

 

Desse modo, a palavra estigma é uma categorização do indivíduo pela 

sociedade, que o diferencia dos ditos “normais”, os que seguem padrões 

estabelecidos, que podem ou não ser ditos por outrem, ou até mesmo ter acontecido 

por ação natural. Assim, para o autor (2017, p. 5), “a sociedade estabelece os meios 

de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais 

para os membros de cada uma dessas categorias”. 

Ainda na concepção de Goffman (2017), o estigma, associado à identidade 

social, está atrelado a duas maneiras da categorização do indivíduo: uma relacionada 

à identidade social real, atributos que a pessoa prova ter, e outra à identidade virtual, 

esta que parte da primeira impressão feita por outras pessoas quanto ao indivíduo, 

manifestando-se como exigências e imputações de caráter feitas pelos “normais” 

quanto ao que o “estranho” deveria ser.  

Então, como já citado, o termo estigma será sempre negativo, com a presença 

de atributos depreciativos, seja por corpo, raça, religião e até nação. Dessa forma, 
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esse atributo reduz o ser humano a todos os tipos de discriminações, com 

embasamento em teorias de inferioridade, que são criadas a partir do próprio estigma, 

associadas a uma mesma categoria sociológica: “[...] um indivíduo que poderia ser 

facilmente recebido na relação social quotidiana possui um traço que se pode impor 

atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção 

para outros atributos seus” (GOFFMAN, 2017, p. 7).  

Goffman ainda afirma que essa teoria é construída pelos “normais”, pois a 

ideologia desse termo é criada pela sociedade a fim de inferiorizar as pessoas com 

um determinado estigma e, a partir disso, passa a acreditar que um indivíduo com 

determinadas características não pode ser considerado um verdadeiro humano. Link 

e Phelan (2001, p. 368) destacam que “as diferenças dos seres humanos são 

socialmente selecionadas”, o que dialoga com o que dizem Ainlay, Coleman e Becker 

(1986) ao afirmarem que o estigma é socialmente construído. Exemplo disso é a 

dificuldade de ex-detentos/as para se reinserirem na sociedade, assim como de 

encarcerados/as transexuais de terem seus espaços e direitos garantidos nas prisões, 

como já discutido no capítulo anterior. 

Vejamos, a seguir, um tipo de estratégia argumentativa, as figuras, que, na 

análise, nos auxiliarão a depreender o ethos nos inscritos e colagens encontrados no 

Copemcan.  

 

2.3 Figuras e argumentos na construção do ethos 

 

A partir dos estudos expostos, observa-se também que o ethos construído pelo 

orador pode ser depreendido, dentre outras estratégias, a partir das figuras de retórica 

e argumentação que objetivam persuadir o público, principalmente, a partir da 

emoção. O discurso é visto como dialógico e social em todo processo de 

argumentação e no uso das figuras também. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), em seus estudos argumentativos, 

consideram que o conceito de argumentação está atrelado ao processo de persuasão, 

na medida em que argumentar é tentar convencer ou persuadir o público a partir dos 

objetivos do orador para fazer seus interlocutores concordarem com o discurso 

apresentado. A persuasão se dá pelo fato de o orador querer levar o auditório a agir, 

a praticar os atos que ele, como enunciador, deseja. Desse modo, a argumentação 
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liga-se às questões verossímeis, plausíveis, prováveis, ou seja, aos elementos 

inerentes ao processo argumentativo.  

Sobre isso, Souza (2008) diz que o processo argumentativo, o argumentar, 

articula-se à ação retórica, em que se tem um orador defendendo uma tese e ao 

mesmo tempo se envolve na causa, defendendo a própria imagem; além disso, há a 

presença de um auditório, que o orador pretende persuadir através da sua tese 

argumentativa.  

Nesse sentido, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 189) dizem que “Desde 

a Antiguidade, provavelmente, desde que o homem meditou sobre a linguagem, 

reconheceu-se a existência de certos modos de expressão que não se enquadram no 

comum”, isto é, as figuras de argumentação e retórica. 

A partir do surgimento dessa forma de expressão, os autores citados 

apresentam duas características importantes das figuras, a saber:  

 

[...] uma estrutura discernível, independente do conteúdo, ou seja, 
uma forma (seja ela, conforme a distinção dos lógicos modernos, 
sintática, semântica ou pragmática), e um emprego que se afasta do 
modo normal de expressar-se e, com isso, chama a atenção. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 190). 

 

 

As figuras de argumentação são “Definidas como o incomum, a surpresa, o 

inesperado, as figuras relacionam-se à subversão” (MARIANO, 2016, p. 181), ou seja, 

podemos compreender como usos que fogem às características comuns de um 

contexto e/ou de um gênero discursivo em específico.  

Essas características das figuras segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) 

por um lado as apresentam como um meio diferente de dizer em cada situação, e, por 

outro, como um desvio. No entanto, as figuras não podem ser consideradas como um 

desvio que apenas chama atenção, mas sim como o inesperado significante, 

persuasivo, que contribui para que o discurso seja tomado como eficaz pelo auditório.  

A partir dessa perspectiva de função da figura no discurso, Perelman e 

Olbrechts-Tyteca propuseram a seguinte classificação no Tratado da Argumentação: 

“[...] impor ou sugerir uma escolha [figuras de escolha], aumentar a presença [figuras 

de presença] ou realizar a comunhão com o auditório [figuras de comunhão].” (2005, 

p. 195).  
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Aprofundando um pouco, as figuras de escolha (de seleção/de caracterização) 

são responsáveis por “impor ou sugerir uma caracterização” (GUIMARÃES, 2001, 

p.153). Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 195-196), as figuras de escolha 

ligam-se à definição oratória, visto que utilizam “[...] a estrutura da definição, não para 

fornecer o sentido de uma palavra, mas para pôr em destaque certos aspectos de 

uma realidade que correriam o risco de ficar no último plano da consciência”. Sendo 

assim, nessas escolhas os enunciadores fazem uso dos sinônimos, das perífrases, 

da descrição, de tempos verbais, de estruturas sintáticas etc.  

Acerca das figuras de presença, diz-se que despertam o sentimento da 

“presença do objeto do discurso, na consciência” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 197). Entre as figuras de presença que reforçam esse objetivo, tem-

se a repetição, elemento importante no discurso argumentativo. Para os autores, “A 

repetição pode agir diretamente, pode também acentuar o fracionamento de um 

acontecimento complexo em episódios detalhados, apta, como o sabemos, para 

favorecer a presença” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 198). 

Os autores ainda apresentam outras estratégias que podem estar vinculadas à 

harmonia e ao ritmo, como a repetição, já explicitada, e a onomatopeia.  

 

A onomatopéia é percebida como figura quando há, para evocar um 
ruído real, quer criação de uma palavra, quer uso inusitado de palavras 
existentes, pouco importando, aliás, que o som reproduza exatamente 
ou não o ruído do que se tornar presente, apenas a intenção de 
imitação aprece contar (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p. 198). 

 

As figuras de comunhão, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, 

p. 201), “são aquelas em que, mediante procedimentos literários, o orador empenha-

se em criar ou confirmar a comunhão com o auditório”. Nessa figura, os autores situam 

todas as formas utilizadas para conseguir a identificação com o público, como o uso 

de linguagens particulares em comum, de citação, de clichês e de alusão a 

conhecimentos comuns. Nas colagens, nos inscritos e nos fragmentos de entrevista 

aqui analisados será possível perceber o uso de termos e temas a fim de se aproximar 

do público.  

 

A alusão, que muitos autores tratam como figura, desempenha 
certamente esse papel. Há alusão quando a interpretação de um texto, 
se se omite a referência voluntária do autor a algo que ele evoca 
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designar, estaria incompleta; esse algo pode consistir num 
acontecimento do passado, num uso ou num fato cultural, cujo 
conhecimento é próprio dos membros (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 201). 

 

Os mesmos autores (2005, p. 201-202) também afirmam que “A comunhão 

cresce igualmente por meio de todas as figuras pelas quais o orador se empenha em 

fazer o auditório participar ativamente de sua exposição, atacando-o, solicitando-lhe 

ajuda, assimilando-se a ele”.  

Dentre as figuras, a de comunhão foi a mais encontrada nas entrevistas que 

fazem parte do corpus, visto que as transexuais se dirigem ao seu auditório, como os 

profissionais do sistema e os colegas de cela, com a finalidade, quase sempre, de 

entrar em comunhão com eles, de interagir. A própria exploração da temática religiosa 

durante a coleta de dados, além de uma figura de escolha, pode ser considerada 

também uma figura de comunhão, na medida em que, num país majoritariamente 

cristão, as oradoras podem ter encontrado nessa temática algo que consideram 

compartilhado com seu auditório, naquele momento, principalmente, a pesquisadora. 

Além das figuras de argumentação e retórica outros argumentos são 

encontrados em nosso corpus. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) discorrem acerca 

dos tipos de argumentos, que estão estruturados em argumentos de ligação, os quais 

permitem transferir para a conclusão a adesão concedida às premissas. Fazem parte 

desse grupo os argumentos quase-lógicos, que se aproximam dos raciocínios 

formais sem possuírem o mesmo rigor e precisão deles e podem ser reforçados por 

argumentos de outro tipo, além de pressuporem uma adesão a teses de natureza não 

formal; os argumentos baseados na estrutura do real, que se valem dessa 

estrutura para estabelecer uma solidariedade entre juízos admitidos e aqueles que se 

quer evidenciar; e os argumentos que fundam a estrutura do real, que, como o 

próprio nome informa, esteiam a argumentação pelo recurso ao caso particular. 

Dentro desses últimos, encontram-se o exemplo, a ilustração e modelo, a analogia e 

a metáfora.  

Além dos argumentos de ligação, os argumentos podem ser por dissociação, 

que visam a separar elementos que foram ligados anteriormente pela linguagem ou 

pela tradição. São eles: os pares filosóficos, os pares antitéticos e os pares 

classificatórios.  
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Dentre esses tipos de argumentos presentes no Tratado, enfatizaremos alguns 

argumentos quase-lógicos, como a regra da justiça, a contradição e incompatibilidade, 

os argumentos por identidade e definição, reciprocidade, sacrifício e comparação, que 

são os mais encontrados em nossa análise. Sobre eles, vemos que 

 
 
Em todo argumento quase-lógico convém pôr em evidência, primeiro, 
o esquema formal que serve de molde à construção do argumento, 
depois, as operações de redução que permitem inserir os dados nesse 
esquema e visam torná-los comparáveis, semelhantes, homogêneos 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 219). 

 

 

A regra da justiça é um argumento que “[...] requer a aplicação de um 

tratamento idêntico a seres ou situações que são integrados numa mesma categoria” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 248). E essa busca por tratamento 

igualitário estará presente em todo o discurso de nossas oradoras, as transexuais do 

complexo penitenciário Copemcan. Além disso, pode-se dizer que a regra de justiça 

vai além de luta por uma igualdade individual, assim Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005) defendem que a regra de justiça propõe igualdade entre pessoas em uma 

totalidade e/ou num determinado grupo específico.  

Contradição ou incompatibilidade é outro tipo de argumento inserido nos quase-

lógicos. Logo, numa argumentação, mais do que falar em contradição lógico-formal, 

de contradição entre proposições, faz-se necessário falar em incompatibilidade de 

posições, relativa a circunstâncias contingentes. Para tanto, à medida que não se trata 

de uma contradição lógica, a acusação de incompatibilidade vai remeter ao ridículo, 

provocando, assim, ironia, um riso de exclusão. Vê-se, pois, que 

 

A contradição lógica, discernível de um modo puramente formal, é 
intimamente ligada ao sistema e independe de nossa vontade e das 
contingências, pois é inelutável no âmbito das convenções aceitas [...] 
De hábito, a argumentação se empenhará em mostrar que as teses 
combatidas levam a uma incompatibilidade, que nisso se parece com 
uma contradição, que ela consiste em duas asserções entre as quais 
cumpre escolher, a menos que se renuncie a ambas. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 222).  

 

Os argumentos de identidade e definição, por sua vez, são processos de 

identificação, seja de um termo ou de noções, que são concebidos através de 
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definições que visam a estabelecer uma identidade entre a definição e aquilo que é 

definido. Sendo assim, podem ser apresentados diante de definições normativas – 

como se deve usar o termo ou a noção –, como também descritivas, que explicam 

como o termo é utilizado em contexto específico; condensadas, em que se tem os 

elementos essenciais da definição descritiva, ou complexas, as quais incluem 

aspectos das definições anteriormente mencionadas. Com isso, os argumentos de 

identidade e definição se fazem presentes no discurso das oradoras, pois elas 

apresentam em suas colagens e seus inscritos o uso dos elementos que estabelecem 

a identidade delas a partir do que é definido, além de como se deve utilizar termos 

que identificam o grupo ao qual fazem parte.  

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 238), “Uma das técnicas 

essenciais da argumentação quase-lógica é a identificação de diversos elementos que 

são o objeto do discurso” e “O procedimento mais característico de identificação 

completa consiste no uso de definições”.  

Além desses, tem-se os argumentos de reciprocidade, que:  

 

[...] visam aplicar o mesmo tratamento a duas situações 
correspondentes. A identificação das situações, necessária para que 
seja aplicável a regra de justiça, é aqui indireta, no sentido de que 
requer a intervenção da noção de simetria (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 250). 

 

 

Nesse sentido, trata-se de um processo que consiste em tratar da mesma forma 

situações que são contrapartes uma da outra, para então criar uma sensação de 

simetria que vai incidir sobre o que é comum e que coloca em segundo plano o que 

as diferencia  

Já sobre o argumento de sacrifício, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 285) 

afirmam que 

 

O argumento de sacrifício, utilizado de uma forma hipotética, pode 
servir para evidenciar o valor que se concebe a alguma coisa; mas 
com muita frequência é acompanhado da afirmação de que 
semelhante sacrifício, que se estaria prestes a assumir, é, ou 
supérfluo, porque a situação não o exige, ou ineficaz, porque não 
permitiria chegar ao objetivo almejado.  
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O argumento do sacrifício consiste em se referir àquilo sobre o que se tem a 

pretensão de argumentar para que alcance um determinado fim. Portanto, o orador se 

constrói através de uma espécie de jogo quando se sacrifica para poder receber algo 

em troca. Em nossa análise, notou-se que as transexuais da Unidade Prisional fazem 

uso do sacrifício com o escopo de conquistar o respeito, a atenção e, às vezes, 

atenção médica, entre outros objetivos.  

Os argumentos de comparação, por sua vez, são argumentos que consistem 

em considerar vários elementos, situações ou objetos a fim de avaliá-los uns 

relativamente aos outros. Desse modo, nos argumentos por comparação tem-se um 

argumentador cujo objetivo é fazer com que seu público adira a sua tese levando em 

consideração fatores de semelhança ou analogia, evidenciados pelos dados 

apresentados, como mencionam Silva e Mariano (2021, p. 101-102), “Podem ocorrer 

por oposição, ordenamento ou ordenação quantitativa”.  

Apesar da tradição verbal da retórica aristotélica e da nova retórica 

perelmaniana, novos estudos da retórica e argumentação têm assumido o fato de que 

os textos estão cada vez mais multimodais e que a persuasão pode ser observada 

também, de diferentes formas, em outras linguagens, em que podemos inserir as 

encontradas nas colagens e inscritos, nossos principais objetos de análise. É sobre 

isso que tratamos a seguir. 

 

2.4 Aspectos persuasivos da imagem 

 

Os estudos sobre a eficácia persuasiva da imagem ainda são escassos, 

incluindo aí os estudos da construção persuasiva do ethos em textos imagéticos ou 

multimodais. Dessa forma, nota-se a importância de se discutir acerca dos aspectos 

persuasivos da imagem. 

Segundo Roque (2016, p. 216), “a expressão ‘retórica da imagem’ já existe e 

remete em geral a uma retórica das figuras, de modo que ela considera sempre – com 

uma exceção notável, a do Grupo μ (1992) – o aspecto icônico da imagem, 

negligenciando seus componentes plásticos”. Para o autor, no entanto, a ausência de 

estudos sobre a argumentação em imagens está ligada ao descrédito geralmente a 

ela devotado, considerando a imagem um elemento capaz de suscitar emoções, mas 

seguramente não para argumentar. Isso porque falar que é possível argumentar 
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através da imagem é querer lhe atribuir mais do que um papel puramente retórico. 

Porém, o que é argumentação? 

 
[…] convém de início precisar em que sentido eu entendo aqui 
“argumentação”. Se empregamos o termo no sentido de teoria da 
argumentação, ele não pode evidentemente se aplicar à imagem. E se 
entendemos por argumentar, em outra de suas acepções, o fato de 
invocar razões favoráveis ou desfavoráveis a uma tese pesando o 
favorável e o contrário, essa definição não se aplica tampouco à 
imagem, que só apresenta geralmente uma única opinião. (ROQUE, 
2016, p. 237).  

 

Nesse sentido, Roque afirma que a imagem pode ser persuasiva, mas não 

argumentativa, pois ela sozinha não produz significados racionais e sim emocionais. 

Ela não pode significar sozinha o texto, visto que, quando o acompanha, é uma forma 

significativa para “ancorar” a significação do discurso. Desse modo, como cita Roque 

(2016, p. 239-240), deve-se levar em consideração que os termos “retórica da 

imagem” e “da argumentação” se dissociam, uma vez que a “argumentação seria a 

parte racional, e a retórica a parte mais emocional.”  

“O pontapé inicial da retórica da imagem, na França, foi dado por Roland 

Barthes, em seu artigo publicado em Communications no ano de 1964” (REBOUL, 

2004, p. 83), e seu objetivo principal era o de pesquisar se a imagem possuía signos 

para então observar quais eram esses signos. Essa pesquisa foi embasada em sua 

própria metodologia, que visava a postular se os signos encontrados tinham a mesma 

estrutura de um signo linguístico, explicada por Saussure, a de significado e 

significante.  

Reboul (2004) discorre que a proposta de Barthes utilizou uma imagem 

publicitária como ponto de partida de sua pesquisa, visto que para ele os anúncios 

publicitários tinham um teor persuasivo, intencional, sendo a imagem um objeto da 

retórica. Não é, aliás, por acaso, diga-se de passagem, que esse tipo de análise 

retórica da imagem tenha começado com a imagem publicitária. Assim,  

 

É evidentemente tentador pensar que se essas análises se 
desenvolveram muito [...] é antes de tudo porque existiria uma espécie 
de afinidade eletiva entre a publicidade e a imagem, ambas voltadas 
à persuasão. Assim, imagem e publicidade se encontrariam tão mais 
“naturalmente” que elas seriam ambas persuasivas por essência, de 
maneira que a retórica constituiria sua base comum. (ROQUE, 2016, 
p. 242). 

 



59 

 
 

 

 

Ainda para esse pesquisador, a imagem tem como objetivo passar uma 

mensagem, primeiro de natureza linguística, segundo de natureza icônica, o que ajuda 

no entendimento da denotação, e, por fim, uma de substância simbólica, responsável 

pelo campo da conotação.  

Desse modo, à medida que se tem uma imagem carregada de conotação, ela 

vai ser composta por diversas figuras de retórica, e essas figuras, no Tratado, são 

pensadas enquanto figuras verbais, da linguagem verbal, enquanto formas de 

realização de uma determinada intenção persuasiva, sendo, assim, de natureza 

argumentativa; então uma imagem, nessas condições, é um importante elemento 

produtor de argumentação, como as figuras de argumentação. Contudo, Barthes não 

descreveu as noções de ethos e pathos nessa retórica da argumentação, mas no texto 

de Reboul (2004), tem-se a tese de que tanto o ethos como pathos podem se 

manifestar pelas conotações, que são apresentadas pela imagem.  

Além disso, compreendemos durante a abordagem do aporte teórico que não 

é possível separar logos, pathos e ethos. Sendo assim, o enunciador da imagem pode 

ser tanto emocional em si quanto racional, buscando alcançar a persuasão, logo pode 

fazer uso dos meios discursivos, lembrando que “A emoção é, portanto, um efeito que 

o enunciado pode produzir, mas o enunciado em si mesmo não tem nada de 

emocional” (ROQUE, 2016, p. 245). 

Ainda, Leach (2003, p. 303) expõe que os três elementos argumentativos 

citados (ethos, pathos e logos) “são ingredientes essenciais para explorar o contexto 

como um primeiro passo para a análise retórica”. De acordo com o autor, “eles 

fornecem formas de argumentação que estão presentes em diferentes tipos de 

discurso persuasivo. São formas introdutórias a partir das quais os argumentos 

persuasivos podem ser criados ou desenvolvidos”. Dessa forma, pode-se dizer que, 

nos estudos retóricos da imagem, as influências de ethos, pathos e logos devem ser 

reveladas.  

A partir disso, Roque (2016, p. 244) afirma:  

 

Desse ponto de vista, compreendemos, portanto, que não é possível 
separar logos, pathos e ethos, nem a fortiori distribuí-los em racionais 
e afetivos. De fato, basta ler a Retórica para compreender que as 
pisteis são obtidas todas as três pelo viés do discurso. 
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Portanto, a retórica da imagem objetiva produzir efeitos de modo racional, 

eventualmente afetivos, sobre o público, que “provocam ou ampliam sua adesão”, de 

acordo com Perelman (2004).  

A presença do não verbal na construção do ethos também é discutida nos 

estudos discursivos. Segundo Mussio (2017, p. 4), o ethos exposto por Maingueneau,  

 

[...] corresponde a um comportamento, este articula o verbal e o não-
verbal, provocando efeitos multissensoriais nos interlocutores. Pode 
ser compreendido como algo relativamente saliente, singular, coletivo, 
partilhado, implícito e visível, de modo que sua apreensão se 
concretiza na relação discursiva estabelecida entre o enunciador e 
seus interlocutores. O ethos ainda é concebido como algo 
relativamente fixo, convencional e ousado.  
 

Em nosso corpus, observamos como as imagens coletadas e as entrevistas, 

mesmo produzidas em diferentes contextos de enunciação, convergem para a 

construção de um mesmo ethos, revelando como as diferentes linguagens colaboram 

na construção dos sentidos no cotidiano.  

Acreditamos que o percurso teórico realizado até aqui nos permite passar para 

a próxima etapa, com a apresentação dos aspectos metodológicos e dos critérios de 

análise. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Sabe-se que a pesquisa é uma busca por respostas a determinados 

questionamentos, que se mostram pertinentes dentro de uma área de estudo. Nesse 

percurso, dos problemas às possíveis respostas, muitas são as etapas, das quais a 

definição dos procedimentos metodológicos, como a coleta e o recorte dos dados, e 

dos critérios de análise constitui uma parte fundamental do trabalho. E é isso que 

pretendemos expor neste capítulo.  

Na Introdução desta dissertação traçamos o caminho da entrada no mestrado 

à definição do tema e a justificativa de sua escolha e importância nos estudos da 

argumentação; nos capítulos seguintes nos dedicamos aos conceitos e às discussões 

necessárias para abordarmos analiticamente nosso corpus. Tudo isso só se tornou 

válido, no entanto, a partir do momento que o projeto foi autorizado pelo Comitê de 

Ética da UFS (CEP).  

Deste modo, cumprindo as exigências do Comitê de Ética, o projeto foi 

submetido na Plataforma Brasil no dia 20 de abril de 2021 e aprovado - após algumas 

modificações nos termos de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a 

Resolução CNS nº 510/2016, além da exigência do envio de nova declaração de 

autorização pelo diretor do Compecan em papel timbrado da instituição - em 17 de 

novembro de 2021.  

Contudo, apesar de não termos ainda a aprovação final até junho de 2021, foi 

necessário adiantarmos a coleta dos dados pelas seguintes razões: a Unidade estava 

passando por mudanças administrativas, mudança de diretor, como também mudança 

na ala das transexuais, fatos que poderiam comprometer a coleta de dados planejada. 

Ademais, o novo responsável iniciou a pintura de paredes em que haviam inscritos e 

colagens e transferiu as detentas supracitadas para novo espaço, resultante da 

redução de internas.  

Assim, a coleta de dados do presente trabalho, realizada em um sistema 

prisional vinculado ao Poder Judiciário do Estado de Sergipe, ocorreu durante o mês 

de junho de 2021. O corpus é composto pelas imagens coletadas por meio de 

fotografias de colagens e inscritos encontrados na ala do grupo LGBTQIA+ no presídio 

de São Cristóvão-SE, bem como por fragmentos de uma entrevista coletiva realizada 

com as detentas. Cumpre informar que a incorporação desses fragmentos deu-se 
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durante as análises. A metodologia inicial do trabalho previa apenas a análise dos 

inscritos e das colagens. A entrevista serviria apenas como uma forma de abordagem, 

de conversa, e de compreensão das produções não-verbais. No entanto, ao longo do 

desenvolvimento da análise, observamos a importância das falas das oradoras na 

interpretação dessas produções, além de termos observado a recorrência da temática 

religiosa também na oralidade. 

Como já mencionado, a penitenciária situa-se no município de São Cristóvão, 

localizado na Região Metropolitana de Aracaju. As imagens foram capturadas na parte 

interna da ala, perfazendo um total de 23 imagens, sendo 10 de grafitos/inscritos e 15 

de colagens.  

A seguir, apresentamos um pouco mais sobre o espaço da coleta. 

 

O Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (COPEMCAN) 

  

A descrição a seguir baseia-se no texto “Relatório: Sistema Prisional do estado 

de Sergipe”, escrito pela Comissão de Direitos Humanos do Estado de Sergipe no ano 

de 2018.26  

Segundo esse relatório, Sergipe é composto por 8 (oito) unidades prisionais, 

sendo duas destinadas a presos em regime fechado e as demais àqueles em prisão 

temporária. De todas as unidades presentes no estado, o Copemcan é o que tem 

maior capacidade, estando localizado no município de São Cristóvão, os demais 

possuem capacidade reduzida de presos.  

O Complexo localiza-se na Rodovia BR-101, povoado Timbó, São Cristóvão-

SE, CEP 49025-330, tem capacidade máxima de 800 (oitocentos) internos, porém 

abriga mais de 2.500 (dois mil e quinhentos), distribuídos entre cinco pavilhões. Dessa 

forma, nota-se que abriga três vezes mais o número da capacidade legal. Ademais, é 

uma das Unidades destinadas a internos temporários; as visitas dos familiares 

ocorrem de segunda a sábado (sendo divididas em um pavilhão por dia da semana), 

mas há queixas acerca das dificuldades. 

No que tange à segurança, observou-se que o Copemcan possui 12 (doze) 

guaritas ocupadas por Policiais Penais, que fazem extra para cobrir a segurança do 

 

26 COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Relatório: Sistema Prisional do Estado de Sergipe. 

Sergipe, março de 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/sergipe-cinco-estados-maior-
risco.pdf. Acesso em: 23 set. 2021. 

https://www.conjur.com.br/dl/sergipe-cinco-estados-maior-risco.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/sergipe-cinco-estados-maior-risco.pdf
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Sistema. Em visita à Unidade, foi percebido que os prédios que compõem o 

estabelecimento são antigos, úmidos, escuros, insalubres, com cheiro de mofo e ainda 

com presença de baratas.  

 A Unidade Prisional é composta por um prédio central onde estão instalados a 

área administrativa, cinco pavilhões antigos (P1, P2, P3, P4 e P5), duas oficinas, uma 

cozinha e uma enfermaria com funcionamento ativo, com enfermeiros, dentistas, 

médicos e técnicos de enfermagem à disposição dos internos em caso de doença. 

Não há janelas nas celas, ficando o ambiente fechado e escuro, além de haver falta 

de ventilação, extremo calor e odor.  

 Como mencionado, o Sistema não suporta a capacidade atual de detentos; 

segundo a Comissão de Direitos Humanos, as celas foram projetadas para receber 

cerca de “12 (doze) internos, porém, a realidade atual é uma média de 33 (trinta e 

três) internos por cela”27. A higienização é feita pelos detentos, sendo que quem 

fornece o material de higiene e limpeza são os familiares que também, muitas vezes, 

levam mantimentos.  

No que diz respeito ao espaço de coleta de nosso corpus, a ala do grupo 

LGBTQIA+ foi uma conquista nessa Unidade. De acordo com reportagem do G1/SE, 

o Copemcan é uma das sete unidades prisionais em Sergipe que possui celas 

reservadas para pessoas LGBTQIA+ (conforme também dados do relatório divulgado 

pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).28  

O Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (COPEMCAN), em São 

Cristóvão-SE, no ano de 2018, após determinação da Secretaria de Estado da Justiça 

e de Defesa ao Consumidor (Sejuc), inaugurou uma ala com três celas reservadas e 

destinadas a fazer a custódia da população de travestis, mulheres transexuais e 

homens gays.  

Essa ala foi disponibilizada devido aos riscos que essa população sofria, 

estando vulnerável à violência física, sexual e psicológica, sobretudo por parte dos 

outros custodiados. Vale ressaltar que os LGBTQIA+ que estão em unidades 

prisionais que possuem celas/alas específicas, mesmo que talvez não estejam em 

 

27 COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Relatório: Sistema Prisional do Estado de Sergipe. 

Sergipe, março de 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/sergipe-cinco-estados-maior-
risco.pdf. Acesso em: 23 set. 2021.  
28 Sergipe tem apenas um presídio com celas para pessoas LGBT, diz relatório. G1/SE, Aracaju, 

fevereiro de 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/02/06/sergipe-tem-
apenas-um-presidio-com-celas-para-pessoas-lgbt-diz-relatorio.ghtml. Acesso em: 23 set. 2021. 

https://www.conjur.com.br/dl/sergipe-cinco-estados-maior-risco.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/sergipe-cinco-estados-maior-risco.pdf
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/02/06/sergipe-tem-apenas-um-presidio-com-celas-para-pessoas-lgbt-diz-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/02/06/sergipe-tem-apenas-um-presidio-com-celas-para-pessoas-lgbt-diz-relatorio.ghtml
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risco imediato, também estão vulneráveis, uma vez que vivem a precariedade de 

políticas institucionais.  

Interessante ainda destacar que, apesar de ocuparem celas específicas para 

mulheres trans, as detentas, que performam feminilidade, relataram que não podem 

expressá-la, já que são proibidos maquiagem, acessórios, unhas pintadas, roupas 

femininas, e, além de todas essas proibições, que fazem com que as trans percam as 

características do gênero com o qual se identificam, as detentas mencionaram em 

entrevista que a que mais incomoda é a obrigação do corte de cabelo curto, 

determinado pelo sistema, acabando com sua individualidade. 

 

Sobre a coleta de dados 

 

Convém, inicialmente, delimitarmos que nossa pesquisa parte de uma 

abordagem qualitativa, conforme Godoy (1995), através dela se pode ter várias 

possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes.  

Para a coleta das imagens e a conversa/entrevista com as internas, pedimos, 

inicialmente, a autorização do diretor Carlos Alexandre Soares Santos e distribuímos 

os termos de consentimento para 7 (sete) detentas; nesse termo informamos os 

objetivos de nossa pesquisa e nos comprometemos a manter em sigilo os nomes das 

detentas participantes, conforme Anexo A (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) e Anexo E (Termo de Confidencialidade), e recebemos a autorização do 

diretor do Complexo, conforme Anexo D (Declaração de Autorização). A fim de 

preservar os dados dessas participantes, ao longo da análise elas serão identificadas 

pelas iniciais do nome social. 

Além das imagens dos grafitos/inscritos e das colagens, realizamos entrevistas 

com as participantes a fim de nos auxiliarem na compreensão e na análise dos 

sentidos e imagens discursivas construídos. A entrevista baseou-se em perguntas 

como: 1- A forma de manifestação pela colagem ou escrito em paredes é muito visível 

nesse espaço. Você já se manifestou através dessas formas de arte? Se não, já teve 

vontade?; 2- Você acha importante se manifestar dessa forma?; 3- Você concorda 

com esse tipo de manifestação? Conforme Apêndice A.  
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A coleta das imagens foi realizada no mês de junho de 2021, pelo aparelho 

celular do colaborador da pesquisa, que trabalha no Sistema. Nesse mesmo mês, 

após agendamento, minha entrada foi autorizada durante o horário de descanso das 

detentas, para que então eu pudesse ver as imagens coletadas pelo colaborador, nas 

paredes. Além da autorização para a coleta das fotografias, foi assinada a autorização 

para a entrevista com as sete que estavam em cela. Todas as fotografias e a entrevista 

foram realizadas com a presença de dois Policiais Penais, cujos nomes não serão 

citados por questão de sigilo. Ambos me deixaram à vontade, mantendo certa 

distância, o que evitou maiores constrangimentos às detentas, assim como as 

algemas foram dispensadas, com base no comportamento das detentas, que puderam 

se sentir mais livres para falar durante a entrevista. Ao todo, foram três dias de visitas, 

as quais tiveram duração média de 60 minutos cada uma.  

Os registros das imagens foram feitos por meio de um aparelho celular com 

resolução de megapixels. Cada uma dessas imagens foi interpretada como inscrito 

não verbal e verbal ou colagem, a partir das características dos gêneros, já 

apresentadas na Introdução deste trabalho, bem como a partir das temáticas 

apresentadas. Já a entrevista foi realizada em forma de roda de conversa, uma 

entrevista coletiva, com as sete detentas no espaço que utilizam para banho de sol. A 

gravação teve autorização prévia por TCLE, como mencionado, e foi realizada com o 

uso de um aparelho celular de um Policial Penal da Unidade, visto que não se pode 

entrar com eletrônicos nas visitas.  

Segundo Colognese e Mélo (1998, p. 143), as entrevistas são caracterizadas 

como “um processo de interação social, no qual o entrevistador tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do entrevistado.” Dessa forma, sendo uma técnica 

de obtenção de informações, será orientada pelo entrevistador com fins de pesquisa, 

no intuito de buscar informações acerca do comportamento e da consciência dos 

entrevistados, levando em consideração um objeto específico. Isso porque Colognese 

e Mélo (1998, p. 143) afirmam que “Entrevista-se porque acredita-se que o 

entrevistado detém informações que, transmitidas ao entrevistador, podem ajudar a 

elucidar questões.”  

Quanto à natureza da entrevista, foi realizada uma entrevista oral, forma crucial 

e prática de se obter informações amplas e detalhadas sobre as colagens e os 



66 

 
 

 

 

inscritos presentes nas paredes e portas das celas das transexuais. De acordo com 

Colognese e Mélo (1998, p. 145), tem-se: 

 

Entrevista oral: bastante utilizada em pesquisas que incluem obtenção 
de informações amplas e detalhadas sobre processos sociais, como 
em História Oral. É realizada sem questões rigidamente pré-fixadas (o 
que supõe, além de um roteiro geral, estratégias de condução da 
entrevista), privilegiando a posição do informante, cuja escolha 
adequada é crucial. Isto porque se supõe, a priori, que as informações 
recebidas têm valor irrefutável, não apenas porque testemunham fatos 
e acontecimentos, mas também porque atestam relações implícitas, 
tensões, conflitos, sentimentos e ideologias que revelam os traços de 
uma época e seu contexto. 

 

A fala do grupo foi gravada pelo aparelho celular do policial penal, colaborador 

da pesquisa, que estava em serviço durante o processo de coleta de informações, 

visto que eu não podia entrar com aparelho eletrônico ou similares, posteriormente foi 

transcrita seguindo alguns critérios: transcrição das falas referentes às imagens 

coletadas, aos questionamentos sobre a falta de respeito dentro do Copemcan, às 

formas de manifestação em prol de conseguir alcançar conquistas a favor do grupo 

LGBTQIA+. 

As imagens dos grafitos/inscritos e das colagens foram organizadas em 

categorias temáticas que levam em consideração os aspectos verbais e visuais 

observados nos corpora. A categoria religiosa, selecionada para análise devido à 

recorrência, leva em consideração a presença de frases ou imagens que remetam à 

religiosidade, como partes da Bíblia, desenhos que remetem à imagem de Jesus, 

colagens de panfletos entregues por membros da igreja Testemunha de Jeová que 

faz culto a cada quinze dias no Complexo.  

Na temática respeito, foram colhidas imagens com a presença da 

argumentação verbal como forma de pedir respeito dentro do espaço penitenciário. Já 

na do nome social, considerou-se imagens de nomes nas paredes, nomes com os 

quais as trans se sentem confortáveis de serem chamadas. Ademais, referente à 

família, foi feita apenas uma fotografia, que faz menção ao nome mãe. Por fim, havia 

colagens com fotos de celebridades que as trans (conforme entrevista) disseram que 

as inspiram e remetem à fortaleza, no sentido de não “baixar a cabeça”.  



67 

 
 

 

 

Na Tabela 1, a seguir, apresenta-se o quantitativo de grafitos e colagens que 

foram encontrados, fotografados e selecionados por categoria, na ala onde se 

localizam as 3 (três) celas do grupo LGBTQIA+ no Copemcan.  

 

 

Tabela 1 – Quantitativo de grafitos/colagens encontrados na pesquisa 

Temática 

  

Copemcan - São Cristóvão-SE 

Fotografados 

(n) 
Selecionados 

(n) 
Religiosa 07 04 

Respeito 04 02 

Nome social 02 01 

Celebridades 10 05 

Familiar 02 01 

TOTAL 25 13 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2021). 

 

Como se observa na tabela, do total de imagens foram selecionadas 13 (treze) 

fotografias, de acordo com os seguintes critérios: legibilidade para leitura, com 

maiores descrições, com nível alto de repetição. Destas, destacamos as de temática 

religiosa, tanto pelo número significativo de produção, quanto, e principalmente, por 

indiciarem valores nem sempre relacionados pela sociedade a pessoas detentas e a 

homossexuais, o que pode contribuir para a análise do ethos dessas oradoras. As 

fotografias com a temática de celebridades, apesar de serem as mais numerosas, 

remetiam a uma grande diversidade de referências – atores/atrizes, políticos, 

jogadores de futebol, apresentadoras de televisão, propagandas de marcas famosas 

com modelos etc – o que dificultaria a análise.  

 

Dos critérios de análise 

 

Em relação aos critérios de análise, propomos a análise da linguagem verbal e 

visual dos grafitos/inscritos, das colagens e dos fragmentos de entrevista relacionados 

à temática religiosa encontrados nas paredes das celas das transexuais a fim de 

identificar a imagem discursiva – o ethos – que essas oradoras pretendem mostrar de 

si para seus possíveis auditórios. A entrevista fornece informações que nos ajuda na 

interpretação dos inscritos e colagens. 
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Como já refletimos, é no discurso que o orador constrói o ethos, e é a partir de 

indícios nele encontrados que podemos depreendê-lo. Segundo Eggs (2005, p. 31), 

“O lugar que engendra o ethos é, portanto, o discurso, o logos do orador, e esse lugar 

se mostra mediante as escolhas feitas por ele. De fato, ‘toda forma de se expressar’ 

resulta de uma escolha entre várias possibilidades linguísticas e estilísticas.” Ademais, 

segundo Declercq (1992 apud Maingueneau 2020), em retórica a prova pelo ethos 

mobiliza tudo aquilo que, na enunciação, contribui para emitir, moldar a imagem do 

orador, o que inclui elementos de linguagens não-verbais. Assim,  

 

Tom de voz, ritmo da fala, seleção vocabular e argumentos, gestos, 
expressão facial, olhar, postura, figurino etc. são igualmente signos, 
elocutórios e oratórios, indumentários e simbólicos, pelos quais o 
orador dá de si mesmo uma imagem psicológica e sociológica 
(DECLERQ, 1992, p. 48 apud MAINGUENEAU, 2020, p. 10) 

 

Já Maingueneau (2020, p. 10) diz que, na elaboração do ethos, “interagem 

ainda elementos de naturezas muito diversas: da escolha do registro linguístico e 

vocabular ao planejamento textual, passando pelo ritmo e pelo figurino [...].”  

Ainda sobre os critérios de análise para a análise do ethos, destacamos o que 

escreve Fiorin (2008, p. 143):  

 

Onde se encontram, na materialidade discursiva da totalidade, as 
marcas do éthos do enunciador? Dentro desse todo, procuram-se 
recorrências em qualquer elemento composicional do discurso ou do 
texto: na escolha do assunto, na construção das personagens, nos 
gêneros escolhidos, no nível de linguagem usado, no ritmo, na 
figurativização, na escolha dos temas, nas isotopias, etc.  

 

Tendo em vista nossos objetos de análise, e por razões metodológicas, dentre 

todos os indícios possíveis que revelam a construção do ethos, optamos por analisar 

as figuras de argumentação e retórica e os argumentos, baseados, principalmente, 

em Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), além da dimensão persuasiva das imagens 

presentes nos inscritos/grafitos e colagens que apontam, sobretudo, para a relação 

entre ethos e pathos, na medida em que persuadem pela emoção.  

Para finalizar essa exposição dos aspectos metodológicos, é importante dizer 

que o fato de ter a oportunidade de adentrar esse espaço, ter feito a coleta do corpus 

e entrevistado as detentas, como se sabe num lugar considerado restrito, fez com que 

eu, como pesquisadora, tivesse um olhar cauteloso também no momento da análise 
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das imagens, que parecem disputar espaço nas paredes e portas das celas das 

transexuais. É esse olhar que apresentamos a seguir. 
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4 ANÁLISE DO CORPUS  

 

Conforme descrito no capítulo anterior, as imagens selecionadas para análise 

foram colhidas no Copemcan – Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto – 

Presídio São Cristóvão. As colagens e os inscritos que estão elencados a seguir foram 

feitos por transexuais da Unidade, em suas respectivas alas, e o objetivo principal 

dessa forma de manifestação é ampliar as vozes da comunidade LGBTQIA+ dentro 

do espaço prisional. Para nossa análise, além das imagens, levaremos em 

consideração trechos da entrevista coletiva também já descrita, com o intuito de 

colaborar com a compreensão e interpretação dos inscritos e colagens.  

A partir da coleta, começaremos as análises das imagens que estão 

enquadradas na temática religiosa, conforme o critério metodológico da recorrência 

temática, objetivando a depreensão do ethos que elas revelam. Os indícios desse 

ethos são encontrados no logos e podem revelar também a busca pelo despertar de 

paixões no auditório, o pathos.  

A primeira imagem diz respeito a uma colagem de páginas do livro dos 

catequizadores da denominação cristã Testemunhas de Jeová, abaixo: 

 

Figura 2 – Colagem de páginas do livro da igreja Testemunha de Jeová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Fotografia registrada por Geovaneide Reis. 
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A partir deste texto, observa-se que as transexuais buscam demonstrar fé, 

talvez buscar uma pretensa salvação pregada por religiões cristãs ou ainda 

demonstrar arrependimento, num ambiente de pena diante dos delitos praticados, nos 

quais a sociedade e as religiões, muitas vezes, incluem a homossexualidade, a 

bissexualidade e a transexualidade. Tal afirmação pode ser ratificada na fala que se 

segue: 

 

U.T.: “Mesmo que a gente faça parte da população LGBTQIA+, não significa 

que Deus não nos ame”. 

 

Na fala acima, de U.T., a palavra “mesmo”, sendo usada como conjunção, tem 

o sentido de “apesar de”, evidenciando que a oradora repete o discurso da sociedade 

e da igreja (e mostra aceitá-lo) de que não é certo ser LGBTQIA+, de que elas – as 

detentas transexuais - estão à margem da “normalidade”, mas que mesmo “erradas” 

haveria um ser superior que as ama, argumentando que não haveria contradição ou 

incompatibilidade nisso. 

As oradoras demonstram ir na contramão dos padrões heteronormativos 

impostos pela sociedade, os quais são ainda mais latentes nas prisões, locais onde a 

voz minoritária é ainda mais silenciada. A fala acima, tal como as que estão por vir, 

busca retratar uma imagem discursiva de fé das prisioneiras em Deus e Jesus. No 

trecho abaixo, numa intertextualidade com a história cristã, a oradora usa do 

argumento de comparação, cujo objetivo é fazer com que seu público adira a sua tese 

levando em consideração fatores de semelhança ou analogia, evidenciados pelos 

dados apresentados. Como mencionam Silva e Mariano (2021, p. 101-102), “Podem 

ocorrer por oposição, ordenamento ou ordenação quantitativa”. Este uso acontece de 

forma implícita, uma comparação entre Jesus (que teria contrariado os poderosos da 

época e se aproximado de pecadores (“quebrando regras”), com suas próprias 

histórias, de delito e identidade de gênero não aceita socialmente, como se vê abaixo: 

 

C.F.: “Ele veio ao mundo quebrar algumas leis”.  

 

A intertextualidade com conhecimentos e discursos religiosos e bíblicos visa 

construir uma comunhão com o auditório, com quem as oradoras presumem 



72 

 
 

 

 

compartilhar a mesma crença. A remissão a crenças e valores que consideram em 

comum pretende persuadir o outro pela emoção, revelando estratégias no pathos. 

A colagem em questão, portanto, busca construir um ethos religioso, que pode 

tanto revelar suas crenças – das oradoras -  e uma busca por aceitação e salvação 

diante de suas condições, quanto pode revelar uma estratégia para serem vistas de 

outra forma, que elas consideram ser positiva, por uma sociedade que as julga 

duplamente: pelo delito, o que é regido por leis penais, e por serem transexuais, o que 

se baseia em preconceitos e desinformação acerca das diversidades de sexualidade 

e identidades de gênero.  

O argumento da regra da justiça aparece de forma clara no trecho abaixo e se 

baseia, novamente, na intertextualidade com discursos bíblicos e religiosos, que 

afirmam uma igualdade entre os homens. O argumento de autoridade, com a citação 

explícita de Deus/Jesus, neste e em outros fragmentos da entrevista, também tem 

função persuasiva. Essas estratégias buscam despertar a identificação de valores e 

sentimentos como compaixão.  

 

C.F.: “Tem um Deus que fala que somos iguais e que um dia seremos felizes, 

é nisso que eu me apego”.  

 

E.L.: “Nós somos seres humanos. Se creio em Deus eu não vou para o inferno, 

vou para o céu”. 

 

A recorrência dessa temática religiosa contradiz com a realidade das detentas, 

que não têm acesso ao livro da Bíblia ou outros, por questão de segurança. É nítido o 

apelo ao pathos, esse que está vinculado ao auditório, isto é, às pessoas que possuem 

contato com os discursos, à maneira como esse auditório reage, às paixões que são 

despertadas a partir dos discursos (ARISTÓTELES, 2005, p. 45), isso acontece, já 

que, sendo o cristianismo um valor que consideram em comum com seu auditório, não 

ter acesso à Bíblia seria um crime (“não nos dão nem a Bíblia). Compreende-se 

também que esses discursos retomados ou são trazidos por denominações religiosas 

ou são memórias anteriores de leitura e crença. 
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U.T. “Não nos dão nem uma Bíblia para ler, só queríamos mais revistas, livros 

e, principalmente, a Bíblia para conversar com Deus”.  

 

U.T.: “A gente só tem a fé mesmo, mas tinha que ter um objeto, um livro, uma 

coisa que pudesse mostrar essa fé que temos, para conseguir correr atrás de mais 

objetivos, mas não nos dão”. 

 

U.T.: “Jesus não diz uma única palavra que seja contra a homossexualidade e, 

num mundo onde isso seria muito estranho, Jesus não foi um homem que casou, um 

homem que não possui descendentes e que também só anda com homem”. 

 

Partindo para a análise da linguagem verbal e da linguagem não-verbal 

presentes nas páginas do folheto das Testemunhas de Jeová colado na cela (Figura 

2), portanto não sendo de autoria das detentas, mas colado por elas, observa-se o 

uso do verbo no modo imperativo, no intuito de determinar suas ações para que 

conquistem o “perdão divino” e o “céu”: “Estude a Bíblia”, “Ore a Deus”. Tais 

enunciados ratificam discursos típicos das religiões, especificamente, os das 

Testemunhas de Jeová, como também visam a persuadir os leitores, no caso as 

detentas, quanto à veracidade dos dogmas estabelecidos pela religião.  

O intuito dessas imagens parece ser também de convertê-las aos padrões 

heteronormativos, incentivando-as a retrocederem ao estado de corpo tido como 

“natural” pelos religiosos. Tal padrão é sempre bem definido e apresentado através 

dos panfletos distribuídos, em que sempre se tem a imagem de homens 

heterossexuais e até casais heterossexuais, na sua maioria brancos, ratificando a 

ideia implícita de que as pessoas devem aceitar seus corpos naturais, e de certo modo 

se espelharem nos padrões ali expostos. Padrões esses que vão desde como orar até 

como se vestir. Isso se dá, pois sempre houve divergências entre os discursos dos 

campos religioso e científico sobre a homossexualidade e a transexualidade, e apesar 

de alguns avanços nesse diálogo, há muitas pessoas LGBTQIA+ e pessoas próximas 

a elas que já sofreram e continuam sofrendo devido a preceitos religiosos e 

tradicionais de que só existe um padrão, que deve ser seguido. 

É comum na catequização o tema “libertação”, o que resulta em falas como: 

essas são formas de “resistir a espíritos maus”. É corriqueira a forma descarada como 
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as igrejas e religiões recorrem às promessas bíblicas e ao amor divino para conseguir 

controlar e dominar as pessoas. Aqui é possível observar tal tentativa, visto que o 

intuito das igrejas que visitam as cadeias não passa, em maioria, de mais uma 

tentativa de dominar e controlar uma minoria através da fé.  

O arrependimento ali pregado não é, ainda que diante das condenações 

aplicadas pela justiça, para que se arrependam quanto aos crimes cometidos, o que 

ocorre de fato é um segundo julgamento, em que a igreja criminaliza a natureza 

transexual das detentas e impõe a sentença da repressão do próprio corpo. A carência 

instaurada pelo distanciamento da sociedade não permite que tais detentas percebam 

quão distantes esses dogmas e padrões estão daquele amor narrado através da 

bíblia. 

Deste modo, as imagens não-verbais colaboram no caráter persuasivo do 

discurso verbal veiculado no papel. Sendo assim, a utilização dos verbos no 

performativo revelam uma escolha do orador, a igreja Testemunhas de Jeová, por 

formas verbais que reforçam a autoridade do orador, uma autoridade, segundo eles, 

dada pelo próprio ser divino.  

Nota-se que o uso do sintagma “maus espíritos” pode ser considerado uma 

figura de escolha que visa “impor ou sugerir uma caracterização” (GUIMARÃES, 2001, 

p.153), o que desperta o medo nas detentas, visto que ninguém quer ser um 

representante de um espírito ruim, induzindo-as a seguir o caminho ora orientado pela 

igreja e pelo discurso presente no papel.  

Ainda, as imagens não-verbais figurativizam as ações presentes na linguagem 

verbal, reforçando-a, o que pode ser caracterizado como figuras de presença, 

despertando o sentimento da presença do objeto do discurso na consciência do 

auditório. Ademais, de forma implícita, há a utilização de argumentos de causa e 

consequência, muito utilizados em discursos religiosos, como o uso dos verbos no 

imperativo:” Ore a Deus”, “Estude a Bíblia”, logo, se você agir de tal forma, será salvo, 

do contrário, não será. Tal estratégia causa a paixão do medo naqueles que estão 

frágeis e desesperados com sua situação, como os/as detentos/as.  

As detentas, nas falas expostas em entrevista, utilizam ainda dos argumentos 

da regra da justiça e do argumento da reciprocidade, clamando para si o mesmo amor 

que Deus teria pelas outras pessoas e assim buscam despertar no outro a paixão da 

compaixão.  
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Outro enunciado presente na figura 2, com a mesma voz no imperativo, é: 

“Achegue-se cada vez mais a Jeová”; dessa forma, observa-se que esse texto busca 

promover a busca por um Deus, além de passar a ideia de que a libertação só será 

conseguida se se estiver próximo a Ele, aprendendo a respeitá-Lo. Ainda no logos, 

presencia-se também o uso de uma citação construída por meio de metáforas, muito 

comum na Bíblia, como a da passagem em Mateus (22, 37): “Assim como o fogo, seu 

amor a Jeová precisa de combustível para manter-se aceso”.  

Nesse contexto, observa-se que o discurso desses textos tem valor persuasivo, 

a fim de convencer as trans encarceradas de que elas têm um Deus próximo, mas 

que precisam crer nessas palavras para se libertarem de espíritos maus. O que é 

extremamente preconceituoso e ignorante, visto que a homossexualidade é vista 

como algo negativo, malévolo, e que se desconhece todas as questões sociais 

envolvidas na criminalidade, ainda mais num país tão desigual como o nosso e 

sobretudo quando se fala sobre transexuais, tão deixadas à margem que às vezes a 

criminalidade se mostra como um dos poucos caminhos a seguir. 

 

K.C.: “Eles acham que não iremos mudar, mas como vamos mudar se não nos 

respeitam e acham que não sairemos pessoas melhores, mas eu me apego em Deus”. 

 

Alguns posicionamentos críticos desta natureza permeiam a temática religiosa 

nos discursos dessas sete detentas, que anunciam buscar reconhecimento e respeito 

dentro de um espaço que aumenta ainda mais os discursos de exclusão da sociedade. 

Para muitos, pode ser normal associar um/a detento/a LGBTQIA+ a alguém que não 

tem fé, não crê em Deus, pois muitas pessoas associam a falta de religião à 

criminalidade e à transexualidade (inclusive, colocando essas duas condições num 

mesmo patamar), ou seja, constroem um ethos prévio baseado em preconceitos e 

valores pessoais. A construção de um ethos religioso, portanto, não julgando ou 

questionando uma possível fé das detentas, tem a função retórica de construir uma 

imagem diferente da que a sociedade possui, uma imagem que elas consideram mais 

positiva e que possa diminuir os julgamentos da sociedade.  

Os/as detentos/as recebem as Testemunhas de Jeová no Sistema Prisional 

com o discurso de que receberão a “palavra de Deus”, porém, sabe-se que essa 

“catequização” dos/as presos/as e, especialmente, das detentas transexuais, está 
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relacionada ao interesse das igrejas de fidelizar pessoas através da fé, última 

instância da esperança humana. O interesse na ocasião não é o de acolhê-las como 

são, muito menos de respeitá-las, mas sim de atraí-las para uma percepção de que 

são pecadoras, e não só em relação à criminalidade, mas também quanto ao gênero 

com que se identificam, tal como suas orientações sexuais, o que resulta no incentivo 

de mudança do ser baseada num não-poder ou num não-dever-ser reiterado pelas 

igrejas. Não é, portanto, uma relação desinteressada ou acolhedora com foco no bem 

do outro, mas uma forma de mostrar e induzir os/as transexuais, tratando a identidade 

de gênero como pecado, incentivando sempre uma conversão aos padrões da igreja, 

enfatizando a necessidade de uma mudança de vida e a salvação, caso o indivíduo 

siga os preceitos apresentados como divinos pelos catequizadores. 

Os próximos grafitos/inscritos, por sua vez, retratam Jesus na sua forma 

eurocêntrica. São inscrições antigas, segundo as oradoras, já que atualmente elas 

não têm mais acesso a qualquer material que possa ser utilizado para produzir essas 

expressões de arte, o que gera mais manifestações críticas que revela também uma 

imposição do sistema para uma adequação a um comportamento hétero. Antes, 

vejamos trechos que afirmam isso: 

 

C.F.: “Como querem que saiamos pessoas melhores, se nem o direito de nos 

expressar através de desenhos nós temos. Querem que a gente saia como uma 

pessoa certa se nem acreditam na nossa fé e na nossa expressão. Para mudar 

precisamos de ajuda, mas só tem esse direito e bom convívio quem se porta como 

homem dentro da ala.” 

 

K.C.: “Talvez desenhar seja uma forma também de nos manifestar para nos 

darem um livro, uma bíblia, por isso nos expressamos em parede, mas não olham 

dessa forma para a gente”. 

 

C.L.: “Não nos respeitam, acham que porque somos trans vamos direto para o 

inferno, como dizem na nossa cara: vocês não são nada, apenas uns ‘viadinhos’ de 

merda”. 
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Por mais que sejam desenhos feitos na parede com lápis ou outros objetos 

pontiagudos sem cor, é possível remeter-se a um retrato forjado/forçado pelas 

religiões cristãs, pautadas em discursos patriarcalistas, revelando, mais uma vez, o 

diálogo entre a linguagem verbal e a não-verbal, tanto nos discursos das oradoras 

quanto nos das denominações cristãs referidas. Não obstante do que é muito comum 

na sociedade contemporânea, tal como em sociedades anteriormente estabelecidas, 

a imagem de Jesus desenhada pelas detentas aproxima, de certo modo, o deus delas 

mesmas através da fisionomia. É muito comum que as igrejas ocidentais aceitem e 

propaguem com mais facilidade a imagem de um Jesus branco, de cabelos lisos e 

olhos claros, pois, de modo geral é o padrão de fisionomia das classes dominantes e 

isso representa uma aproximação entre o deus e o humano. Do mesmo modo, é 

comum uma pessoa de pele preta defender a ideia da alta possibilidade de Jesus teria 

sido negro.  

Na figura três pode-se observar seu rosto muito bem marcado, com certo 

sombreamento, que pode ser remetido a uma maquiagem, cabelos bem alinhados 

sobrancelhas bem arqueadas assim como cabelo bem alinhado e liso, além de um 

nariz e boca extremamente harmonizados. Na figura quatro, além das características 

anteriormente citadas, pode-se observar um olhar muito bem marcado, um cabelo 

ondulado e um nariz bem contornado. Tais características são, inquestionavelmente, 

atípicas em pinturas de Jesus expostas em locais públicos, e são padrões comumente 

reproduzidos pelas transexuais.  

O que aqui queremos expressar é que as pessoas, de modo geral, necessitam 

de um deus com características que se aproximem das suas, sejam elas físicas ou 

cognitivas. É exatamente o que ocorre nas pinturas das transexuais. O Deus ali 

descrito, se bem observado, é aparentemente um homem, porém com traços 

femininos, o que acaba o aproximando delas e alimentando sua fé. 
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Figura 3- Desenho de Jesus 1                                Figura 4- Desenho de Jesus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Fotografias registradas por Geovaneide Reis. 
 

 

Segundo as oradoras, em entrevista, os desenhos que remetem à face de 

Jesus são, para elas, sinônimos de fé e fortaleza, reforçando o ethos religioso até aqui 

identificado. A falta de respeito e confiança no sistema é explícita nas falas abaixo, o 

que revela também um ethos crítico. O apelo ao divino mostra-se como uma última 

saída para suas situações, escancarando a dura realidade de detentos/as e 

principalmente de detentas transexuais.: 

 

U.T.: Se aqui dentro a gente não crer em Deus, vamos crer em quem? 

 

K.C.: Sexualmente já somos caladas, e nesse espaço nem se fala, então sei 

que se mostro que tenho fé, Deus vai escutar nossas vozes, independente de sexo 

ou religião. 
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U.T.: “Mesmo num presídio masculino eu posso usar uma roupa feminina, 

porque essa seria eu. Então não queremos um olhar específico para nós e sim um 

olhar de respeito por quem eu sou”. 

 

 K.C.: “A fé nos dá força para lutar, a religação com Deus é que nos dá o 

sustento de enfrentar o amanhã aqui dentro, porque não somos respeitadas. E em lei 

diz que: respeitem para serem respeitadas”.  

 

Esses desenhos, segundo as oradoras, ainda as representam e funcionam 

como uma manifestação de força e fé diante das pessoas que frequentam o sistema, 

como policiais, administradores e presos héteros. Mais uma vez, a autoridade é usada 

de forma metafórica e persuasiva na imagem de um ser superior. Ao mesmo tempo, 

mantém o ethos religioso já identificado nesta análise, eficaz para demonstrar uma 

mudança de comportamento num ambiente e numa sociedade marcada por sanções.  

A imagem seguinte, por sua vez, que pode ser caracterizada a grosso modo 

como uma foto de colagens, mostra uma montagem de dois textos, aparentemente 

diferentes, mas que por sua sobreposição e diálogo nos revelam uma continuidade 

discursiva com a temática religiosa. 
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Imagem 5: “Respeita para ser respeitado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia registrada por Geovaneide Reis. 

 

Na parte superior da fotografia, identificamos a imagem de Santa Edwiges, 

conhecida na igreja católica como a santa dos pobres e endividados por, após a 

viuvez, de acordo com sua história, ter se dedicado a ajudar os mais pobres e 

carentes, inclusive aqueles que eram presos por não conseguirem pagar suas dívidas, 

o que remete à situação de cárcere das detentas, mesmo que por outros motivos. A 

presença dessa imagem revela que diferentes denominações cristãs permeiam as 

crenças e discursos das presidiárias analisadas. A imagem é de uma mulher branca, 

com trajes que lembram os de freiras, que carrega uma coroa sobre um livro. Assim 

como outras imagens, a da santa pode funcionar como uma estratégia de comunhão 

com o auditório. 

A imagem da santa é complementada com um texto escrito em cartolina colado 

logo abaixo, com os seguintes dizeres:  
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“Convivel LGBT 

Cela das casadas 02 

O convivel LGBT vem para acabar com o preconceito que ainda existe no 

Brasil, e no mundo. Por meio desta causa viemos acabar com isso, porque somos 

todos uma só família, e unides venceremos as barreiras cada dia mais. Porque 

sendo lesbicas, gays, bisexuais, ou trans-sexuais: brancos ou negros, mixtiços ou 

não, somos todos filhos do mesmo Deus 

 

Esse é o lema 

Travesti não é bagunça 

 

Respeita para ser respeitado 

 

Diga não ao preconceito! 

Free Stile ”29 

 

 

A regra da justiça pauta-se mais uma vez num argumento de igualdade 

baseado nos preceitos cristãos: “Somos filhos do mesmo Deus”, funcionando também 

como um argumento de autoridade. O discurso de igualdade resgata as diferenças de 

orientação sexual, etnia etc.. Outro aspecto relevante a se observar é a escrita da 

palavra “unides”, que faz referência à linguagem neutra30, língua essa que visa criar 

um espaço linguístico mais inclusivo, incluindo todos os gêneros, que vai além da 

lógica binária que a língua portuguesa impõe.  

Ainda nesse cartaz, elas escrevem: “Porque sendo lesbicas, gays, bisexuais ou 

trans-sexuais: brancos ou negros, mixtiços ou não, somos todos filhos do mesmo 

Deus”, o que nos faz pensar que elas buscaram utilizar a palavra negros a fim de que 

o auditório reflita acerca do preconceito vivenciado na sociedade também pelos 

 
29 A transcrição é fiel à escrita das detentas, sem preocupação com a análise de desvios gramaticais 
ou ortográficos. Assim como as transcrições da entrevista.  
30 “A linguagem neutra é uma proposta de reflexão sobre representatividade e objetiva tornar a língua 
portuguesa inclusiva para pessoas transexuais, travestis, não-binárias, intersexo ou que não se sintam 
abrangidas pelo uso do masculino genérico. Aqui entram por exemplo as novas grafias de palavras 
como amigxs, tod@s, todes.” (OLIVEIRA, 2021). 
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negros, que não só elas, mas que os negros também sofrem discriminação (e muitas 

delas sofrem duplamente o preconceito por serem trans e negras).   

Além disso, observa-se que a linguagem não-verbal contribui para o processo 

de persuasão do auditório. O desenho do coração, por exemplo, remete à 

feminilidade, é um símbolo que socialmente é visto como referência aos sentimentos, 

ao amor, paixão, logo é um uma marca que está associada ao feminino, dentro dos 

estereótipos sociais. Também é perceptível que há os desenhos de pássaros, que 

remetem à liberdade, ao voar, à leveza, sendo assim, podem representar, 

metaforicamente, que elas buscam a igualdade de gênero, a liberdade do cárcere e 

de poderem se expressar, se comportar de acordo com o gênero com o qual se 

identificam.  

As formas das letras também são significativas. Observa-se que são formatos 

que mudam no decorrer do texto. O início apresenta uma letra mais rebuscada, maior, 

para chamar a atenção, aparentando ser o título. Já a continuação está com  letras 

menores, mas apresenta algumas em caixa alta, talvez também para dar destaque. O 

suporte é uma folha A4, mas é utilizado como um cartaz, com o objetivo de 

manifestarem sua opinião acerca da falta de respeito que sofrem no Sistema, para 

isso, utilizam argumentos de identidade e definição, pois apresentam em seu cartaz 

elementos que as identificam e as definem como pertencentes a um grupo.  

Observa-se ainda a utilização de termos estrangeiros como “Free stile” (cuja 

escrita correta é freestyle), que traduzido significa estilo livre, ou seja, relaciona-se 

com suas reivindicações pelo respeito ao seu estilo, pelo direito de ser quem são, de 

se vestir como querem e de serem chamadas por seus nomes sociais.  

Ao tratar da interrelação das provas retóricas, Galinari (2012, p. 258), nos diz 

que “é justamente nessa interrelação que conseguimos edificar e reconstruir as 

‘virtudes intelectuais’ do orador, ou seja, uma das importantes dimensões de seu 

ethos: aquela assentada na maestria coerente/coesa nas artes do logos”.  

Ainda nesse cartaz, nota-se a ênfase na frase “Respeita para ser respeitado”, 

que remete à força em mostrar que o respeito só será recíproco quando forem 

respeitadas e que elas merecem o devido respeito no espaço em que vivem, sem 

preconceito. Ademais, um enunciado do cartaz expõe o ethos prévio que é construído 

pela sociedade, de que a população LGBTQIA+ faz bagunça, o que é rebatido com 
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“Travesti não é bagunça”, ressaltando o preconceito que perambula pela sociedade e 

que deve ser combatido. 

Dessa maneira, observa-se nos discursos a relação entre as lutas e a 

religiosidade, como se caminhassem juntas. Sendo assim, identifica-se um ethos 

religioso e crítico. Elas buscam mostrar naquele espaço a insatisfação com a 

discriminação, o preconceito, a falta de respeito, e lutar por igualdade, por mais 

respeito, seja ali dentro ou fora. Lutam contra o silenciamento que permeia o ambiente 

prisional. A construção de um ethos religioso pode ter também a função de tentar 

conseguir esse respeito, na medida em que consideram um ethos positivo no olhar da 

sociedade.  

Desse modo, mediante as análises das imagens coletadas e das falas das 

oradoras, constata-se uma tentativa de construção de virtudes religiosas de um grupo 

que sofre com a falta de respeito dentro do sistema carcerário. Esse ethos religioso 

pretende substituir ou modificar possíveis ethé prévios baseados em estereótipos que 

relacionam a detentas transexuais um afastamento da fé, devido aos delitos 

praticados e à sua orientação sexual. A expressão dessa aproximação com o divino 

mostra-se, portanto, como uma estratégia argumentativa que visa a mostrar uma “boa 

imagem”, de acordo com o que elas consideram que a sociedade aceita, por meio de 

uma possível comunhão de valores e crenças.  

O ethos religioso ainda é construído como se fosse uma forma de atenuar a 

pena delas por terem cometido determinado crime e estarem presas. Além disso, 

revelam também uma possível busca de refúgio na fé, na medida em que creem que 

a fé pode influenciar na busca por espaço de respeito e que com fé é possível ter força 

e, como dito por uma interna, K.C., “irmos para o céu” e “Se creio em Deus, eu não 

vou para o inferno, vou para o céu”.  

Ao mesmo tempo, o próprio discurso religioso é a base para questionar, avaliar 

e criticar a falta de respeito às suas individualidades, na condição, que são, de filhas 

de Deus, de seres humanos etc., conforme suas falas na entrevista. Logo, essa 

situação comunicativa constrói-se a partir de raciocínios demonstrados pelo logos, no 

uso de argumentos e de figuras de argumentação. Conforme Galinari (2014, p. 264), 

“em outros termos, isso equivale a dizer que o ethos e o pathos (as imagens de si e 

as emoções suscitáveis no auditório) só se tornam realidade a partir do discurso”. 
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A comunhão com uma variedade de interlocutores, porém, cristãos, é possível 

devido à presença de imagens que remetem a crenças diferentes, como é o caso da 

imagem de uma santa católica e de panfletos de Testemunhas de Jeová, que pregam 

doutrinas diferentes. 

Importante ressaltar que as oradoras informam, durante a entrevista, que uma 

parcela do público dentro do sistema não acredita no teor dessa forma de 

manifestação religiosa, ou seja, não concorda que esses grafitos e colagens condizem 

com seus perfis, de que são capazes de ter sentimento, de crenças e de que podem 

mudar, remetendo ao dito por Foucault (1987), de que a prisão não é vista como uma 

opção para quem está no mundo da criminalidade, mas sim como forma de castigo, 

que induz o indivíduo a praticar crimes novamente ao estar no mundo social. 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observamos em nossa análise a inter-relação entre os meios de persuasão da 

retórica, logos, ethos e pathos. Através do logos, as oradoras revelaram um ethos 

religioso, mas que não basta em si, pois é a base para um ethos crítico que revela as 

condições de transexuais encarceradas e pede por respeito. O “grito” das oradoras 

por meio de suas colagens, grafitos e falas alcança o auditório do sistema prisional, 

heterossexuais, trabalhadores desse espaço público, além de pesquisadora e leitores 

deste trabalho, sobretudo aqueles persuadidos por verem nesses discursos valores, 

crenças ou causas sociais com os quais compartilham. E aí se estabelece o pathos, 

com sentimentos de identificação, compaixão ou amor. 

Observamos, ainda, como as imagens – a linguagem não-verbal - podem ser 

persuasivas, embora não argumentativas, e são utilizadas como expressão de poder 

e proteção, como tentativa de comunhão, além de propagarem discursos cristalizados 

por instituições e pela sociedade em geral. Elas ainda significam também nos textos 

multimodais, em que constroem o sentido junto com a linguagem verbal, em diálogo 

e complementação. Carregadas de significado e história, elas serviram como pano de 

fundo para a entrevista e despertaram interpretações, relatos e reivindicações que nos 

auxiliaram na depreensão do ethos.  

Na pesquisa realizada, não se buscou adentrar nos parâmetros jurídicos legais, 

embora este trabalho tenha o objetivo de analisar grafitos e colagens dentro do 

sistema prisional que se localiza em um município sergipano. Deste modo, não nos 

importaram os crimes cometidos. Da mesma forma, não se buscou fazer uma análise 

das religiões, de sua abordagem ou nem mesmo, e muito menos, acreditar ou 

questionar a fé dita pelas detentas. 

De forma investigativa, procurou-se construir o corpus a ser analisado através 

da abordagem da Retórica, tendo em vista a construção do ethos, a partir da 

manifestação de pensamento com o uso de colagens e inscritos, além da entrevista, 

que permitiu direcionar o entendimento para um universo singular e, ao mesmo tempo, 

tão plural, como a prisão. 

O ethos, enquanto imagem discursiva construída por um orador, é um ato 

retórico, portanto, além de afirmar a depreensão de um ethos religioso no corpus 

analisado, cabe-nos responder: e o que significa isso retoricamente? Qual seu efeito? 

A religiosidade é relacionada à virtude, às “pessoas de bem”, portanto, na condição 
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de pessoas duplamente julgadas e penalizadas pela sociedade majoritariamente 

cristã, como se caracteriza a sociedade brasileira, as detentas transexuais do 

Copemcan buscam, de forma ou mais menos consciente, a substituição de um ethos 

prévio estereotipado de “pecadoras” - pelos crimes cometidos e pela orientação 

sexual, vista como pecado por parte dessa sociedade – por um ethos que consideram 

positivo aos olhos de seu auditório imediato – pessoas que frequentam o presídio de 

diferentes formas – ou não, a sociedade como um todo. Assim, importa ao estudo do 

ethos o sujeito discursivo e não o sujeito empírico, lembrando que o discursivo 

persuasivo se baseia/deve se basear nas crenças e valores do auditório.  

O ethos como aqui compreendemos, na esteira dos estudos de Ruth Amossy, 

no entanto, não é puramente linguageiro, mas é também social, institucional. Portanto, 

como separar o efeito da construção discursiva de um ethos daquilo que o orador 

carrega de sua vivência, de seu status social? Como transexuais, nossas oradoras 

falam do lugar da mulher trans; como detentas, falam do lugar do cárcere. Elas são 

detentas transexuais e é impossível separar essas suas características da imagem 

discursiva criada. Assim temos um ethos religioso atravessado de crítica e luta, que 

divide o espaço, portanto, com um ethos crítico, consciente. Ao mesmo tempo em que 

buscam construir uma imagem que seja persuasiva e bem vista aos olhos da 

sociedade – o ethos religioso – elas denunciam sua falta de expectativa, de liberdade 

e de respeito. E que fique claro, não duvidamos de suas crenças, mas o que nos 

compete é esse trabalho e esse efeito retóricos. 

Assim, com a análise, foi possível lidar com as diversas interpretações da nossa 

realidade social, como o preconceito vivenciado por esse grupo que até hoje é 

marginalizado pela sociedade. Além disso, sob a ótica da retórica, pode-se observar 

o modo de ação na linguagem das detentas, já que suas falas, inscritos e colagens 

simbolizam um ato de manifestação, através do discurso, de diferenças hierárquicas, 

da evocação de sentimentos, de manifestações ideológicas e religiosas, contrariando 

alguns estereótipos. 

Pode-se observar que, por não seguirem padrões tidos como “corretos”, ou 

seja, de homens heterossexuais, elas são excluídas e, principalmente, por serem 

privadas de liberdade, sofrem mais ainda com o preconceito dentro daquele espaço e 

na sociedade em geral, chegando a ser estigmatizadas, impedidas de fazerem 

plenamente parte de uma sociedade. Logo, a pretensão inicial das colagens e grafitos 
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parece ser a de tornar viva a arte de manifestação de pensamento de cada indivíduo 

que fez ou faz parte daquele ambiente, como um canal de acesso ao imaginário 

humano, às suas esperanças, à sua vontade de persuadir e mudar sua história. 

Nesse contexto, o grafito e as colagens são técnicas que fazem parte da 

realidade de nossas oradoras, mas que ameaçam não mais existir, visto que 

atualmente elas não têm mais acesso a materiais em suas celas que permitam essas 

produções, por questões de segurança. Tudo isso nos leva a uma problemática de 

cunho político-social, já que a estrutura prisional brasileira, como um todo, é falha 

quanto a espaços, acomodações e formas de inserção e formação dos/as detentos/as.  

Também não há uma conscientização educativa por parte dos governantes 

para com a sociedade, de maneira que a população compreenda melhor a amplitude 

da diversidade de gênero, étnica, social, e que ela de nada tem a ver com a 

criminalidade, a qual é resultado de problemas sociais e da falta de políticas públicas.  

A sociedade, no geral, não tem conhecimento quanto ao tratamento ofertado 

às transexuais e demais LGBTQIA+ nos sistemas prisionais, que se destina a coibir, 

vigiar e punir, quando sua finalidade também deveria ser ressocializar esses 

indivíduos por meio de políticas sociais e da educação. As pessoas, em sua maioria, 

não se interessam por políticas de melhorias para os marginalizados, estão 

aparentemente confortáveis em suas posições sociais, ou talvez só convencidos 

disso, e não conseguem perceber o outro. Esperamos, por fim, que nossa pesquisa 

tenha, além de revelado o trabalho retórico de oradoras eficazes, chamado a atenção 

para suas realidades e discursos. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “Inscritos nas celas das transexuais em penitenciária sergipana: um estudo do 
Ethos na argumentação retórica” 
Pesquisador: Geovaneide Santos dos Reis  
Orientador: Prof. Drª Márcia Regina Curado Pereira Mariano 
  
PREZADA, 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa que tem por objetivo analisar a construção do Ethos em 
inscritos presentes em celas de transexuais em penitenciária do estado de Sergipe. Além disso, refletir 
sobre as fobias que alimentam o preconceito de gênero e mantém a exclusão de grupos minoritários, 
podendo levar à criminalidade. 

Justifica-se a necessidade de estudar esses inscritos, pois, com a análise dos mesmos, 
podemos lidar com as diversas interpretações da nossa realidade social, como o preconceito 
vivenciado por esse grupo que até hoje é marginalizado pela sociedade. Além disso, com os estudos 
dos grafitos em celas das transexuais no sistema penitenciário, através de uma ótica da retórica, 
poderá ser observado o modo de ação na escrita, a linguagem e se os inscritos simbolizam um ato de 
manifestação, através do discurso, de diferenças hierárquicas, evocação de sentimentos, 
manifestações ideológicas ou até conforto pela fé. 

Os registros das imagens serão capturados por meio de um aparelho celular com resolução em 
megapilxels, somente dos inscritos, sem mencionar nomes, imagens de vocês participantes, por 
questões éticas. Cada uma dessas fotografias será interpretada como inscrição não-verbal e verbal, 
usando os tipos de escritas que nelas se apresentavam como distintas unidades para classificar os 
grafitos de acordo com categorias de conteúdo. E realizar-se-á visitas previamente agendadas pelo 
responsável do sistema. 

Gostaríamos, portanto, de convidá-la a participar desta pesquisa. Caso aceite, você poderá 
desistir de participar a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. A sua participação no estudo será 
voluntária, você não terá nenhum tipo de remuneração. Além disso, seu nome não aparecerá em 
nenhum momento do estudo, pois você será identificado por meio de um número, que corresponderá à 
sequência de entrevistas realizadas pelo pesquisador. 

O tempo previsto para a sua participação será de no máximo 40 minutos. Será realizada uma 
entrevista com o intuito de identificar a imagem discursiva (ethos) construída por você, isto é, observar 
a construção do sujeito, da identidade, o modo de ação na escrita ou colagens, a linguagem e se esses 
inscritos simbolizam um ato de manifestação, através do discurso, de diferenças hierárquicas, 
evocação de sentimentos e até manifestações ideológicas. 

Caso não se sinta confortável em participar da pesquisa em algum momento, você poderá 
encerrar sua participação imediatamente. Os riscos previstos estão relacionados ao surgimento de 
desconforto durante a coleta de dados; possibilidade de constrangimento ao responder o instrumento 
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Drª Márcia Regina Curado Pereira Mariano 
(Pesquisadora Orientadora) 

de coleta de dados; medo de não saber responder ou de ser identificado; estresse; quebra de sigilo; 
cansaço ou vergonha ao responder às perguntas; alterações na autoestima provocadas pela evocação 
de memórias ou por reforços na conscientização sobre uma condição física ou psicológica restritiva ou 
incapacitante. Se você se sentir prejudicado por ter participado desta pesquisa, você poderá buscar 
indenização de acordo com as leis vigentes no Brasil, através das vias judiciais. 

Os dados coletados serão analisados em conjunto, apresentados e publicados em eventos 
científicos e revistas científicas da área, em formato adequado a fim de trazer benefícios diretos a todas 
sem prejuízo do retorno à sociedade em geral. 

Consideramos que o participante da pesquisa tem direito ao sigilo e à confidencialidade das 
informações prestadas, bem como de decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as 
informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública, e que as informações obtidas 
serão utilizadas somente conforme os objetivos propostos pela pesquisa. 

Os resultados desta pesquisa serão importantes para podemos lidar com as diversas 
interpretações da nossa realidade social, como o preconceito vivenciado por esse grupo que até hoje é 
marginalizado pela sociedade, as condições precárias da existência transexual no sistema carcerário 
brasileiro, além de dar visibilidade às transexuais e seus discursos.  

Qualquer dúvida ou informação que necessitar, poderá entrar em contato conosco no Programa 
de Pós-graduação em Letras (PPGL), com contato: 79 31946861. O referido projeto será enviado para 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Sergipe, o qual será iniciado apenas 
após a aprovação pelo referido órgão. Além disso, importante lembrar-lhes que o CEP é um órgão de 
caráter consultivo, normativo, deliberativo e educativo, que existe nas instituições que realizam 
pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses do participante da 
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 
padrões éticos. Podendo entrar em contato com a CEP pelo endereço: Rua Cláudio Batista s/nº Bairro: 
Sanatório – Aracaju CEP: 49.060-110 – SE, ainda, contato por e-mail: cep@academico.ufs.br e 
Telefone, nos horários para contato: (79) 3194-7208 – Segunda a Sexta-feira das 07 às 12h. 

Você deverá assinar este documento, sendo que uma via lhe será entregue, devidamente 
assinada pela pesquisadora responsável, e a outra será arquivada. Além disso, serão rubricadas em 
todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por 
seu representante legal, assim como pelo pesquisador(a) responsável. 

 
Após ter lido e compreendido as informações acima, concordo em participar desta 

pesquisa, afirmo estar recebendo uma via deste documento e autorizo a utilização dos dados 
para este estudo, que poderá ser publicado e utilizado em eventos científicos. 

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Entrevistado (assinatura) 

 
Agradeço pela sua colaboração. Atenciosamente, 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Geovaneide Santos dos Reis 
(Pesquisadora) 

mailto:cep@academico.ufs.br
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APÊNDICE B- DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, Geovaneide Santos dos Reis, portador de RG nº 3.615.148-3, CPF: 064.400.665-01, 

declaro para os devidos fins, somente iniciar a coleta de dados do projeto de pesquisa intitulado 

“Inscritos nas celas das transexuais em penitenciárias sergipanas: um estudo do Ethos na 

argumentação retórica” após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Hospital Universitário de Aracaju da Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

_____________________________________________________ 

Geovaneide Santos dos Reis 
(Pesquisadora) 

 

 

ARACAJU / SE,  _________de __________________de 20___. 

ANEXO B – Declaração do pesquisador 
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APÊNDICE C- SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Ao Sr. Carlos Alexandre Soares Santos, 

Diretor do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto – COPEMCAN 

 Eu, Geovaneide Santos dos Reis, portador de RG nº 3.615.148-3, CPF: 064.400.665-01, venho 

solicitar autorização para realização de pesquisa intitulada “Inscritos nas celas das transexuais em 

penitenciárias sergipanas: um estudo do Ethos na argumentação retórica ”, sob orientação da Prof.ª 

Dr.ª Márcia Regina Curado Pereira Mariano. 

O projeto, que segue em anexo a esta carta, está em processo de cadastro na Plataforma Brasil, 
para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, sendo um 
dos pré-requisitos para tal aprovação a ciência do diretor da Instituição em que a pesquisa será 
realizada. 

Estou à disposição para qualquer sugestão a ser feita no projeto de pesquisa, e me comprometo 
a trazer a cópia da documentação de aprovação do Comitê de Ética para ficar arquivada na 
Instituição. 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geovaneide Santos dos Reis 
(Pesquisadora) 

ANEXO C – Solicitação de realização da pesquisa 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 
 

 

 

ANEXO D – Declaração de autorização para pesquisa 
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Drª Márcia Regina Curado Pereira Mariano  
(Pesquisadora Orientadora) 

ANEXO E – Termo de Confidencialidade 
 

 

Universidade Federal de Sergipe 
 
 

I–Dados sobre a pesquisa científica 
Título: “INSCRITOS NAS CELAS DAS TRANSEXUAIS EM PENITENCIÁRIAS SERGIPANAS: UM 
ESTUDO DO ETHOS NA ARGUMENTAÇÃO RETÓRICA” 
Pesquisadores: Geovaneide Santos dos Reis 
Orientadora: Prof.ª. Dr.ª Márcia Regina Curado Pereira Mariano 
II–Termo de Confidencialidade 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo geral “analisar a construção do Ethos em 
inscritos presentes em celas de transexuais nas penitenciárias do estado de Sergipe”. O estudo será 
realizado por meio de uma pesquisa qualitativa envolvendo carcerárias transexuais em unidades 
penitenciárias de Sergipe. Os resultados do estudo serão importantes para podermos lidar com as 
diversas interpretações da nossa realidade social, como o preconceito vivenciado por esse grupo que até 
hoje é marginalizado pela sociedade, além de dar visibilidade às transexuais e seus discursos. As 
informações obtidas serão confidenciais e utilizadas apenas com propósito científico. Os resultados serão 
publicados com garantia de anonimato dos sujeitos da pesquisa. Os riscos da pesquisa são riscos 
mínimos, como um desconforto, os quais são justificados pelos benefícios pretendidos. O Senhor 
poderá ter acesso a qualquer tempo aos dados da pesquisa, eliminando possíveis dúvidas. 
III – Informações dos nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento 

da pesquisa. 

1. Geovaneide Santos dos Reis. Licenciada em Letras- Língua Portuguesa pela Universidade 
Federal de Sergipe. R. Ten. Antônio Fontes Pitanga, 1246 - Farolândia, Aracaju - SE, CEP: 
49032-360.  Telefone: (79) 999516216. 

2. Márcia Regina Curado Pereira Mariano. Doutora em Língua Portuguesa pela Universidade de 
São Paulo, USP, São Paulo, Brasil. Rua Ariosvaldo Menezes Santos, 401 – Aruana – Aracaju – 
SE, CEP: 49000-185. Telefone: (079) 981559191. 

 

IV– Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que após convenientemente esclarecido (a) pelos pesquisadores, e, tendo entendido o que me foi 

explicado, consinto o acesso aos inscritos e às respostas da referida entrevista para a realização da 

pesquisa, bem como concordo em participar da pesquisa.  

São Cristóvão-SE, ______ de _________________ de 2020. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geovaneide Santos dos Reis 
(Pesquisadora) 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiSG9zcGl0YWwgUmVnaW9uYWwgRGUgTGFnYXJ0byIsImFkZHJlc3MiOiJSdWEgSm9cdTAwZTNvIEZlcnJlaXJhIGRvIEVzcFx1MDBlZHJpdG8gU2FudG8sIDE0MiwgTGFnYXJ0byIsImxhdGl0dWRlIjotMTAuOTIyODM0Mjg0MDE0LCJsb25naXR1ZGUiOi0zNy42NjAwODc3MzM0ODIsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MzkwNjk3MjY0Mzc1MjAzfQ==?link=addresses&fb_locale=pt_BR&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiSG9zcGl0YWwgUmVnaW9uYWwgRGUgTGFnYXJ0byIsImFkZHJlc3MiOiJSdWEgSm9cdTAwZTNvIEZlcnJlaXJhIGRvIEVzcFx1MDBlZHJpdG8gU2FudG8sIDE0MiwgTGFnYXJ0byIsImxhdGl0dWRlIjotMTAuOTIyODM0Mjg0MDE0LCJsb25naXR1ZGUiOi0zNy42NjAwODc3MzM0ODIsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MzkwNjk3MjY0Mzc1MjAzfQ==?link=addresses&fb_locale=pt_BR&ref=facebook
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ANEXO F- Aprovação do Comitê de Ética/UFS 
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APÊNDICE A – Roteiro e questionário aplicado em entrevista 
 

 

Roteiro de entrevista: 

 

1- A entrevista será feita em grupos de 4 pessoas; 

2- Explicar o intuito da pesquisa, as regras de sigilo, em seguida ler o termo 

que será solicitado para assinatura (como autorização para uso dos dados 

expostos, sem citar nomes); 

3- Conhecer: perguntar o nome de cada transexual (caso cite o nome 

completo, perguntar como é seu PRÓPRIO NOME- como gosta de ser 

chamada); 

4- Solicitar que desenhem em um papel em branco como elas se sentem 

dentro daquele espaço, qual a perspectiva dentro do cárcere); 

5- Explicação dos desenhos; 

6- Perguntas a serem realizadas após explanação das entrevistadas; 

 

Questionário:  

 

1- A forma de manifestação pela colagem ou escrito em paredes é muito 

visível nesse espaço. Você já se manifestou através dessas formas de 

arte? Se não, já teve vontade? 

2- Você acha importante se manifestar dessa forma? 

3- Você concorda com esse tipo de manifestação? 

4- Quais suas angústias aqui dentro? 

5- Se foi feita alguma colagem por uma delas- Porque escolheu essa 

página de revista ou essa frase? Te inspira?  

6- A arte da escrita, das colagens é uma forma de apoio psicológico?  

7- Essa forma de manifestação te representa? De que forma? 

8- Já que você escreve, faz colagem dentro desse espaço, para quem 

você pretende mostrar? Para suas colegas, para as pessoas que 

trabalham nesse espaço? Para todos que tem acesso a esse espaço? 

Você acha que mostra a sua expressão para seu público? 

9- Essa manifestação está relacionada a algum sentimento ou emoção? 
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7-Finalizar entrevista agradecendo pela disponibilidade em ajudar no 

desenvolvimento da pesquisa.  

 


