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RESUMO
O presente artigo vem dar continuidade aos estudos e discussões acerca da Literatura Juvenil contem
porânea e as identidades sexuais. Com a escrita deste artigo, temse a intenção de discutir sobre os
currículos culturais presentes em alguns livros destinados às/aos jovens em relação aos sujeitos LGBTQI.
Neste artigo, temse como base os Estudos Culturais sob a vertente pósestruturalista. Esta pesquisa
se utiliza da análise cultural para realizar as análises dos excertos dos artefatos selecionados para dis
cussão. A partir do aporte teórico e da ferramenta de análise escolhida, é possível verificar que alguns
livros de literatura juvenil produzem significados acerca das identidades sexuais, e também de gênero,
a partir de personagens LGBTQI; ao mesmo tempo em que abordam essas temáticas, os livros também
ensinam aos/às seus/suas leitores/leitoras modos normais e anormais de ser um sujeito LGBTQI. 
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Introdução
É notável o quanto o Brasil está vivendo um momento expressivo quanto aos debates a

respeito da ampliação das identidades culturais. Em especial, notase que há um embate entre
grupos sociais que defendem esta ampliação e discussão sobre a legitimidade de múltiplas iden
tidades, e de outro lado, temse grupos que buscam manter (ou resgatar) a “moral” e os “bons
costumes”. Tomando como base as palavras de Fernando Seffner (2015), aos olhos de certas li
deranças políticas, a ampliação e o alargamento da busca por visibilidade e direitos por parte
de grupos sociais, que eram tidos como “outros” ou mesmo subalternos, é sinônimo de falência
do sagrado princípio da hierarquia. Esses embates acontecem à medida em que diferentes gru
pos de sujeitos se organizam a fim de reivindicar o reconhecimento como sujeitos de direito
através da demarcação de fronteiras que aproximam e que afastam diferentes grupos sociais.  

Diante de algumas reportagens que circulam na internet, foi possível notar que algumas
editoras brasileiras passaram a investir em livros de Literatura Juvenil que trazem em suas
narrativas personagens lésbicas, gays, transexuais, queer e intersexuais. Além de reportagens
e matérias que apontam quais são esses livros, também se vê um relevante número de book
tubers4 que publicam em seus canais dicas de livros que, no geral, são chamados de literatura

1 Trabalho apresentado no GT “Arte e ativismo: poéticas queer e agenciamentos” do V Congresso Internacional em
Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Mestranda do Programa de PósGraduação em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande  FURG. E
mail: carolinefurgletras@gmail.com.

3 Professora associada IV do Instituto de Educação na Universidade Federal do Rio Grande –FURG. Coordenadora
do Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola – GESE.  Email: pribeiro.furg@gmail.com

4 Booktubers são um grupo de pessoas amantes da literatura que realizam a leitura de alguns livros e gravam um
vídeo comentando sobre as obras lidas. Em geral, os booktubers se dedicam a ler, pelo menos, uma obra por
semana para divulgar em seus canais. Por meio dos comentários dos vídeos, os usuários do Youtube costumam
solicitar aos booktubers quais livros gostariam que fossem comentados.
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gay5. Tais movimentos sinalizam a busca por determinados grupos sociais em se tornarem
visíveis, que suas lutas sejam notadas, que se tornem sujeitos portadores de direitos sem
ter de abrir mão de sua identidade.

Frente a isso, vêse que as discussões a respeito da diversidade sexual vêm sendo im
pulsionadas, ao mesmo tempo em que são desafiadas. No Brasil, é possível reparar que há
grupos sociais que lutam pela continuidade da discussão, bem como a visibilidade e direitos
dos sujeitos LGBTQI6, principalmente no espaço escolar, enquanto outros grupos sociais bus
cam por silenciar estes debates. Mesmo de diante de movimentos que parecem tomar ca
minhos diferentes, é possível observar o quanto a diversidade sexual vem sendo discutida
no Brasil. Assim, este artigo tem por objetivo analisar os significados que vêm sendo repro
duzidos e produzidos pela literatura juvenil acerca da diversidade sexual.

Esta escrita se propõe a discutir sobre os significados que estão sendo (re)produzidos
pela literatura juvenil sobre o que é ser um sujeito LGBTQI. Para isso, lançamse um questio
namento que norteia esta pesquisa: de que forma a literatura juvenil vem ampliando e/ou
fixando as identidades LGBTQI através do processo de representação? 

A questão de pesquisa aqui apresentada está pautada em um pensamento pósestru
turalista, o que quer dizer que se busca abandonar as metanarrativas, ou seja, as grandes
verdades a respeito da constituição dos sujeitos. De modo que se objetiva colocar em xeque
as verdades absolutas, pondo em questão os saberes que são socialmente tomados como
legítimos, em especial saberes científicos (Henning, 2009). Com isso compreendese que as
identidades não são fixas, tendo em vista que os sujeitos se encontram em constante pro
cesso de transformação. Aqui, abandonamos a ideia de que o sujeito possui uma essência.
Ou seja, entendese que as identidades são mutáveis, que são processos. Para a vertente
pósestruturalista não existe “a verdade”. Então, com base nesse pensamento, este artigo
busca mostrar que não existe “a verdade” sobre os sujeitos LGBTQI, nem mesmo existe “a
identidade” LGBTQI, mas sim, identidades. Nesse sentido, entendese que as diferenças entre
os sujeitos não são da ordem do natural, mas culturalmente construídas. 

Literatura como artefato cultural
Este estudo parte do pressuposto de que somos educados e educadas na e pela cultura,

que é compreendida neste trabalho como entendimento de linguagem por meio da qual a
cultura passa a ser vista para além de suas funções de representação da realidade, pois é
aqui tomada como produtora de significados (Soares, 2011). Em termos outros, apreende
se que todo o conhecimento, na medida em que é constituído por um sistema de significados
é cultural, sistemas que são estruturados através das relações de poder (Silva, 2010).  Assim,
compreendese que a educação está para além do espaço escolar.

5 Durante a pesquisa nos deparamos com diferentes formas de classificação destes livros, tais como: Literatura Teen
Gay, Literatura Gay e também Literatura Queer. Neste artigo, optamos por classificar os livros como Literatura Juvenil.

6 Esta terminologia foi adotada a partir do momento em que se percebe um movimento da filósofa Judith Butler
em nomear os sujeitos dessa forma. Tal sigla foi adotada para uso na pesquisa de mestrado, assim, entendemos
sujeitos LGBTQI como lésbicas, gays, transgêneros, queer e intersexuais. Tal sigla foi escolhida a fim de dar
visibilidade às outras identidades sexuais, tendo em vista que alguns livros que compõe a pesquisa de mestrado
trazem personagens de diversas identidades. Sabese que não é uma terminologia muito utilizada no Brasil
(LGBT), porém acreditamos que esta outra sigla amplia o olhar sobre as identidades.
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Desse modo, somos educadas e educados em diferentes instâncias sociais. A educação
não acontece somente na instituição escolar, pois entendese que a família, a igreja, o local
de trabalho, os quarteis, as áreas de lazer, dentre outros espaços, também ensinam maneiras
de ser sujeito em um determinado contexto social. Defendese que “tal como a educação,
as outras instâncias culturais também são pedagógicas, também tem uma ‘pedagogia’, tam
bém ensinam alguma coisa” (Silva, 2010, pp. 139). Por essa razão, acreditase que livros, mú
sicas, filmes, publicidade, televisão, mídia, revistas, dentre outros, são artefatos que contêm
pedagogias, pois são tomados como processos culturais que são orientados pelas relações
sociais assimétricas de poder (Silva, 2010). 

Entendemos os artefatos culturais como resultantes dos processos de construção social,
tendo em vista que neles circulam discursos capazes de naturalizar verdades ao mesmo
tempo em que possibilitam questionalos e desnaturalizalos. Nesse sentido, os artefatos
culturais também ensinam maneiras de ser e estar no mundo. Portanto, este artigo toma os
livros de literatura juvenil contemporâneo como artefatos culturais, pois a literatura, por
meio de palavras e imagens, constrói e reconstrói algumas verdades a respeito de como é
ser sujeito em cada sociedade. No caso deste estudo em especial, vêse que os livros produ
zem representações de identidades LGBTQI. Através da mimese7, a literatura juvenil acaba
por instituir algumas verdades sobre estes sujeitos. 

Diante disso, acreditase que os livros, enquanto artefatos culturais, trazem discursos
que interpelam as/os leitoras/es ensinando maneiras de ser sujeitos, carregam discursos da
cultura que atuam na construção das identidades não só de sujeitos LGBTQI, mas também
na construção das identidades dos/as leitores/as destes livros, independentemente de suas
identidades sexuais. 

Por isso, os livros entendidos aqui como artefatos culturais que contêm pedagogias, são
vistos produtores e reprodutores de um currículo cultural, tendo em vista que expressam
significados sociais e culturalmente construídos, pois, de certa forma, os livros de literatura
juvenil buscam influenciar pessoas, e até mesmo modificalas. Afirmase tal ideia diante da
crença de que os ensinamentos, os conhecimentos que estão presentes nestes livros visam
a produzir certos tipos de subjetividade e identidade social. Para Joanalira Magalhães (2008),
o currículo cultural reúne representações de gênero, raça, sexualidade, são representações
capazes de compor padrões socialmente estabelecidos, ao mesmo tempo em que suscitam
discussões a fim de desconstruir certas verdades. A partir de Silva (2010), vêse estes arte
fatos culturais como currículo cultural, pois as narrativas que constituem as histórias implícita
ou explicitamente constroem noções acerca da organização social. 

Sobre a Teoria Queer
Junto aos Estudos Culturais, tomase como base teórica deste artigo alguns entendimentos

da Teoria Queer.  O termo queer era utilizado pelos norteamericanos e pelas norteamericanas
por volta do século XIX como forma de xingamento às pessoas homossexuais. Não há uma tra

7 A origem do termo ocorre no século IV (AC) que correspondia à “imitação”, “representação”, “indicação”,
“sugestão” ou mesmo “expressão”. O termo utilizado por estudos literários foi cunhado pelo filósofo Aristóteles,
ele discute tal termo em sua obra “A Arte Poética”, onde atribui dois significados à mimese: o da imitação e da
emulação. No caso deste artigo, partese da ideia de que a Literatura busca imitar a realidade por meio da criação
de um mundo paralelo, mas que parte do “real”. 
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dução para o termo, mas no Brasil entendese queer como estranho, anormal ou mesmo ex
cêntrico. Depois de alguns anos, esse termo foi adotado pelos movimentos sociais a fim de
ressignificar o seu uso. Frente a isso observase que a teoria queer possui um caráter político. 
Tal teoria surge a partir da problematização dos entendimentos de sujeito, identidade, agência e
identificação. Foi com base no encontro entre os Estudos Culturais norteamericanos e o póses
truturalismo francês que tal teoria foi difundida. Pensar de forma queer é compreender que os
sujeitos e suas identidades não são dados a priori, é pensar que o sujeito é provisório e mutável,
abandonando assim a ideia de um indivíduo uno e fixo. Considerando as possibilidades de reflexão
que a teoria permite, reparase que ela é uma aliada para analisar e problematizar a sociedade
contemporânea e seus sujeitos. Com isso não se quer dizer que a teoria queer é capaz de des
vendar a verdade por trás das diversas identidades, mas é uma ferramenta que permite olhar
para os indivíduos de forma mais dinâmica entendendo suas multiplicidades (Miskolci, 2013).
Apesar de ser uma teoria que vem sendo pensada para estudos com, para e sobre os sujeitos
LGBTQI, essa teoria não é uma defesa da homossexualidade, mas sim uma recusa dos valores
morais que legitimam e constroem linhas de abjeções. Em termos outros, a Teoria Queer
pensa os sujeitos e as práticas sexuais que ultrapassam as fronteiras dos binarismos, como
mulher/homem, homossexual/heterossexual, pois é uma teoria que busca pensar subjeti
vações, identidades e práticas que não se enquadram na matriz daquilo que a filósofa Judith
Butler classifica como inteligibilidade de gênero.

Caminhos metodológicos
Como exposto anteriormente, partese dos Estudos Culturais para pensar a literatura

juvenil contemporânea que retrata as diferentes identidades sexuais por meio das persona
gens8 e suas histórias. A escolha por este embasamento teórico se dá pelo fato de que esse
campo teórico possibilita analisar as produções culturais da sociedade contemporânea. 

Importante destacar que os livros aqui apresentados não são tomados como uma lite
ratura “menor”, pois, dentro dos Estudos Culturais, não há distinção entre alto e baixa cultura;
ou mesmo um único conceito do que seja cultura. Pois compreendese que essa se configura
como um campo de produções de significados onde diferentes grupos sociais, que se encon
tram em diferentes situações de poder, lutam pela definição, ou mesmo ampliação, da ideia
de identidade social. 

Por meio da análise cultural, buscase descontruir alguns discursos que estão social
mente naturalizados como verdadeiros. Assim, a análise cultural se constitui como uma forma
de observar, de pensar as histórias presentes nestes artefatos culturais.  

Para a construção desta pesquisa foram selecionados três livros9: Garoto encontra Ga
roto e Todo dia, de David Levithan, Todo dia, de David Levithan e Wil & Will: um nome um
destino, de John Green e David Levithan10. As análises destes livros se darão por meio de ex

8 Este artigo utiliza o artigo feminino a para se referir à palavra personagem com base na discussão que Beth Brait
faz em sua obra intitulada “A personagem”.

9 Os livros aqui analisados fazem parte do corpus de análise de minha pesquisa de mestrado, que se encontra em
andamento.

10 A escolha por estes livros se dá pelo autor David Levithan, quem se dedica a escrever histórias cujos os/as pro
tagonistas são sujeitos LGBTQI. O autor se diz dedicado as discussões sobre sexualidade e faz questão de retratar
em seus livros narrativas que falem sobre a adolescência e as diversas identidades sexuais de forma “leve”, nas
palavras do autor. Para saber mais sobre ele e suas obras acessar http://davidlevithan.com.
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certos das obras que foram selecionados durante a leitura dos mesmos. Os livros aqui sele
cionados foram publicados em contexto norteamericano e depois de anos de circulação em
solo norteamericano foram traduzidos para o Brasil11. 

Apresentando os artefatos culturais
Os livros selecionados para a construção deste artigo serão apresentados resumida

mente nesta a secção a fim de que a leitora e leitor possam se contextualizar com os excertos
que serão analisados na próxima seção. 

Garoto encontra Garoto, de David Levithan, tem como protagonista o jovem Paul, um
adolescente que teve uma decepção amorosa em seu relacionamento com Kyle. Seu melhor
amigo é Tony, um jovem homossexual que enfrenta problemas com seus pais que não acei
tam a identidade sexual do filho. Sua melhor amiga é Joni, uma jovem heterossexual que se
envolve com Chuck. Paul tem uma boa convivência com Infinite Darlene, uma transexual
líder de torcida e jogadora do time de futebol masculino da escola. Em um determinado mo
mento da história Paul conhece Noah, por quem se apaixona. A chegada de Noah faz com
que Kyle tente correr atrás do tempo perdido tentando reconquistar Paul.

A história de Todo dia, também de David Levithan, conta a história de A, que não é uma
pessoa e nem mesmo uma alma... A é alguém que acorda todos os dias em um corpo diferente.
Em geral, A acordo todos os dias no corpo de um/a jovem que tem entre 16 e 17 anos. No dia
em que A “visita” o corpo do adolescente Justin, el@12 conhece Rhiannon, por quem acaba se
apaixonando. A partir daí todos os dias A procura por ela. Cada capítulo do livro conta a história
de um/a adolescente diferente. Dentre os corpos que A visita se tem jovens gays e transexuais,
pois toda a vez que A encontra com a jovem el@ está em um corpo diferente. 

O terceiro livro que será analisado é Will & Will: um nome, um destino de David Levithan
em parceria com John Green, que conta a história de um Will Grayson heterossexual, apai
xonado por Jane. Seu melhor amigo é Tiny Cooper, um jovem homossexual altoastral. O
outro Will Grayson é homossexual, tem problemas em aceitar a sua identidade sexual, pois
se vê como um monstro, além de conviver com a depressão. Os dois protagonistas moram e
estudam em lugares diferentes, mas durante uma vista a um sexy shop Will e Will acabam
se conhecendo. A partir desses dias suas vidas se tornam mais próximas, pois Will Grayson
(gay) começa um relacionamento com Tiny Cooper. 

Analisando artefatos culturais
A fim de dar continuidade as discussões que vem sendo feitas ao longo deste artigo,

nesta seção apresentase alguns excertos retirados dos livros que foram anteriormente apre
sentados. Neste item, temse a intencionalidade de pensar os artefatos culturais à luz da
análise cultural, de modo que observemos as pedagogias culturais presentes no currículo
cultural dos artefatos selecionados. 

11 Ver reportagem Editoras apostam em literatura infantojuvenil gay no link http://oglobo.globo.com/cultura/livros/edi
torasapostamemliteraturainfantojuvenilgay13244487, acesso em 25 de novembro de 2015.

12 Usase o @ para se referir a A, pois no livro não sabemos se se trata de um jovem ou uma jovem. Ou seja, A não
tem um corpo, é alguém sem gênero.

LITERATURA JUVENIL COMO ARTEFATO CULTURAL:
UMA DISCUSSÃO SOBRE REPRESENTAÇÕES DE SUJEITOS LGBTQI



362

Will Grayson (heterossexual) no início do livro, Will & Will, fala sobre como se sente de
pois de assinar uma carta pública de apoio ao seu amigo Tiny Cooper:

Depois que um membro do conselho ficou todo irritado com a presença de gays no ves
tuário, defendi o direito de Tiny Cooper de tanto ser gigante (e, portanto, o melhor da linha
ofensiva da bosta do nosso time de futebol americano) quanto gay em uma carta para o jor
nal da escola, a qual eu, estupidamente, assinei. (Green; Levithan, 2014a, pp 9)13

Nesse trecho selecionado, é possível notar a tensão em volta dos sujeitos LGBTQI que
circulam nos espaços da escola. A personagem Tiny Cooper causa desconforto em outros in
divíduos por frequentar o vestuário. Will diz que Cooper “não é a pessoa mais gay do mundo,
tampouco a maior pessoa do mundo, mas que é a pessoa mais gay do mundo que é muito,
muito grande”. Por Tiny Cooper ser expansivo, comunicativo e sem pudor, é visto como su
jeito que desacomoda a escola. Talvez se Tiny fosse discreto não seria alvo de tantas críticas,
deboches e recriminação. Assim, percebese que não há problema em Tiny ser gay, mas sim
em ser gay e extrovertido. 

Vêse que há ideais heteronormativos por detrás do incomodo que Tiny Cooper provoca
no espaço da escola. Cabe aqui ressaltar que esta escrita entende a heteronormativade, a
partir de Fernando Seffner (2015), não como uma norma escrita, mas que está presente na
organização dos espaços de conhecimento, saberes autorizados, a norma da heternormati
vidade legitima modos “corretos” e “adequados” que perpassam as identidades de gênero
e também identidades sexuais para qualquer sujeito.  

No livro Garoto encontra Garoto, destacase o trecho em que Paul vivencia quando
criança na escola a experiência de ser categorizado:

Eu sempre soube que era gay, mas isso só se confirmou quando estava no jardim de in
fância. Foi minha professora que falou. Estava lá, bem claro no meu boletim: PAUL É GAY SEM
A MENOR SOMBRA DE DÚVDA E TEM UMA NOÇÃO DE SI MESMO. (Levithan, 2014b, pp.17)

A partir da relação com outros colegas, a professora de Paul o classifica como gay.
Mesmo declarando Paul que sempre soube que era gay, notase o quanto a classificação de
outra pessoa, a professora, sobre a sua sexualidade o desestabiliza. Podese notar que a se
xualidade de Paul foi marcada como diferente, como anormal, pois em seguida o personagem
diz “Imagine minha surpresa quando olhei todos os outros boletins e descobri que nenhum
dos outros garotos foi rotulado de GAY SEM A MENOR SOMBRA DE DÚVIDA” (Levithan,
2014b, pp.17). A partir do pensamento de Michael Foucault, entendemos que a figura do
anormal surge quando as técnicas de regulação e investimentos falham, ou seja, o “anormal”
é o sujeito que vai de encontro às tentativas de ser regulado. O sujeito “anormal” é aquele
que escapa, um desviante das normas. No caso de Paul, entendese que ele é visto pela pro
fessora como anormal por fugir ao padrão, posto que ele escapa a um modelo ótimo, que
neste caso seria heterossexualidade. 

Classificar Paul como gay não implica apenas em categorizar o sujeito de acordo com
sua sexualidade, assim como Fernando Seffner (2015), acreditase que as identidades cultu
rais colocam os sujeitos em diferentes posições, pois “ser gay não é apenas homem gostar
de homem, é pertencer à cultura gay, o que significa um complexo conjunto de atitudes, va

13 Optamos por utilizar itálico, o destaque do trecho, alinhado ao parágrafo, com espaçamento simples e letra em
fonte 11 para demarcar os trechos dos livros a fim de fazer distinção entre os excertos retirados dos artefatos
culturais das citações teóricas e também dos parágrafos.
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lores, produtos para consumo, lugares de frequência, redes de sociabilidade, projetos de
vida etc). Quando a professora de Paul diz ao menino que ser gay significa que um garoto
gosta de outro garoto ela simplifica e até mesmo limita, ou mesmo ignora, as produções de
significados simbólicos que estão imbricados nesta nomeação de posição de sujeito. Além
disso, percebese que a linguagem constitui o sujeito a partir dos marcadores que carregam
em seu corpo, pois, assim como Silvana Goellner, acreditase que “a linguagem tem o poder
de nomeálo, classificálo, definirlhe normalidades e anormalidades (...)” (2013, pp.31)

Já no livro Todo dia, neste artigo dáse destaque ao excerto em que A visita o corpo de
uma jovem transexual. Neste capítulo do livro, A, no corpo de Vic, fala sobre como é ser
trans. 

É uma coisa terrível ser traído pelo próprio corpo. E é solitário, porque você sente que
não pode falar sobre isso. Sente que é algo entre você e o corpo. Sente que é uma batalha
que você nunca vai vencer... e ainda assim, luta dia após dia, e isso te desgasta. Mesmo que
tente ignorar, a energias que isso consome vai acabar com você” (Levithan, 2013, p.220)

A partir do trecho destacado podese perceber que o artefato cultural ensina aos seus
leitores e às suas leitoras sobre o que é ser uma jovem transexual, sinalizando que a transe
xualidade é algo que traz certos sofrimentos ao mesmo tempo em que é um desafio para o
próprio sujeito. No livro, Vic é representada como uma bela jovem, alegre e de auto estima
elevada, que tem apoio dos pais em relação a sua transexualidade. Mas que mesmo assim
sofre por ser uma jovem trans. A dificuldade que os/as trans enfrentam é retratada no livro
de David Levithan sinalizando o quanto os sujeitos que rompem a sequência sexogênero
sexualidade, pensada a partir de Guacira Louro (2013), são classificados como estranhos,
anormais. 

Por meio de alguns entendimentos da Teoria Queer, e com base no pensamento de
Guacira Louro (2013), pensase que os sujeitos LGBTQI, em especial os/as trans são sujeitos
que evidenciam o caráter instável e culturalmente inventado da identidade, pois, esses su
jeitos e suas identidades são “possibilidades de proliferação e multiplicação das formas de
gênero e sexualidade” (Louro, 2013, pp. 23). 

Algumas Considerações 
Os livros de literatura juvenil aqui analisados, como artefatos culturais, trazem trans

gressões em relação a outros livros que são produzidos para o público jovem na contempo
raneidade, porém ainda se percebe movimentos que legitimam algumas verdades ou mesmo
acabam por fixar representações sobre o que é ser um/uma sujeito LGBTQI. Ao descrever as
personagens, ou mesmo nas situações de interação de personagens LGBTQI com as outras
personagens, notase que existem certas verdades culturalmente construídas a respeito das
identidades LGBTQI, como o gay afeminado, o gay que se exibi e a homossexualidade com
promiscuidade, como é o caso da personagem Will Grayson. 

Pensar estas personagens enquanto sujeitos queer é pensar os paradoxos que permeiam
as normas de regulação não só os sujeitos LGBTQI, mas também todos os outros corpos.
Esses sujeitos visibilizam as experiências normativas compulsórias que regem os corpos e as
identidades. Frente a isso, acreditase que uma reflexão queer sobre os sujeitos LGBTQI pro
blematiza as normas exigentes que posicionam e normalizam o ser homem e o ser mulher
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na sociedade, no caso dos artefatos analisados, o ser gay, lésbica, transexual, queer e intersex,
mostrando que essas identidades não são naturais, mas sim, construções culturais. 

Porém, é válido dizer que se acredita que as identidades que escapem às regras não
estão fora da norma, pois ao mesmo tempo em que algumas personagens rompem com a
ideia de normalidade, elas acabam por repetir certas normas de gênero e sexualidade. A
partir de Judith Bulter14, tal percepção frente à análise levanos a pensar as identidades como
performativas.

Desse modo crêse que o corpo não é da ordem do natural assim como gênero não o é.
Com isso se pretende convidar o/a leitora/leitor a pensar que as identidades e o gênero
como performativos, pois pensar o gênero dessa forma, como propõe Butler, é compreender
que não existem comportamentos do feminino ou do masculino. Em outros termos, pensa
se o gênero como um tipo de performance que pode ser dar em qualquer corpo.

Para finalizar, com base nas ideias de Shirley Steinberg (2001), lançase um questiona
mento que não visa ser respondido, mas que pode servir de provocação para que se continue
pensando sobre os significados (re)produzidos por estes artefatos culturais: quem estes livros
pensam que você é?

Referências Bibliográficas 
FOUCAULT, M. (2014). História da sexualidade: o uso dos prazeres.  (A, Maria Thereza da Costa, Trad. ;

A, José Augusto. Rev. 1ª ed.) São Paulo: Paz e Terra.
LEVITHAN, D. (2014). Garoto encontra garoto. Rio de Janeiro: Galera Record.
LEVITHAN, D. (2013). Todo dia. (R, Ana, Trad. 1ª ed.)  Rio de Janeiro: Galera Record.
LEVITHAN, D. & GREEN, J. (2014). Will&Will: um nome, um destino. (Z, Raquel, Trad. 10. ed.)  Rio de Ja

neiro: Galera Record. 
LOURO, G. L. (2013). Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. (2. ed.) Belo Hori

zonte: Autêntica Editora.
LOURO, G. L. (2014). Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós   estruturalista.  (16. ed.)

Petrópolis, RJ: Vozes. 
GOELLNER, S. V. (2013).  A produção cultural do corpo. In G. L. LOURO (org). Corpo, gênero e sexuali

dade. ( 9. ed.) Petrópolis, RJ: Vozes. pp. 3053.
MISKOLCI, R. (2013). Teoria Queer: um aprendizado pelas diferenças. (2. ed. Ver. e ampl. 1. reimp.)  Belo

Horizonte: Autêntica Editora. 
SEFFNER, F. (2015).  A produção da diversidade e da diferença no campo do gênero e da sexualidade: enfren

tamento ao regime da heteronormatividade. In E.  R. KIRCHOF (org.) Estudos Culturais & Educação:
contingências, articulações, aventuras, dispersões. Canoas: Editora da ULBRA. pp. 193210.

SILVA, T. (2009). A pedagogia como cultura, a cultura como pedagogia.  In T. T.  SILVA. Documentos de
Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica. pp. 139144.

SILVA, T. T. (2009).  Os Estudos Culturais e o currículo. In T. T. SILVA. Documentos de Identidade: uma in
trodução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica. pp. 131138

Magalhães, J. (2008). Por que os homens nunca ouvem e as mulheres não sabem estacionar? Analisando
a rede de discursos das neurociências quanto às questões de gênero em alguns artefatos
culturais. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande, Brasil, 2008). 

STEINBERG, S. & J. K. (2001). Cultura infantil: a construção corporativa da infância. Rio de Janeiro: Ci
vilização Brasileira.

14 Ver Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade.

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS


