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Introdução  

A Teoria Queer pode ser entendida como uma escola de pensamento, uma visão 

recheada de disciplinas heterodoxas. Descreve um leque diverso de práticas que 

priorizam a análise das relações de poder e das políticas da sexualidade e fornece 

críticas ao sistema sexo-gênero (Spargo, 2006). Surge nos Estados Unidos, na década de 

1980, opondo-se aos estudos sociológicos tradicionais sobre as identidades fixas das 

minorias sexuais e de gênero, problematizando concepções clássicas de sujeito, 

identidade e identificação (Miskolci, 2009). 

A Teoria Queer se apresenta como uma das possibilidades de reconhecimento e 

abertura para as discussões de gênero e suas identificações, pois provoca discussões 

sobre novos conceitos de construção de gênero e sexualidade, possibilitando a 

compreensão de novas formas de identidades, onde o sujeito possa sentir-se acolhido e 

representado.  

O objetivo do trabalho é abordar as contribuições da Teoria Queer para a 

desconstrução do paradigma binário de gênero. Apresentamos o modo como esta teoria 

discute possibilidades de mudanças nos padrões (pré)estabelecidos de gênero, 

mostrando como os papéis tradicionais e deterministas de homens e mulheres podem ser 

reconfigurados a partir de experiências diversificadas de performances de gêneros e 

sexualidades. 

A realização deste trabalho justifica-se pela relevância do conhecimento da 

Teoria Queer para o alargamento da representatividade da diversidade humana. As 

novas configurações de gênero possibilitam ao sujeito a construção de uma identidade 

própria, minimizando as interferências normativas da sociedade. Assim, faz-se 

necessário que o meio acadêmico contribua nessa problematização sobre as novas 

construções de gênero em uma perspectiva emancipatória e de caráter pluralista. 
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Procedimentos metodológicos 

 O presente trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica narrativa da 

literatura sobre o tema. Nesse percurso, caracterizou-se o significado do binarismo de 

gênero e, assim, discutiu-se os avanços e as contribuições da Teoria Queer para a 

desconstrução do binarismo de gênero. 

 

Resultados e discussão 

Frente às mudanças relacionadas ao gênero e à sexualidade, alguns indivíduos 

rompem padrões (pré)estabelecidos de gêneros, revisando e rediscutindo os papéis 

tradicionais e deterministas de homens e mulheres, na sociedade e na família. Surgem, 

assim, experiências mais fluidas e diversificadas, possibilitando a construção de novas 

perspectivas de vivências da sexualidade. A esses indivíduos, frequentemente, associa-

se o termo “queer”. 

O termo queer é antigo e tinha, originalmente, uma conotação negativa e 

agressiva contra aqueles que rompiam normas de gênero e sexualidade. Recentemente, 

foi adotado e ressignificado pelo conjunto de teóricos que, em oposição aos estudos de 

minorias na perspectiva identitária, decidiu privilegiar uma perspectiva crítica sobre os 

processos sociais normalizadores. Nas palavras de Louro, a pessoa queer designa “a 

diferença que não quer ser assimilada ou tolerada, e, portanto, sua forma de ação é 

muito mais transgressiva e perturbadora” (Louro, 2001). 

Os avanços nos estudos de gênero foram fundamentais para solidificar a 

concepção de que as diferenças biológicas entre os sexos não são responsáveis pelas 

desigualdades entre homens e mulheres. Constatar que essas diferenças são, na verdade, 

construções sociais legitimadas por uma sociedade patriarcal é uma contribuição 

fundamental dos estudos de gênero e do movimento feminista. 

A partir do conceito de gênero, as feministas pretendiam evidenciar que as 

distinções entre o masculino e o feminino não eram naturais, isto é, que eram 

construções sociais e culturais. De outra forma, queriam demonstrar que o termo “sexo” 
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remetia à condição biológica, natural do ser humano, o que reforçava a naturalização 

das desigualdades entre homens e mulheres (Alessi, 2011).  

O surgimento do conceito de gênero teve um grande impacto no cenário 

intelectual do século XX, abrindo caminho para a desconstrução e a desnaturalização do 

masculino e do feminino, já que a noção do que é ser homem ou ser mulher passou a ser 

interpretada a partir dos valores e normas de cada época e cultura. Com isso, o conceito 

de gênero passa a ser considerado como um instrumento de transformação crítica e 

social (Sardenberg, 2004). 

Três grandes momentos, conhecidos como “ondas do feminismo”, foram de 

grande importância para a construção da Teoria Queer (Pinto, 2003). A primeira onda 

teria se expressado na luta pelo voto no âmbito do movimento sufragista, que 

reivindicava direitos políticos via igualdade política. A segunda onda foi caracterizada, 

no Brasil e nos demais países latino-americanos, no início da década de 1970, como 

uma resistência à ditadura militar, e também como uma luta contra a hegemonia 

masculina, contra a violência sexual e pelo direito ao exercício do prazer. A terceira 

onda do movimento feminista iniciou-se na década de 1990 e conserva-se até os dias 

atuais, marcada pela contestação aos processos de normalização de gênero, vistos como 

restritivos e excludentes. Esses processos são construídos e criam situações de 

vulnerabilidade para aqueles que não se enquadram nas expectativas criadas 

socialmente para o feminino e o masculino. 

No entorno do movimento feminista, surgem articulações entre diversos 

conceitos e categorias de análise, permitindo que se pense os constructos de gênero-

sexualidade articulando-os a outros marcadores, tais como: classe, raça, etnia, idade – 

ou seja, a partir de interseccionalidades, propondo a articulação de ferramentas 

analíticas para apreender as múltiplas formas de diferenças e desigualdades. Nesse 

entendimento, a apreensão e análise da realidade não se apoiam em um ou outro 

conceito em particular, como se tentou fazer a partir do conceito de gênero, mas em 

pensar as categorias de classificação dos sujeitos de forma relacional e articulada 

(Piscitelli, 2002). 

Atualmente, a sociedade delimita o binarismo de gênero por meio de um 

discurso no qual ocorrem apenas o masculino e o feminino como gêneros padrões e, 

assim, coloca tal binarismo como algo natural. Ao promover este binarismo, acaba 
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oprimindo as singularidades e liberdades humanas daqueles que não correspondem a 

esse padrão (pré)estabelecido pela sociedade.  

Uma perspectiva desconstrutiva, tal como apresentada pela Teoria Queer, 

demonstra a mútua implicação e constituição dos opostos (feminino/masculino; 

mulher/homem), questionando os processos por meio dos quais uma forma de 

sexualidade (a heterossexualidade) acabou por tornar-se a norma, ou, mais do que isso, 

passou a ser concebida como “natural” (Louro, 1997). Nesse sentindo, a Teoria Queer 

sugere não apenas a fluidez e performance das identidades sexuais e de gênero, mas, 

também, a redefinição de todas as relações de poder e saber inerentes à nossa sociedade. 

As hierarquias entre os gêneros/sexos estabelecidas através do binarismo 

ocultam e ignoram as múltiplas identificações entre os lados ditos opostos, o masculino 

e o feminino, e assumem que tudo em cada categoria é igual, suprimindo as diferenças 

existentes dentro delas. Porém, basear nossas delimitações de gênero tendo como 

referência as diferenças culturais entre homens e mulheres (com base na divisão 

biológica de machos e fêmeas), acaba por dicotomizar a vida humana, limitando as 

particularidades e condicionando o pertencimento dos indivíduos a uma única categoria. 

Foucault foi pioneiro no descarte do binômio sexo/natureza, iniciando uma 

abordagem de estudo do sexo em termos de sua história, significação e discursos. Para 

Foucault (1988), a sexualidade deve ser analisada sob a ótica de um dispositivo 

historicamente construído. 

Na contemporaneidade, Judith Butler pode ser apontada como a principal 

referência nos estudos da Teoria Queer. A partir de 1990, com a publicação de Gender 

trouble: feminism and the Subversion of Identiy, Butler estende o trabalho de Foucault 

em direção às teorias feministas de gênero, a fim de expor e explorar modelos 

naturalizados e normativos de gênero e de heterossexualidade (Butler, 2010). 

Butler (2010) formula sua teoria questionando as noções de sexo, entendido 

como natural e biológico, e de gênero, entendido como uma construção social – isto é, 

como o conjunto de significados culturais assumidos pelo corpo sexuado. Com essa 

premissa, desconstrói a divisão sexo/gênero, propondo a noção de performatividade. 

Com isso, Butler oferece um instrumental para a compreensão da identidade das pessoas 

não-binárias, isto é, daqueles sujeitos que rejeitam as atribuições binárias determinadas 

pela sociedade, o ser homem ou o ser mulher. Então, surge o questionamento sobre a 
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representatividade das pessoas não-binárias, haja vista que o sujeito não-binário 

contraria uma das principais normas de gênero que a sociedade impõe, isto é, contraria a 

ideia de que o sujeito é exclusivamente mulher ou exclusivamente homem (Piscitelli, 

2002).  

Em direção semelhante, Miskolci (2009) conceitua o que seria a desconstrução 

do gênero. Em sua visão, desconstruir é explicitar o jogo entre a presença e a ausência, 

onde as oposições binárias – como aquela contrastada pelos termos heterossexualidade e 

homossexualidade – são reatualizadas e reforçadas em todo ato de significação, de 

modo que o indivíduo se vê aprisionado, sempre, dentro de uma lógica binária. 

Parafraseando Simone de Beauvoir, em sua famosa frase “não se nasce mulher, 

torna-se mulher”, Butler (2010) apresenta o gênero como uma realização performativa 

compelida pela sanção social. O corpo atuaria na reprodução de signos, na repetição 

estilizada de atos que constroem e corroboram noções prévias de gênero. Butler afirma 

que o corpo é vulnerável à linguagem, no sentido de que a linguagem, sendo 

performativa, cria realidades e, sendo assim, o corpo é feito e efeito, sustentado e 

ameaçado, pela própria linguagem. Os atos de fala produzem formas de regulação sobre 

aquilo que nomeiam, constituindo contextos de performatividade que obrigam os corpos 

a ocuparem certos espaços de inteligibilidade, de regulação e de legitimação. 

Na visão tradicional, as características secundárias de corpos femininos e corpos 

masculinos – tais como pelos, seios e quadris – passam a determinar o que é ser homem 

e ser mulher. A mídia, por exemplo, realça diferentes características ditas essenciais e 

específicas para ser homem (como virilidade e racionalidade) e, assim, constrói um 

campo simbólico sobre aquilo que significa efetivamente ser homem. Como aponta 

Sabat (2001), o currículo cultural (esse conjunto de reforços constituídos e 

constituidores de relações sociais) “faz parte de uma pedagogia específica, composta 

por um repertório de significados que, por sua vez, constroem e constituem identidades 

culturais hegemônicas”. 

Se a cultura queer serve como um adjetivo que contrasta com a relativa 

respeitabilidade de “gay” e “lésbica”, então se poderia considerar que a Teoria Queer 

pôs a palavra queer em circulação como um adjetivo que desestabiliza suposições sobre 

as categorias sexo e gênero (Miskolci, 2009). Assim, a Teoria Queer pode ser usada 
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como um quadro de referência singular, conceitual ou sistemático, uma coleção de 

compromissos intelectuais ativistas com as relações de sexo, gênero e desejo sexual. 

 

Conclusão 

A Teoria Queer inaugura novas perspectivas acerca da produção de saberes e 

verdades sobre gênero e sexualidade, as quais abrem possibilidades de novos olhares 

sobre as demandas sociais, demarcadas por territórios subjetivos de experimentação, 

desejo, identidade e diferença. Evidencia uma nova perspectiva para a desconstrução do 

binarismo de gênero pautada em um discurso que parte do reconhecimento das 

diferentes formas de viver e entender a sexualidade, o corpo e o gênero, como uma 

construção social – e, sobretudo, pelo respeito às particularidades de cada sujeito, 

rompendo e diversificando as performances de gêneros e sexualidades. Destaca-se a 

importância do estudo e discussão sobre gênero, na perspectiva relacional e não 

essencialista, no sentido de denunciar seus dispositivos na relação do poder que envolve 

a sexualidade.  

A sociedade entende os sujeitos queers como “diferentes” dos demais. Contudo, 

qual diferença seria essa? A diferença é, na verdade, o desafiar uma sociedade 

heterossexista e machista que impõe aos sujeitos suas leis e seus ditos fundamentados 

em relações sociais hierarquizadas de poder. Em meio a tantos retrocessos no campo 

político e democrático, a Teoria Queer, como alicerce na defesa das desconstruções 

binárias de gênero, enfatiza a importância de uma discussão transversal que possibilite o 

diálogo acerca da aceitação do diferente e daqueles que são excluídos e reprimidos por 

uma elite dominante. Os seus benefícios, especificamente no campo das discussões de 

gênero, são de grande valia no âmbito da construção social sobre novas perspectivas de 

entender o gênero e a sexualidade.  

A Teoria Queer pretende provocar o estranhamento nas formas de pensar, 

instigando à reflexão sobre conceitos estabelecidos no âmbito do binarismo de gênero e 

sexualidade, de forma a contribuir para a aceitação e inserção das “novas” identidades, 

frequentemente, discriminadas e hostilizadas na sociedade. Assim, a Teoria Queer 

possibilita novas as discussões sobre possíveis configurações alternativas a respeito do 

conhecimento, do poder, da cultura e das identidades sexuais e de gênero, com toda sua 
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carga de multiplicidade, ambiguidade e fluidez.  Por isso, pensar de forma queer 

significa questionar todas as formas padronizadas de conhecimento e de identidade.  

A dissolução da fronteira rígida entre o feminino e o masculino demonstra a 

importância intrínseca do reconhecimento e aceitação das diversidades humanas, no 

campo da construção de gênero e sexualidades. Nessa direção, a Teoria Queer sinaliza 

que, para o rompimento com conceitos normatizadores e formas de vida pré 

(estabelecidas), é necessário uma postura de questionamento, que sirva à explicitação do 

fato de que, muitas vezes, aquilo que é estranho para muitos pode ser o correto e o 

libertador para alguns: não é à toa que o termo queer pode ser traduzido por estranho, 

aqui pensando como desafiador de conceitos e de práticas hierarquicamente 

sedimentados por uma sociedade que luta para romper com as construções sociais 

patriarcais. 
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