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Resumo

O presente artigo aborda a relação interseccional entre gênero, raça e classe, situando-a nos contextos da família e
da escola, na sociedade contemporânea. Apresenta as identidades como construtos sociais, por isso compreendidas
como fluidas e não essencializadas. Identificando tais questões, o objetivo principal do texto é apresentar como
instituições sociais como a família e a escola colaboram para a construção e normatização de lugares ocupados por
diversos sujeitos. Para tanto, referenciou-se nos relatos sobre a história de vida de uma professora negra, que
apresenta fatos importantes da sua trajetória, identificando o papel dos arranjos familiares, bem como do currículo
escolar acerca dos discursos que produzem modos de subjetivação e contribuem para a perpetuação de discursos e
práticas hegemônicas guiadas pela heteronormatividade.

Palavras- chave: Identidade. Gênero. Raça

Abstract

This article discusses about the intersectional relationship between gender, race and class in the family and school
contexts in contemporary society. Presents the identities as social constructs, then they are fluid and are not
hereditary. Identifying such issues, the main purpose of the text is to present how social institutions such as family and
school collaborate to the construction and standardization of seats occupied by several people. To this end, trying to
the analyse the reports about the life story of a black teacher, which presents important facts of your trajectory,
identifying the importance of family arrangements, as well as the school curriculum about the speeches that produce
modes of subjectivation and contribute to the perpetuation of hegemonic discourses and practices guided by
heteronormativity.
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Introdução

As questões que se referem ao gênero, à classe social, à raça, ao modo como os indivíduos se comportam, à forma
como usam seus discursos são alguns dos fatores que contribuem para a construção das identidades sociais. As
culturas ocidentais contemporâneas têm sido estabelecidas segundo padrões de comportamento que ditam e
comparam formas aceitáveis de relações entre as pessoas. Considerando essas questões, o presente artigo tem
como objetivo perceber como tais fatores influenciam na construção do sujeito. Para tanto, procurou identificar em
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uma história de vida, de uma professora negra as relações entre os processos histórico-sociais e a construção da
identidade de gênero.

Inicialmente, discuti de forma breve o entrecorte entre gênero, raça e classe. Em seguida, foi necessária uma análise
sobre a interferência da escola na construção da identidade social da entrevistada, observando o currículo escolar
como um imprescindível instrumento de formação da identidade dos sujeitos. Segue-se a análise dos relatos, na qual
algumas questões que constituem as identidades serão abordadas: a importância da família e da escola na formação
do indivíduo; o exercício da feminilidade ou masculinidade por meio do corpo; a relação entre a cor da pele e classe
social.

O entrecorte gênero, raça e sexo

As diversas identidades que se articulam nas diferentes situações cotidianas são constituídas a partir de relações
entre os indivíduos na vida social. Todas as relações que estabelecemos com os outros são moldadas pelo meio
cultural ao qual pertencemos, como aborda Bakthin (1981) e se apresentam, segundo Hall (2005) como uma
“celebração móvel”, quando o autor se refere à constituição da identidade, no que ele chama de modernidade tardia,
“formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos
sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL, 2005, apud HALL, 1987, p.13). A família, a escola, a classe social, a
religião, além de outros fatores implicam procedimentos, rituais, comportamentos e crenças que lhes são particulares.

Nessas relações, as sociedades estabelecem padrões que ditam formas aceitáveis ou proibidas nas vivências entre
os indivíduos, bem como selecionam aptos e não aptos para pertencer a determinados grupos de prestígio social.
Analisando as relações hierárquicas, que definem funções associadas ao sexo e a lugares sociais, é que se pode
perceber como o gênero, a raça e a classe social são dimensões importantes na construção das Hierarquias Sociais.

O entrecorte gênero, raça e classe é desvelado quando se considera, em nível analítico, as condições das mulheres
negras. Pode-se afirmar que a mulher negra no Brasil sofre tripla discriminação: por ser mulher, por ser negra e pela
condição de negra, geralmente estar exercendo uma função desvalorizada socialmente, fator que se relaciona com a
dimensão da classe social. Para elucidar a intersecção entre essas dimensões, faz-se necessário conceitua-las e
tentar demonstrar seus entrecruzamentos.

Durante muito tempo, a explicação para o comportamento masculino repousava no equipamento biológico-sexual.
Este servia como justificativa de distribuição de poder desigual entre os sexos e a posição de subordinação da mulher
em relação ao homem na vida em sociedade. O conceito de gênero como uma categoria analítica possibilita entender
as representações sociais do masculino e do feminino.

Segundo Scott (1990), o termo “gênero” como objetivo de separar o social do biológico, provavelmente tenha sido
utilizado primeiro entre as feministas americanas, com objetivo de dar um caráter social às distinções baseadas no
sexo. “ A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso dos termos como ‘sexo’ ou
‘diferença sexual’. O ‘gênero’ sublinhava também um aspecto relacional das definições normativas da feminilidade.”
(Idem, p. 1)

Anda considerando as ideias da referida autora, os gêneros são construídos nas relações sociais. “Os seres humanos
só se constroem como tal em relação aos outros.” (SAFFIOTI, 1992, p.210). Em consonância, Gayle Rubin (1993)
considera o gênero como um conjunto de arranjos que são utilizados pela sociedade para transformar a sexualidade
biológica em produto da atividade humana, “... uma mulher é uma mulher. Ela só se torna uma doméstica, uma
esposa, uma mercadoria, uma coelhinha, uma prostituta ou ditafone humano em certas relações. Retirada dessas
relações, ela não é mais companheira do homem do que o ouro, em si mesmo, é dinheiro...” (RUBIN, 1993, p. 2)

As representações sociais do masculino e do feminino operam com diferenças socialmente construídas. Desse modo,
o que caracteriza o ser masculino ou feminino não depende das estruturas biológicas apenas. Considerar gênero
como categoria analítica permite desnaturalizar as diferenças sexuais e perceber como estas são (re) construídas por
meio das práticas sociais. Esse conceito possibilita, portanto compreender como se dá a construção do feminino e do
masculino na sociedade e como essa se apoia na diferença sexual. Nesse sentido, é imprescindível afirmar que a
construção do feminino e do masculino é realizada de modo relacional. Embora seja evidente a existência de relações
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hierárquicas, nas quais as mulheres se encontram na posição de subordinadas, pensar que essas representações são
socialmente construídas significa que são relações definidas historicamente, o que quer dizer que são passíveis de
mudanças constantes.

A relação dominação-exploração não presume o tal esmagamento da personagem que
figura o polo de dominada-explorada. Ao contrário, integra essa relação de maneira
constitutiva a necessidade de preservação da figura subalterna. Sua subalternidade,
contudo, não significa ausência absoluta de poder. Com efeito, nos dois pólos da relação,
existe poder, ainda que em doses desiguais. (SAFFIOTI, 1995, p. 183)

Compreender as relações de gênero como construtos sociais significa também identificar nelas relações de poder, um
poder distribuído de maneira desigual e que submete as mulheres a uma posição subalterna em relação aos homens,
na organização social, conforme Sorj (1992 p. 15). Nessas relações, o exercício de poder está presente nos dois
polos, mas em proporções diferentes e possivelmente com objetivos distintos. “Como na dialética entre o senhor de
engenho e o escravo, homem e mulher jogam, cada um com seus poderes, o primeiro para preservar sua supremacia,
a segunda para tornar menos incompleta a sua cidadania.” (SAFFIOTI, 1995, P. 183)

Para Foucault, não se deve ignorar o caráter relacional do poder. Segundo ele, resistir ao poder é também um modo
de executá-lo.

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona
em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns (...) O poder
funciona e se exerce em redes. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas
estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação, nunca são alvos
inertes e consentidos do poder, são sempre centros de transição. (FOUCAULT, 1979, p.
183)

Destarte, sua definição de poder serviu de suporte a pesquisadoras, como Saffioti para conceber a relação de gênero
como redes de poder, que são elaboradas, normatizadas e legitimadas nas relações cotidianas entre homens e
mulheres. Com foi discutido anteriormente, as relações sociais e de poder, baseadas na diferenciação sexual,
determinam comportamentos e lócus para os indivíduos de acordo com o seu sexo. Assim a esfera pública, destinada
ao homem foi caracterizada como lugar no qual o sujeito busca supostamente o bem comum, um lugar político. Por
outro lado, a esfera privada, destinada às mulheres, foi identificada como espaço de amor e amabilidade. A esfera
pública se transformou no espaço da razão, já a esfera privada, tornou-se o espaço familiar. Neste, a mulher foi
confinada para o cuidado do lar e a criação da prole, por ser considerada portadoras de características peculiares para
o cuidar.

De acordo com esses pressupostos, o lugar que é destinado socialmente ao homem e à mulher determinará a forma
como cada um terá acesso à sua sobrevivência, de acordo com suas representações simbólicas do ser homem e do
ser mulher. Essas então tomam um aspecto concreto, quando mostram que a existência de gêneros revela uma
desigual distribuição de responsabilidade da produção social da existência. É importante ressaltar que a divisão sexual
do trabalho, por si, não e responsável pela recriação de uma subordinação preexistente, legitimada por fatores
biológicos, que marcam o conjunto de representações do feminino.

Assim como o gênero e a classe social, a raça/cor da pele também funciona como um critério importante para
preenchimento das posições que um indivíduo ocupa na estrutura de classes. Ainda que, do ponto de vista da
natureza, o conceito de raça não se sustente para justificar as diferenças na espécie humana, ele tem-se aplicado na
vida social. Os seres humanos são classificados quanto pertencentes a raças, ainda que sociologicamente, a raça é
considerada uma construção. Ela está imbuída de significados simbólicos. Ser negra(o) no Brasil implica em
diferenças de tratamento, em acesso e condições de permanência na vida escolar, em oportunidade de trabalho, no
acesso à moradia, em estar dentro dos padrões de beleza. A raça tem funcionado como mecanismo de criação de
desvantagens e de impedimentos para alcançar lugares e posições elevadas. Pode-se, portanto, afirmar que tanto a
riqueza, quanto a pobreza têm cores no Brasil.
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Não se pode pensar em todos os aspectos simbólicos que se referem à raça sem considerar que diversos fatores
históricos contribuíram para essas construções. As mulheres negras estão alocadas em um grupo social
historicamente discriminado. Suas características físicas são estigmatizadas. Além disso, ela é vista como um ser
lascivo, sensual, disponível. Esses estereótipos são fortalecidos por diversos transmissores da cultura, como meios de
comunicação, o currículo escolar e outros que reforçam padrões de beleza que colocam a mulher negra em condição
inferior à branca, além de associar se trabalho a atividades pouco valorizadas socialmente.

Vale salientar aqui que, de alguma forma, assim como todas as mulheres estão sujeitas a serem discriminadas por
pertencerem ao gênero feminino, o fato de estarem ligadas a outras categorias, que configuram suas identidades
sociais, como a cor da pele, etnia, nação, pode levá-las a vivenciar vários tipos de discriminação, ainda que de modo
velado.

A discriminação interseccional é particularmente difícil de ser identificada em contextos
onde forças econômicas, culturais e sociais silenciosamente moldam o pano de fundo, de
forma a colocar as mulheres em uma posição onde acabam sendo detectadas por outros
sistemas se subordinação. Por ser tão comum, a ponto de parecer um fato da vida, natural
ou pelo menos imutável, esse pano de fundo (estrutural) é, muitas vezes invisível.
(CRENSHAW, 2002, p. 17)

Escola como formadora de identidades

Depois da família, a escola é a primeira instituição social em que a criança convive. Dessa forma, ela é um dos
principais grupos formadores da identidade. Ela se encarrega pela disseminação da cultura e da história da sociedade.
Cabe a ela também, portanto o papel de “legitimar ou recusar essas identidades, entre outros significados construídos
previamente” (LOPES, 2002, p. 204), assim como a escola e o currículo nela implantado não é neutro, ele normatiza e
perpetua papéis a serem vivenciados. A escola é assim um “dispositivo de controle” (LOURO, 1998, p. 91).

O currículo escolar tem sido elaborado a partir da hegemonia do masculino e de uma visão eurocêntrica do mundo.
Conforme Silva (2004, p.14): “Analisando a história do currículo, observa-se que ele tem sua origem no terreno do
controle social.” Tanto o currículo oficial da escola, que é padronizado, quanto o que é oculto, caracterizado pela
vivência do que se pode fazer, pelos esquemas de punição e recompensa pregam ideologias. “À escola, através do
seu currículo, coube a função de agente da dominação cultural ideológica.” (Idem p. 45) O currículo é um indicador do
sujeito ideal para a sociedade, por isso, contribui para a perpetuação da identidade desta.

Na escola, a masculinidade, a heteronormatividade, a hegemonia branca se entrelaçam para sustentar o que se
sugere ser um vínculo natural, vínculo estabelecido nos discursos, nas disciplinas, nos livros didáticos, nas relações
entre colegas e funcionarias(os) . Vínculos esses que se “naturalizam” e que criam um “regime de verdade”
(FOUCAULT, 1998).

Esses fatores tornam evidente a necessidade de analisar o papel da escola e do seu currículo na construção da
identidade da mulher negra, visto que neles, podem-se encontrar mecanismos de legitimação da situação dela na
sociedade, como a estrutura que dará suporte a uma educação libertadora.

É inegável que a escola é um lugar no qual as manifestações de preconceitos contra negras se fazem presentes, seja
pela ausência das suas imagens tratadas de modo positivo, seja nos apelidos dados pelos colegas,
desumanizando-as, seja pela omissão do sistema de ensino no que se refere a essas questões. O preconceito que se
manifesta nas relações escolares, explícitos ou velados, indica que um grupo está defendendo uma identidade como
legítima e consequentemente, inviabilizando a alteridade.

“Na segunda série quando teve a encenação de Natal e a diretora me escolheu pra ser Maria, na reunião uma mãe
questionou que Maria não podia ter a pele queimada. Mas fui Maria porque tinha cabelo liso. O cabelo liso me salvou”.
“Eu tinha vergonha de dizer onde morava, tinha vergonha de dizer que pegava ônibus. Eu sinto que fui excluída do
processo por causa do currículo oculto”. Essas são palavras de Ana (nome fictício da professora que cedeu
informações da sua trajetória, que tornaram possível a escrita desse artigo) mostram como o ambiente escolar
direciona lugares a serem ocupados e como isso é introjetado em meio às interações, como será mais explorado na
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análise da entrevista.

Análise da entrevista de Ana

Ana é uma pedagoga de 31 anos, que trabalha como professora na rede municipal de Lauro de Freitas (município
localizado na região metropolitana de Salvador) e na administração da Secretaria de Saúde Pública de Salvador. A
narradora é de uma família de origem muito humilde e afrodescendente, composta por pessoas que chegaram apenas
ao Ensino Fundamental da Educação Básica. Sua mãe e seu pai nasceram no interior da Bahia e migraram para
Salvador com o objetivo de conseguir emprego.

Eu solicitei a Ana, em uma conversa, que contasse um pouco da sua história, os fatos mais importantes, que fossem
marcantes para ela e que se relacionassem com a construção de sua identidade. A narradora iniciou sua fala tentando
se remeter às suas experiências como negra e sua primeira memória se refere a um episódio que ela teve na escola.

Excerto 1:

Meu cabelo me salvou. Tive infância normal, nunca me deparei quando criança com
situação de racismo. Acho que na segunda série, quando teve uma encenação de Natal e
a diretora me escolheu pra ser Maria e na reunião uma mãe questionou que Maria não
tinha a pele queimada. Mas eu fui Maria porque tinha o cabelo liso. O cabelo liso me
salvou. Na minha adolescência, eu me achava o patinho feio, mesmo tendo cabelo liso. As
pessoas diziam que eu não podia tomar sol. Minha mãe brigava para eu não ir pra praia.
Ela dizia: “ Você vai ficar preta, só falta ficar com o cabelo duro.” E eu saía me guardando
do sol... e não entendia por que eu era escura. (informação verbal)

Ana aqui expõe seus sentimentos em relação à sensação de não pertencimento à sua família, pois ela era uma das
poucas pessoas que tinha a pele escura e era constantemente vigiada para não escurecer mais a pele, para não
acentuar as características de negra. Tanto Ana como a sua família buscavam elementos que pudessem distanciá-las
das características afrodescendentes. Isso fica claro quando ela é orientada pela mãe a não tomar sol e quando a
mesma diz que se achava um “patinho feio” mesmo tendo cabelo liso. Essas afirmações merecem alguns
comentários. “Em primeiro lugar, é verdadeiro que as mulheres negras são socialmente desvalorizadas em todos os
níveis, inclusive esteticamente, como é verdadeiro também que as mulheres brancas constituem o ideal estético
feminino em nossa sociedade.” (CARNEIRO, 1995, p. 547). Isso ocorre, pois o padrão de beleza do Brasil é
eurocêntrico. Desse modo, ter cabelo liso em vez de crespo, o cabelo considerado “ruim”, é um privilégio. A família de
Ana é apenas uma reprodução do esforço que a sociedade travou para manter o branco no “lugar do branco” (o
colonizador) e o preto no “seu lugar” também (o de colonizado), postos que foram socialmente naturalizados e
normatizados pelo processo de escravidão no Brasil.

A narradora é de uma geração que teve a Xuxa não apenas como a apresentadora de programa infantil de maior
audiência na época, mas como ícone da beleza, como rainha. É preciso declarar que essa apresentadora é loira, de
cabelos lisos e olhos azuis. Ana não se enxergou nas novelas – atração principal das noites da população brasileira –,
não se identificou nas propagandas de cosméticos, que exaltava a beleza da mulher (talvez tenha visto algum cabelo
parecido com o seu em alguma propaganda de xampu. Como não exaltá-lo!). Não viu as mulheres negras nos contos
de fadas nem em situações favoráveis nos livros da escola. Ana, assim como as meninas da sua geração, acariciou,
cuidou, educou e acalentou bonecas loiras nas suas brincadeiras de casinha. Ela aprendeu a amar o branco. É natural
que seu cabelo liso tenha sido sua salvação em um mundo em que ter cabelo crespo, lábios carnudos, pele escura e
nariz largo era sinônimo de ser feia, empregada doméstica, moradora de favela, escrava em novela épica ou
simplesmente invisível.

... a construção da identidade é um processo que se dá tanto pela aproximação com o
outro (aquele com quem desejamos nos assemelhar e que é qualificado positivamente),
como pelo afastamento do outro (de quem nos julgamos diferentes e qualificamos
negativamente)... Na tentativa de diminuir o medo e a ansiedade causadas pela possível
semelhança entre eu e o outro, reproduzo imagens que me aproximem do positivo e me
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afastem do negativo. (PIZZA apud CARNEIRO, 1995, p. 547)

Excerto 2:

Minha mãe foi empregada doméstica e não queria que sua filha fosse também. Minha mãe
não admitia que eu não fosse uma pessoa importante. Na minha adolescência, eu queria
fazer faculdade, minha família queria eu trabalhasse, menos a minha mãe. Minha família é
muito humilde, meu pai era garçom com dois filhos para sustentar foi, basicamente, pelo
esforço da minha mãe, que também era costureira, que eu pude estudar. Minha mãe deu
sorte por que veio de Amargosa pra trabalhar em casa de branco e era bem tratada. O
esforço de estudar era às vezes mais dela do que meu, queria ter vida de adolescente e
ela era muito criticada porque não me deixava trabalhar. Mas em casa era ela quem
mandava, ditava as regras, mas de algum modo, era submissa ao meu pai, porque ele
tinha o dinheiro da comida. (informação verbal)

Essa sequência apresenta um elemento muito importante na trajetória de Ana: o poder de sua mãe. Sua família é
tradicional, católica, segundo ela, com bases morais e religiosas sólidas. Esses fatores se relacionam a uma estrutura
que mantém as relações de poder e assegura ao gênero masculino o polo de maior poder na sociedade (Crawford,
1995). Paradoxalmente, a mãe possuía a responsabilidade de impor as regras da casa, o que caracteriza o poder
como relacional (Foucault 1979). Desse modo, a mãe determinou que a narradora em vez de trabalhar fora ou realizar
as atividades, iria estudar para ser diferente, para se tornar uma pessoa importante. Quando perguntei a Ana sobre o
que era ser uma pessoa importante para a sua família, ela disse que era ser medica, advogada, ter nível superior, ser
chamada de doutora.

Excerto 3:

Eu sinto que fui excluída do processo por causa do currículo oculto. Eu estudei até a
sétima série em escola particular. Eu era excluída porque era tímida, mas hoje eu acho que
as outras crianças eram mais desenvolvidas do que eu. Eu lembro que tive vergonha de
dizer que pegava ônibus. Eu acho que o racismo era mais implícito, o fator mais importante
para a minha exclusão era o econômico. (informação verbal)

Nessa sequência, Ana relata o processo de exclusão pelo qual passou na escola que estudou até parte do Ensino
Fundamental. Era uma instituição privada, localizada em um bairro nobre de Salvador, um ambiente diferente do dela.
Esse relato mostra como a escola contribui para a legitimação da diferença entre as classes sociais. Por ser pedagoga
e consequentemente compreender os fundamentos e teorias pedagógicas, Ana atribui sua exclusão do grupo ao
currículo oculto, “... constituído na escola por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do
currículo oficial explícito, contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes (...) o que se aprende
no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, valores, orientações.” (SILVA, 1999, p. 78)

Por meio do currículo, tanto o oficial quanto o oculto, a escola reproduz e legitima desigualdades. Os lugares de
destaque, de privilégio no sistema de ensino tendem a ser ocupados por indivíduos pertencentes a grupos
socialmente dominantes. A escola requer das/os estudantes “qualidades” que são distribuídas de forma desigual entre
as classes sociais. (Louro 1999). Qualidades essas que são adquiridas pelos indivíduos que têm acesso ao que
Young chama de “conhecimento poderoso”. Para o referido autor:

(...) esse conceito não se refere a quem tem mais acesso ao conhecimento ou quem o
legitima, embora ambas sejam questões importantes, mas refere-se ao que o
conhecimento pode fazer, como, por exemplo, fornecer explicações confiáveis ou novas
formas de pensar a respeito do mundo (...) O conhecimento poderoso nas sociedades
modernas, no sentido em que usei o termo, é cada vez mais, o conhecimento
especializado (...) (YOUNG, 2007, p. 1294)
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Embora tivesse acesso ao “conhecimento poderoso”. Ana não se sentia parte daquele universo. Quando mencionei
sobre um certo privilégio que a narradora teve por ter tido acesso ao “conhecimento poderoso”, ela disse que sua
classe não legitimou esse saber, porque, segundo ela, ele só se torna poderoso nas mãos dos “poderosos”. Ela relata
que achava que tinha que ser inteligente para chamar a atenção, mas quando dava meio-dia, tinha que pular o muro
da escola para comer, porque ela nunca tomava café direito nem fazia lanches e sentia muita fome nesse horário, o
que, para ele, era vergonhoso. Ela dá esse exemplo para afirmar que não é suficiente ter acesso ao conhecimento
para exercer poder, é necessário ter uma estrutura familiar que dê suporte para vivenciá-lo. Segundo Ana, episódios
como esse de pular o muro para comer, empurravam-na para um lugar distante daquele universo escolar. Eles
colocavam-na no seu lugar de origem.

Excerto 4:

Quando meu irmão nasceu, eu tomei um choque de realidade, fui para a escola pública. E
pareceu que as amarras tinham sido quebradas. Eu vi pessoas da minha cor, mas mesmo
assim, eu me sentia excluída porque não tinha “corpo de mulher”, eu era muito baixinha e
queria ter cintura fina. Eu invejava o corpo de quem tinha cintura fina e quadril largo.
Naquela época, eu era ridícula, usava roupa larga pra não desenhar meu corpo. Não me
chamavam de “sapatona” porque eu não parecia homem. Eu vivia num tempo muito
alienador e achava que tudo aquilo era normal. Adotei comportamentos típicos de homem,
eu fiquei muito grosseira, parecia um robô. Tinha problemas para expor meus sentimentos.
Quando chegou no segundo grau, eu explodi. Foi quando as coisas foram ficando mais
explícitas, antes eram mensagens subliminares. Eu era pobre, excluída, mas tive acesso
ao poder dominante. Tive um choque quando vi o quanto as meninas eram fúteis, só
queriam namorar e calças de marca. Elas eram alienadas, viviam o jogo maquiavélico que
a sociedade pregava a elas. Eu só queria dizer “não”. (informação verbal)

Nessa sequência, Ana fala de um fator de extrema importância para a construção da identidade social: o corpo. Ela
não se sentia desejada porque não tinha o corpo padronizado de mulher: cintura fina e quadril largo. Quando tentei
aprofundar essa questão perguntando se sua relação com o corpo interferiu na formação de sua identidade feminina,
ela disse que queria apenas ser gente, queria ser respeitada e que isso era difícil porque ela era uma mulher feia, que
só servia para ser amiga. Além disso, afirmou que os artifícios femininos não foram aguçados nela. “Isso é ensinado, é
passado. Ana mulher não foi trabalhada” (informação verbal da entrevistada). Essas afirmações da narradora
corroboram com a máxima de Simone de Beauvoir, apresentada na sua obra O Segundo Sexo: “Ninguém nasce
mulher, torna-se mulher.” A narradora não se sentia feminina porque seu corpo não era considerado sedutor e porque
não tinha aprendido, não tinha sido “treinada” para ser atraente, para ser mulher tal qual a sociedade concebe. O fato
de Ana adotar roupas largas para não mostrar seu corpo evidencia que ela não queria comprovar sua inadequação ao
mundo e, talvez como mecanismo de defesa, tenha adotado um comportamento agressivo, que ela caracteriza como
masculino. Por conta dessas atitudes, Ana, segundo ela, pagou o preço de não ser desejada, de só servir para amiga.
Não era “merecedora” de um par. Talvez por seja por isso que:

Por meio de disciplinas rigorosas e reguladoras sobre a dieta, a maquiagem, o vestuário –
princípios organizadores centrais do tempo e do espaço nos dias de muitas mulheres –
somos convertidas em pessoas menos orientadas para o social e mais centradas na
automodificação. Induzidas por essas disciplinas, continuamos a memorizar em nossos
corpos o sentimento de convicção de carência e insuficiência, a achar que nunca somos
suficientemente boas. (BORDO, 1997, p.20)

Compreende-se assim, que o corpo feminino é normatizado para uma espécie de controle e de estandarte da
feminilidade. Para servir de modelo, a mulher precisa passar por sérias privações e isso é aprendido e apreendido
como um elemento natural da sua formação, inerente à sua condição. “No entanto, quando se considera esses
mesmos procedimentos sendo seguidos por travestis no seu processo de transmutação, torna-se evidente que ‘ser
mulher’ implica em grande parte, uma produção bastante sofisticadas em torno do ‘gendrar’ o corpo.” (SADENBERG
2002, p8)
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Excerto 5:

Eu passei no vestibular na UFBA em Pegadogia e na UNEB em comunicação. Optei pela
primeira porque o curso da segunda era no interior e eu não tinha dinheiro, também porque
gostava da ideia de ensinar. Mas não foi fácil, lá eu também me sentia excluída. Eu era
analfabeta digital, não tinha computador nem conseguia fazer os trabalhos como os
professores exigiam. Uma professora, inclusive, disse que eu estava no lugar errado. Eu
era humilhada, sentia os olhares discriminatórios. Eu não tinha roupa par ir às aulas, tinha
apenas duas calças jeans. Quando passava pelos corredores, os colegas riam de mim. Eu
estava no lugar errado, onde não tinha poder. Eu estava num mundo onde não queria
estar. Só vim ser mais aceita a partir do segundo semestre, quando comecei a tirar notas
boas. Eu consegui porque estudava o tempo todo. Além das notas, passei a estagiar e ter
dinheiro para comprar mais roupas. Passei a usar pulseiras, salto alto... fui achando um
caminho feminino para me guiar. Foi também quando comecei a participar de assembleias,
do movimento estudantil. Minha língua cresceu e não parou até hoje. Eu me senti mais
mulher quando comecei a trabalhar e ter independência financeira. Hoje também tem a
questão do empoderamento, do sentimento de pertencimento à negritude, mas isso não foi
desenvolvido na faculdade. Só me trabalhei como negra quando entrei na Secretaria de
Saúde e vi que a discriminação tem gênero e cor. (informação verbal)

Nesse excerto, Ana reafirma ideias trabalhadas no artigo e evidencia que precisou se adaptar a um sistema
pré-determinado (embasado pelos currículos escolares) para se sentir aceita na faculdade. Ela sofreu um processo de
transmutação, passou a estudar para tirar notas boas, a se enfeitar para parecer mais mulher e não ser discriminada.
A narradora confirma, por meio do seu discurso, que existe uma rede de poder, na qual todos os integrantes de uma
sociedade se vigiam, a fim de manter uma ordem, ordem essa que despreza quem é diferente dos padrões, que fere o
corpo indócil até empurrá-lo para a normalidade como apresenta Foucault em (1979).

Considerações Finais

Os relatos de Ana evidenciam algumas questões abordadas por esse trabalho. A primeira refere-se à importância da
família e da escola na construção da identidade social. Ser mulher e ser homem são aprendizados transmitidos por
meio da educação, da cultura e da história. Conhecimento é parte integrada da estrutura escolar, diga-se: do seu
currículo. A narradora, por não atender aos padrões estabelecidos, encontrou-se em posições de resistência e de
ostracismo. E essas reações antagônicas acarretaram-na anos de dor e humilhação, que influenciaram diretamente na
formação da pessoa que ele é hoje.

Outro aspecto importante é o exercício da feminilidade: tanto o comportamento feminino socialmente aprovado nas
colegas, como a suposta masculinização de Ana eram afirmados por meio do corpo. O corpo feminino engaja-se em
atividades que o transforma em um arcabouço que sustenta um gênero diferente do masculino. O tratamento
degradante ao qual foi submetido a narradora, ao longo da sua vida, por não se encaixar nos padrões indica que os
direcionamentos heteronormativos para a existência em sociedade.

A história de Ana denuncia ainda uma escola excludente e violenta, pensada para poucos, especificamente, para
quem reproduz um determinado padrão sociocultural. Compreendendo a escola também como um terreno de controle
social, torna-se urgente tratar as questões de gênero, raça e classe dentro de contextos e de modo não essencialista
nas práticas pedagógicas, a fim de que essa instituição possa atender à sua responsabilidade de construtora de uma
ordem social baseada nos princípios da igualdade de diretos e do respeito à diversidade.

Foi possível perceber ainda que a história de vida documenta experiências individuais e subjetividades, da mesma
forma que reflete organismos sociais. A partir do momento em que Ana expôs sua história, foi revisitando alguns
importantes pilares de construção da sua identidade social, o que, em muitos momentos, modificou a percepção de si
e dos elementos que contribuíram para essa construção.
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