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RESUMO 

O objetivo deste artigo é refletir sobre lesbianidades, violências cotidianas e “manobras” por meio da 

trajetória de Laura. Levando em conta o momento político, no qual o fundamentalismo religioso 

impossibilita a existência de um Estado laico, ganha grande importância trazer à tona a história de vida de 

uma mulher lésbica, que evidencia conflitos gerados entre sua religiosidade e sexualidade. Ao embarcar 

na narrativa, quem lê tem a possibilidade de refletir sobre como é se perceber com o pecado que é “tão 

criminoso quanto matar alguém”. Assim, a partir da história de Laura, é possível ampliar o olhar e dizer 

que mulheres lésbicas estão marcadas de forma mais ou menos intensa e direta por violências cotidianas. 

Frente a essa realidade, mulheres lésbicas têm que “manobrar as coisas”, ou seja, precisam desenvolver 

estratégias e habilidades para se defender. Porém há uma relação entre desejo-violência-culpa que 

evidencia que resistir não é tarefa fácil.   
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo surge como consequência da pesquisa de mestrado que gerou a dissertação 

intitulada de “Você tem que ficar manobrando as coisas”: Lesbianidades, Violências Cotidianas 

e Possibilidades de Resistências1. Na mesma, foi possível refletir sobre lesbianidades, 

violências cotidianas e “manobras”, a partir de trajetórias de vida de mulheres que se 

relacionam afetivo-sexualmente com mulheres em Goiânia2. 

Aqui, a proposta é manter o diálogo iniciado na dissertação e levantar alguns pontos de 

reflexão para evidenciar como a violência está marcadamente presente no percurso de 

lésbicas, as quais precisam “manobrar”, ou seja, criar formas de driblar e lidar com uma 

realidade que tenta negar a possibilidade de seus desejos afetivo-sexuais. 

Não se pode ignorar ainda, o momento político que atravessamos. Revisitando histórias de 

luta e militância feministas, constatamos que poucas vezes as mulheres se viram em um 

cenário político tão desolador. Igualmente, custa-nos a recordar outro momento político em que 

                                                           
1 Dissertação defendida para o título de Mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás com 
orientação da Profa. Dra. Telma Camargo da Silva em março de 2015. 
2 Capital do Estado de Goiás localizado no Centro-Oeste do Brasil. 
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as mulheres e as minorias sexuais sentiram-se tão ameaçadas em relação aos acontecimentos 

do presente e temerosas quanto ao futuro, frente aos retrocessos políticos já consumados3. 

Isso, sem mencionar o risco real de perda de mais direitos, diante do golpe de Estado recém-

concluído pela direita brasileira4. 

Nunca foi tão gritante a falácia em torno do Estado Laico, expressão que mesmo no ápice 

de seu esvaziamento, segue resguardada pela mentira jurídica de que “o Estado procura 

garantir tanto sua autonomia em relação ao religioso quanto o pluralismo e a liberdade 

religiosos no âmbito da sociedade civil” (GIUMBELLI, p. 241, 2012). Daí a necessidade cada 

vez maior da busca por sua concretização.  

Fazendo uma breve revisão geral na história das instituições brasileiras, é fácil perceber que 

o princípio do Estado Laico sempre enfrentou dificuldades na prática cotidiana, contudo, agora 

mais do que mitigado, ele vem sendo completamente desconsiderado. Especialmente quando 

observa-se a quantidade recorde5 de parlamentares ligados/as a um fundamentalismo 

religioso6 a serviço não do Estado, mas de deus.  

Por outro lado, como nos lembra Mello et al:  

 

palavras e expressões como “homofobia”, “homoafetividade”, 
“homoparentalidade”, “heteronormatividade”, “sair do armário“, “nome 
social”, “lésbicas”, “gays”, “bissexuais”, “travestis” e “transexuais”, 
antes de uso restrito inclusive no universo da população LGBT, hoje 
são utilizadas ampla e crescentemente por vários setores da 
sociedade, especialmente pelos meios de comunicação de massa, o 
que contribui para a diminuição do estranhamento e do exotismo 
tradicionalmente associados a práticas sexuais não restritas ao 
universo da heterossexualidade (2012, p. 152). 

 

Também para o nosso alento, há vozes legítimas com um potencial de diálogo nesses 

espaços tradicionalmente fundamentalistas e fechados, como teólogas feministas que lutam 

por uma pauta específica envolvendo trânsitos religiosos. “Trata-se de teólogas ou profissionais 

de diferentes países que buscam elaborar um pensamento que confira sentido à vida das 

                                                           
3 Referimo-nos às discussões encabeçadas pelas bancadas religiosas no Congresso Nacional sobre o retrocesso nos 
casos de aborto já legalmente permitidos; encaminhamentos para aprovação do Estatuto do Nascituro e do Estatuto da 
Família, bem como a extinção de vários Ministérios e Secretarias envolvendo questões sociais importantes para as 
minorias, como a SEPPIR (Secretaria de Políticas Públicas e Igualdade Racial) e SDH (Secretaria dos Direitos 
Humanos), entre outras. 
4 Trata-se do golpe de Estado consumado em maio de 2016, que travestido da legalidade do procedimento de 

impeachment, tirou do poder a presidenta democraticamente eleita, Dilma Roussef, sem que houvesse qualquer crime 
de responsabilidade. Foi consumado com o apoio de setores do Poder Judiciário, empresários, parlamentares de 
direita do Congresso Nacional e pela grande mídia. 
5 A bancada evangélica vem experimentando um crescimento exponencial. Em 2013 tinha 76 parlamentares no 
Congresso Nacional e, em 2016, já são 81, segundo o DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar). 
6 Entendemos o fundamentalismo religioso como uma doutrina que se pauta pela sobreposição dos interesses e 
objetivos do Estado e das religiões, confundindo-os, na medida em que são dados como únicos e inseparáveis. Nesta 
doutrina, não há fundamento que justifique essa separação ou distinção de interesses. Não por acaso, parlamentares 
da chamada “bancada evangélica” são considerados fundamentalistas religiosos, já que em nome de suas crenças, se 
reúnem para votar e aprovar conjuntamente pautas que, via de regra, não tocam em interesses e demandas da 
sociedade, do Estado, mas em questões morais relacionadas a convicções religiosas. 
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mulheres, num esforço comum para traçar os caminhos da produção da teologia laica” 

(CATÓLICAS PELO DIREITO DE DECIDIR, 2012, p. 07). 

Todas essas constatações tornam ainda mais emblemático o momento em que se dá a 

escrita deste artigo, ao propor uma discussão extremamente cara aos feminismos, à situação 

relacional das identidades e à luta pautada pela realização de desejos não só afetivo-sexuais, 

mas por necessidades diversas; pelo que se busca para alcançar a felicidade e pelo que se 

acredita.  

Isso porque, não há nada mais democrático e libertador do que permitir a todas as mulheres 

lutar, plural e diferencialmente, pelo que lhe confere dignidade e lhe fornece sentido à vida. A 

importância disso tudo, portanto, está na reverberação dessas questões no que se refere aos 

seus estilos de vida, gostos, preferências, desejos, formas de ser, ver e estar no mundo. 

E é partindo desses pressupostos que trazemos de maneira central a história de vida de 

Laura, por acreditarmos fortemente no potencial e na riqueza desse tipo de conhecimento e por 

compartilharmos a ideia de que as mulheres lésbicas que se encontram em algum ponto desta 

dinâmica “pessoal-política-religiosa” são suficientemente representativas por serem 

 

[…] portador[a]s de visões e experiências relevantes, que podem 
contribuir de modo significativo no processo, resgatando a sua 
vivência quotidiana e problematizando-a. Tal reconhecimento permite 
trazer para o debate a dimensão vivencial […], com seus dilemas e 
dificuldades, pois é sobre eles que operam os sujeitos sociais e é a 
partir deles que elaboram suas pautas de entendimento e de ação 
(RIFIOTIS, 2008, p. 09). 

 

Além disso, não é demais lembrar que “[...] há muito de ‘teoria’ nos melhores estudos 

empíricos, ainda que esses estudos muitas vezes deixem de citar a lista mais recente dos vinte 

e cinco principais ‘teóricos’ que lhes dão respaldo e os legitimam” (RUBIN, 2003, p. 198/9). 

Sendo assim, contrariando as expectativas de um “academicismo tradicional”, entendemos que 

a partir desta narrativa podemos recolher, entender, interpretar dados e até mesmo construir 

verdadeiras teorias à luz dessas realidades concretas.  

Partindo então da história de vida de Laura7, se tornará evidente como dinâmicas religiosas 

podem ser responsáveis por violências cotidianas, as quais produzem conflitos internos 

também cotidianos.  

 

 

 

                                                           
7 Nome fictício. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

Laura 

“Ser lésbica tinha a ver com todas essas 
coisas, era tão criminoso quanto matar alguém 
na rua e ninguém quer se responsabilizar por 
um crime desse tamanho.” 

 

Não foi na primeira vez que eu fiquei com uma menina que percebi que sou lésbica. Eu 

achava que aquilo não tinha a ver com sexualidade, mas sim com amizade, por mais absurdo 

que isso pareça. Tive uma primeira pista apenas quando eu comecei a desejar meninas, 

sabendo que era uma coisa erótica. E isso foi só o começo do caminho até eu dizer “sou 

lésbica”. 

Desde sempre eu tive relações muito especiais e intensas com minhas amigas, eu tinha 

uma necessidade muito grande de andar de mãos dadas, de abraçar, de ter contato físico. Isso 

já acontecia quando eu tinha uns 7 anos, mas na adolescência ficou mais forte, e eu achava 

que minhas amigas de verdade eram essas com as quais eu tinha liberdade de ter um contato 

físico intenso, de ficar segurando a mão e não soltar, de sentir a pessoa no abraço, de gostar 

da pele, do cheiro. Alguma coisa da minha sexualidade vazava por esses espaços das 

amizades, como acho que acontece com todo mundo, mas para mim isso veio a ter sentido 

depois. E eu achava que era só uma questão de amizade mesmo, porque isso tudo não me 

impedia de gostar de meninos. Eu tinha minhas paixõezinhas de adolescente pelo garoto da 

escola, pelo rapaz da igreja, por aquele cara do violão. Eu pensava em ter um namorado, então 

era tranquilo. 

É que havia tanta vontade de que não fosse sexual que, mesmo quando eu e minha amiga 

mais íntima chegamos ao ponto de um beijo e de algo muito próximo ao sexo, continuei 

negando e interpretando como amizade. Eu não sei explicar muito bem, mas é porque não 

podia, não podia muito! Eu não tive a possibilidade de interpretar de outra forma, porque ser 

lésbica, ser gay, não ser hétero, era algo fora do meu alcance, era uma coisa que nunca 

aconteceria comigo, seria tipo tragédia. Eu tive uma educação religiosa muito forte. As minhas 

noções de pai, mãe, irmãos, família, amigos e de todas as relações sociais foram construídas 

dentro dos padrões da igreja evangélica. E para a igreja isso é muito errado, inconcebível, é 

pecado. Sempre escutei que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, ou seja, Deus ama 

você, mas ele não ama o fato de você ter matado alguém, de você vender drogas, de você ser 

um criminoso. Ser lésbica tinha a ver com todas essas coisas, era tão criminoso quanto matar 

alguém na rua e ninguém quer se responsabilizar por um crime desse tamanho. 
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Bom, quando surgiu esse primeiro beijo, eu e essa menina (Sabrina) decidimos que era 

uma coisa de amigas e que não contaríamos para ninguém, porque não entenderiam e 

interpretariam como algo além de amizade. Ela não morava em Goiânia, então ficamos muito 

tempo conversando pela internet e por cartas, relembrando o momento e como tinham sido 

bons os dias em que ficamos juntas. Até que um dia, eu enviei para ela duas cartas: uma 

escrita à caneta com várias páginas, contando como estava minha vida, e outra escrita a lápis, 

na qual eu dizia explicitamente do nosso contato físico, da parte que era só nossa. Mandei em 

dois papéis para que ela guardasse um e, depois que lesse o outro, queimasse, rasgasse, se 

livrasse dele. O problema é que a carta chegou antes na mão da mãe dela e ela leu coisas 

como “que saudade do seu beijo longo!”, “que saudade da sua pele!”. Sabrina negou tudo, 

disse para a mãe dela que ela tinha entendido tudo errado, que ela era louca por estar 

pensando que nós tínhamos algo além de amizade, e acho que a mãe dela queria tanto 

acreditar nisso que funcionou, ou pelo menos acalmou os ânimos por lá. Por achar que poderia 

me chatear e me perder, Sabrina não me contou que a mãe tinha lido a carta, só me disse que 

a gente não devia fazer o que estávamos fazendo, que estava errado a gente se beijar, se 

abraçar, que desagradava o coração de Deus. Eu não podia dizer que ela estava errada, então 

só falei “ok, então agora a gente é amiga sem essa parte!”. 

        Ficamos um tempo sem nos falarmos, mas quando ela veio à Goiânia, a gente não 

conseguiu segurar. Tentamos evitar, mas quando a gente se encontrava, rolava um clima, uma 

vontade, até que um dia, fomos para o banheiro de um shopping, eu não estava mais 

suportando. Depois desse dia, ela foi à minha casa e quando a gente tinha acabado de transar 

(de roupa, de um jeito esquisito, mas que envolvia estimulação sexual e orgasmo), ela 

começou a chorar, quis colocar um fim e rasgou tudo meu que tinha dentro da carteira dela 

(carta, bilhete, presente), jogou no lixo na minha frente e eu me acabei de chorar, sofri demais.   

Os conflitos religiosos me pegavam, mas no momento que eu estava com ela parecia que 

não fazia sentido, nem pesava, porque era muito intenso o que eu sentia, era tão forte que 

superava os conflitos. Quando ela ia embora, eu pensava “putz, o que estou fazendo?”, aí 

voltava tudo de um jeito muito forte, me sentia muito culpada. Muito, mas muito muito, demais, 

era insuportável o tamanho da culpa que eu sentia! Aí eu tentava esquecer que tinha 

acontecido, ia à igreja, escutava a palavra, tocava no louvor, fazia um monte de coisa que me 

fazia sentir um pouco mais normal. Por algum momento parecia que ela não existia, mas era só 

eu ir embora da igreja e ela, o conflito e a culpa voltavam. 

Depois que ela rasgou tudo e foi embora, eu sentia um misto de mágoa, muita dor por 

causa desse amor que estava acabando e, ao mesmo tempo, um alívio por poder pensar que 

pelo menos não tinha mais que lidar com aquilo. Então eu a deixei ir embora, guardei esse 

sofrimento só para mim e entrei na terapia para esquecê-la, porque eu achava que era algo 

especificamente com ela. Na terapia, eu cheguei a assumir que tinha tido uma relação 

homossexual, mas é diferente dizer que você teve uma relação e dizer que você é 
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homossexual, são duas coisas completamente diferentes. Tive que lidar ali com todos os 

problemas que tinham me gerado uma relação homossexual, e eram problemas de ordem 

afetiva, mas tinha também a culpa religiosa – tanto é que procurei uma psicóloga evangélica. 

Eu queria uma pessoa que me botasse no eixo, que achasse que aquilo era um problema, que 

dissesse para mim que, se fosse coisa de Deus, não tinha dado errado. E deu certo, me 

desapaixonei da Sabrina, comecei a gostar de novo dos rapazes. Achei que eu podia colocar 

uma pedra em cima dessa história e seguir em frente. Ter achado que foi um erro ajudou nesse 

processo, porque, se eu achasse que esse sentimento era legítimo, ficaria muito mais difícil. 

Queria muito que não tivesse acontecido, me arrependi demais por ter dado mancada com 

Deus, com meus pais e com minha família. 

Meus pais nunca tocaram diretamente no assunto e não precisou que eles falassem algo 

para eu me sentir culpada. Me lembro só de uma vez, quando eu era adolescente, que minha 

mãe me viu deitada na cama com uma das minhas amigas. Ela me tirou do quarto e disse que 

o que eu estava fazendo era errado, só disse isso, não me explicou o motivo, não disse a 

palavra homossexualidade, acho que tinha medo de dizer. Acredito que eles desconfiavam, 

mas me deixaram lidar com isso sozinha, talvez acreditando que eu acharia o caminho de 

Deus de novo, como de fato aconteceu naquela época. E na igreja tem uma coisa muito louca, 

que é a pessoa não se responsabilizar pelos seus atos, o mau é o diabo quem faz. Então para 

mim, eu tinha sido levada por uma ideia do diabo, permiti que ele viesse e plantasse uma ideia 

pecaminosa na minha cabeça. Eu não era a responsável, o que não me livrava da culpa e da 

necessidade de ter que mudar e resistir à tentação. 

O tempo foi passando e aconteceu o que eu nunca achei que fosse acontecer de novo. Meu 

interesse por mulheres foi voltando, inicialmente de forma inocente, com um jeito de ser 

apenas amizade, só que eu acho que quando você passa pela estrada uma vez, o caminho já 

está com a marca do seu pé, e meu desejo foi direto nessa direção, ele já sabia o caminho. E 

não dava mais para eu dizer que era coisa de amiga! Quando o cerco apertou e o desejo e a 

vontade ficaram muito fortes, eu já sabia que se eu deixasse acontecer, eu tinha alguma 

questão com isso. 

Acabei ficando com outra mulher e isso gerou uma bagunça na minha cabeça, porque eu 

não estava mais me contentando com a desculpa de que era o diabo que colocava uma ideia 

pecaminosa na minha cabeça. Até porque eu sabia muito bem que era eu que queria fazer, 

então eu tive que me responsabilizar pelo meu desejo, e isso mudava todo um esquema 

daquilo que eu achava que eu era, que tinha sido construído em mim de um jeito muito sólido. 

E eu tinha que lidar com duas coisas muito intensas: assumir que eu tinha desejo por mulheres 

junto do fato de eu nunca poder ter esse desejo, porque eu seria uma assassina, estupradora, 

criminosa, o pior ser da face da Terra. Não teve como, eu não sabia o que fazer com isso, e 

fiquei muito tempo sem saber como ser essa pessoa que desejava mulheres e a pessoa que 

tinha um esquema religioso que era contra tudo isso tão bem montado na cabeça. Foi 
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catastrófico! E quando duas coisas muito fortes batem, elas quebram. E foi caco para todos os 

lados, eu fiquei quebrada por um bom tempo. 

Com isso, eu senti que tinha que fazer uma escolha, a qual elaboro até hoje. Para mim, não 

tinha o meio termo, eu não consegui conciliar, não tinha espaço para isso, eu tinha que 

escolher para que lado eu ia. Ou eu fazia a mesma coisa que fiz com Sabrina – que foi jogar 

embaixo da terra, colocar uma pedra em cima e continuar seguindo minha vida –, ou eu 

assumiria esse desejo e mudaria minha vida inteira. E não foi uma escolha rápida, do dia para 

a noite, fiquei um tempo indo à igreja e me arrependendo todos os dias, conversando com as 

pessoas e dizendo que minha vida estava uma merda, que eu não estava conseguindo lidar 

com tudo. E dessa vez a culpa que veio foi muito maior do que quando senti em relação à 

Sabrina.  

Escolhi a segunda opção. Na verdade, era a única escolha possível, porque o que eu 

estava sentindo era muito forte e sabia que o fato de ter tentado colocar uma pedra antes já 

não tinha resolvido. Por fim, também nessa época, descobrimos que meu pai estava tendo um 

caso extraconjugal e eu pensei que se ele estava fazendo uma escolha diferente, eu também 

podia, e isso acabou entrando no meu jogo para me permitir. Escolhi e não foi fácil, sofri 

demais, acho que foi uma das piores épocas da minha vida. 

Acabei aproveitando a oportunidade de morar um ano fora de Goiânia para começar uma 

vida nova. Foi muita bagunça, porque de repente, eu podia fazer tudo o que não podia: beber, 

fumar, transar, usar drogas – e fiz tudo isso. Parecia que tinha soltado um cachorro que estava 

amarrado. Comecei a questionar várias coisas, limites, ensinamentos, a forma das pessoas 

lidarem com sexualidade de forma geral, de lidar com sexo, com as leis, com as regras, com a 

política. Foi um boom de questionamentos, e aos poucos começou a ficar mais tranquilo 

pensar sobre minha sexualidade sem sentir medo. Ainda assim eu não dizia que era lésbica, 

mas já falava “eu gosto de mulheres!”. Achava mesmo que era bissexual, porque lá também 

tive relações mais e menos intensas com homens. Aos poucos, fui me abrindo para achar uma 

mulher bonita, para ficar com outras mulheres, e já no final desse ano, faltando uns dois meses 

para voltar a Goiânia, comecei a namorar uma mulher que conheci numa boate. 

Esse namoro durou um ano e foi uma relação muito difícil, mas que fez com que eu 

contasse para os meus pais. Eu viajava todos os finais de semana para ficar com ela. Então, 

um dia, minha mãe me ligou e perguntou de forma direta e cortante: “essa pessoa que você 

está na casa dela é só sua amiga?”. Eu respondi “não, não é só minha amiga” e ela respondeu 

“tá bom, tchau!” e desligou. Eu já tinha combinado dentro de mim que, se surgisse a 

oportunidade de falar, eu falaria, e isso ajudou. Só que eu sabia que, chegando em Goiânia, eu 

teria que conversar com meus pais. Fiquei muito tensa, fantasiando um milhão de coisas, 

planejando uma fala, e sabia que a conversa passaria pela religião, e foi exatamente isso o que 

aconteceu. Meus pais abriram a Bíblia, falaram que eu estava errada por tal e tal motivo, me 

perguntaram como estava a religião para mim, o que eu pensava sobre tudo aquilo que eu 
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tinha vivido a vida inteira, e se eu abriria mão de tudo. Eu estava esperando esse tipo pergunta, 

porque eu já tinha me perguntando tudo isso. Então eu disse que muita coisa tinha mudado, 

que eu não acreditava mais naquilo; tive uma postura de ateísmo, o que hoje eu não faria. E 

eles me disseram que eu estava muito cega, que eu não sabia o que estava fazendo e que o 

diabo estava muito na minha vida. Falaram que eu estava completamente louca, que não fazia 

sentido eu fazer algo assim. Como? De onde eu tinha tirado isso? Foi uma conversa muito 

difícil, muito, muito difícil, mas eu não esperava que fosse mais fácil. Eles falaram “você não 

acredita mais?!?” e eu disse “não” morrendo por dentro. Depois de viver 23 anos uma coisa, 

não dava para dizer um não tranquilamente, até hoje eu ainda penso, é muito forte tudo isso. E 

eu disse sabendo que estava negando muita coisa que tinha me constituído como pessoa, isso 

é muito pesado! No final, meus pais falaram que não iam cortar minha mesada, nem pegar 

meu carro, que eles só ficavam muito tristes. 

Então, eu usava meu carro e minha mesada para continuar visitando minha namorada, mas 

era muito difícil. Acho que só faltava ela ser homem para meus pais a aceitarem, porque ela 

cabia nos padrões deles, justamente os que eu não queria mais para mim. Ela era 

conservadora e muito preconceituosa com várias coisas, e eu estava tentando romper com 

isso. Não foi fácil manter uma relação com uma pessoa que me trazia tudo aquilo que eu não 

queria mais. Eu a ouvia falar o que meus pais falavam e não dava mais. Quando chegou num 

ponto crítico de crise, a relação acabou.  

Quando terminei com ela, eu não tinha tesão algum por homens, e tinha muito por várias 

mulheres, queria engolir as mulheres. Eu falava “gente, só tem mulher bonita nesse mundo!”. 

Percebendo esse meu movimento, aí que eu comecei a pensar “ah, eu acho que é isso, acho 

que sou lésbica mesmo”. Chegou esse ponto e foi muito mais leve, dizer isso agora é super 

leve. Às vezes tenho a impressão de que estar com mulher é mais sério do que com homens, 

mas pode ser que seja diferente algum dia. Eu deixo essa questão da identidade menos fixa, 

menos rígida. Apesar de dizer que sou lésbica, não sei se vou ser assim para sempre. 

Com isso, eu perdi amigos, tem pessoas com quem eu não converso até hoje. Eu lembro 

que quando eu comecei a ter a relação com Sabrina, houve alguns rumores e uma amiga 

minha me defendia dizendo que era mentira, que ela tinha certeza de que eu não chegaria a 

esse ponto, que colocava a mão no fogo por mim. Depois que soube, ela ficou grilada comigo, 

como se eu tivesse mentido para ela e, mesmo eu dizendo que tinha na verdade mentido para 

mim mesma, não adiantou, ela rompeu nossa relação, não conseguiu lidar com o fato de eu ter 

mentido e ter virado lésbica. Ela achava que nunca aconteceria comigo, do mesmo jeito que eu 

também achava. Essas coisas não aconteciam com gente próxima a nós, eu era líder dos 

grupos da igreja, era exemplo, eu não só recebia ensinamentos, como dava também, eu era 

uma pessoa a ser observada pelas minhas boas qualidades. E não aconteceu só com essa 

amiga. Quando eu vi que de fato tinha feito a escolha de assumir meu desejo, fui me afastando 

gradualmente de todos meus amigos da igreja. Eu não conseguia olhar para eles, não sabia o 
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que conversar com essas pessoas. É que primeiro você é cristão, depois você é você. Então 

quando tirei essa primeira parte, nem eu sabia o que tinha sobrado. Eu não dei conta de lidar 

com eles, eu sabia que, se entrasse numa discussão, não conseguiria dizer que eles estavam 

errados, porque era forte em mim o argumento de que eu estava me deixando ser levada pelas 

coisas do mundo, estava cedendo demais, que a homossexualidade era uma coisa perigosa. 

Eu achava que era muito perigoso, tanto é que tive medo de sentir desejo, eu pensava “nossa, 

agora eu sou desprezível mesmo”, e você não quer estar com pessoas que te lembram isso. 

Cortei relações por falta de habilidade em lidar com minhas questões, essas pessoas ainda me 

lembram isso.   

Minha família inteira continua religiosa. Eu já me acostumei um pouco com meus pais, mas 

estar em contato com outros familiares, com minha tia, minha avó, meus sobrinhos, meu 

cunhado, me deixa tensa. Nos almoços de família, quando começa uma discussão religiosa, eu 

saio da mesa, penso que se sair de fininho, ninguém vai perceber. Uma grande dificuldade é 

minha avó, que é uma pessoa declaradamente homofóbica. Ela mora do lado de onde eu 

trabalho, então a vejo todos os dias e é como se eu tivesse que vestir uma outra roupa para 

encontrar com ela. Sempre que me vê, ela tem alguma coisa de Deus para me dizer. Ela acha 

que ainda sou evangélica e que só não estou indo à igreja, porque se for assim, tudo bem, o 

importante é não abrir mão da fé. Tem hora que fico num beco sem saída, é difícil, tento puxar 

outros assuntos para aliviar um pouco. Sou psicóloga e tenho uma tia que veio me dizer que 

acha que não há algo melhor do que ser psicóloga e cristã. Eu acho um inferno! Acho terrível, 

mas não falo para ela, não enfrento minha família. Nem sei se eu deveria enfrentar, acho que o 

fato de meus pais serem tranquilos comigo me faz sentir que não posso abusar, sinto o peso 

de ter que segurar a onda com eles, fico querendo não dar esse desgosto. 

        Eu acho que a religião faz função de pai e de mãe de um jeito muito severo. Eu fico 

com muita raiva por tudo ter sido desse jeito, sendo que poderia ter sido mais tranquilo. Ao 

mesmo tempo, penso que é lamentável, porque as pessoas ainda precisam da religião, e elas 

estão lá construindo esse pensamento que destrói a liberdade das pessoas, é um meio muito 

pobre para trabalhar com o que a gente sente e vive. A Igreja quer impor uma realidade muito 

falsa e impossível de ser seguida e usa a culpa como mecanismo de controle, é culpa para 

tudo. Eu acho muito absurdo esse jeito, também por ver essas coisas acontecendo em mim, e 

é tão forte que impede ações, como essa de enfretamento. 

Hoje faço análise e, se todos os dias da minha vida eu falei e vivi tudo o que foi construído, 

é lá que falo de novo e assim posso construir outra história. Percebo que tem coisas que se 

incorporaram ao meu jeito de ser, como o fato de não conseguir me impor contrariamente a 

alguma questão, que veio dessa educação que só teve o “porque não!”. O “porque não” nunca 

veio com um ponto de interrogação na frente: “por que não?”. A Igreja não coloca pontos de 

interrogação, não pensa, só enfia goela abaixo e isso é devastador, foi devastador para mim. 
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Meu trabalho hoje é ficar colocando ponto de interrogação nas coisas para depois conseguir, 

quem sabe, enfrentar um pouco mais. 

____________________ 

 

É possível dizer que os discursos religiosos possuem uma dependência daqueles que os 

difundem e também de quem acredita e vive a partir dos mesmos. Como as próprias Católicas 

pelo Direito de Decidir (2012) já haviam notado, “as coisas andam juntas: as estruturas da 

religião sustentam as estruturas políticas, econômicas, as eleições e até as ações do diabo” 

(p.90). Não é por acaso que as noções de pai, mãe, irmãos, família, amigos e de todas suas 

relações sociais, como Laura bem coloca, foram construídas dentro dos padrões da igreja 

evangélica, que por sua vez, está inserida dentro dessa “superestrutura” política-social. 

Como ela pode simplesmente abandonar todos os esquemas simbólicos e espectros de 

valores, princípios, interpretações, afetos e vontades construídos durante 23 anos? Como a 

própria interlocutora coloca, foi tudo isso que a constituiu como pessoa. E por mais que essas 

constituições pareçam ser definidas de modo exclusivamente individual, sabemos que a 

subjetividade é constituída social e culturalmente, fortemente influenciada pelos macro e 

microgrupos em que a pessoa está inserida (DO VALLE, 2012).  

Assim, é visto que a ideia sobre a homossexualidade foi ensinada para Laura e depois 

internalizada, passando a ser uma verdade dela. Ela mesma passa a executar o papel de fiscal 

de sua sexualidade, o que resulta num conflito interno cotidiano gerador de culpa.  

Para agravar a situação, ela ainda tem de lidar com os processos relacionais de 

diferenciação, calcados nas “formas de classificação que contrastam o ‘nós’ ao ‘eles’, ou aos 

‘outros’” (DO VALLE, 2012, p. 88). Esses processos são muitos complexos, uma vez que, como 

o mesmo autor aponta, é muito difícil estabelecer um grau de pertencimento de alguém num 

grupo ou numa unidade social, em termos de valores e práticas, em situações socialmente 

conflituosas como a que Laura se encontra. O que acontece é que, nestas situações, as 

pessoas 

 

[...] podem ter afiliações muito variadas, sem que estejam impedidas 
de estabelecer inúmeras estratégias de conciliação e negociação 
entre mundos e unidades sociais diferentes e, a princípio, 
aparentemente incompatíveis. [...] Ao se inserirem ou afiliarem a 
mundos sociais heterogêneos, as pessoas acabam se definindo e 
sendo definidas por várias identidades, entendidas, portanto, como 
plurais (DO VALLE, 2012, p. 90).  

 

Logo, percebemos o quanto a busca pela estabilidade identitária e a necessidade de 

escolha por "um dos lados" são ilusórias.  
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Frente a isso, Laura tem que “manobrar”. E aqui se defender de suas dinâmicas religiosas 

diz principalmente da necessidade de construir “manobras” diante da possibilidade de ser tão 

pecadora quanto uma “estupradora” ou uma “assassina”, de ser castigada a uma vida infeliz e, 

consequentemente, condenada ao inferno.  

É importante destacar que a interlocutora, num primeiro momento, usou a negação da 

existência de seus desejos como estratégia de defesa (por exemplo, quando nomeia sua 

relação com Sabrina apenas como amizade). Porém, essa “manobra” não foi suficiente, o que 

exigiu um movimento de defesa diferente: a entrada em um processo psicanalítico. 

  Já em processo psicanalítico, Laura construiu um segundo momento de “manobras”: 

passou a aceitar seus desejos sexuais e afetivos por outras mulheres possibilitando a 

concretização dos mesmos. E assim, fica evidente como a presença de um apoio psicológico é 

necessária e determinante para se manter em pé, enxergar novas perspectivas, refletir e 

entender seus desejos, sua história e ter um presente com possibilidades de um futuro melhor.  

Laura conta que esse movimento de aceitação e concretização não se deu sem conflitos. 

Confirmando a ideia de que as dinâmicas religiosas produzem conflitos, é visto que a questão 

central que se tornou pauta na vida dessa mulher (e de muitas outras) – e que, de alguma 

forma não deixou de ser – é a de como se relacionar com deus ao mesmo tempo em que se 

relaciona com mulheres. E neste caso, não só simultaneamente com deus, mas com os (ex) 

amigos da igreja, com a família e com todos que não mais “botam a mão no fogo por ela”, já 

que “que primeiro você é cristão, depois você é você”. Não é a toa que quando ela tira essa 

primeira parte, já não sabe o que sobrou. 

O imperativo da culpa, do “não” e da proibição está impregnado na vida de muitas mulheres, 

por mais que elas se esforcem para construir novas histórias de si. Salta aos olhos o fato de 

que a palavra culpa/culpada apareça nada menos que 8 vezes no relato de Laura, e a palavra 

peso/pesado 4 vezes, denotando a dimensão destes imperativos em sua vida.  

Neste ponto é interessante notar como aí também há uma ambivalência cruel presente: se 

por um lado, a culpa é o imperativo que perpassa grande parte de sua vida, por outro, o fato de 

“ser tudo culpa do diabo”, ainda que lhe traga um certo alívio, não lhe permite gozá-lo por 

inteiro, pois como ela bem coloca, “eu não era a responsável, o que não me livrava da culpa e 

da necessidade de ter que mudar e resistir à tentação”. 

Nos resta perguntar: que sociedade é essa que impõe tamanha necessidade de doutrinas 

inquestionáveis? Quanto medo precisa ser encucado para que os dogmas se mantenham 

infalíveis? Até quando tanta violência continuará acontecendo tão corriqueiramente? E por que 

impusemos e continuamos a impor uns aos outros e a nós mesmos tais doutrinas?  
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3. CONCLUSÃO 

 

O objetivo central deste artigo foi refletir sobre lesbianidades, violências cotidianas e 

“manobras” por meio da trajetória de Laura.  

Bourdieu (2006) alerta que há uma estabilidade e uma permanência nas histórias que não 

passam de ilusão. Segundo este autor, construir trajetórias é construir uma “série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele 

próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações” (p. 189). Assim, não há 

qualquer possibilidade de compreender trajetórias de vida levando em conta que o sujeito e 

sua percepção sobre o mundo é constante e fixa. Ele ainda explica que isso 

 

equivale a dizer que não podemos compreender uma trajetória (isto é, 
o envelhecimento social que, embora o acompanhe de forma 
inevitável, é independente do envelhecimento biológico) sem que 
tenhamos previamente construídos os estados sucessivos do campo 
no qual ela se desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas 
que uniram o agente considerado – pelo menos em certo número de 
estados pertinentes – ao conjunto dos outros agentes envolvidos no 
mesmo campo e confrontadas com o mesmo espaço dos possíveis 
(BOURDIEU, 2006, p. 190). 

 

A partir disso, a trajetória apresentada não tem a pretensão de criar uma ideia de 

linearidade de fatos e vivências. A preocupação não é dizer o que aconteceu, mas sim, colocar 

em pauta o que foi visto, sentido, experimentado, retrospectivamente, em relação a 

acontecimentos (GOMES, 2004), gerando então uma construção tanto de sujeito quanto de 

narrativa. 

Também não tivemos como objetivo a promoção da visibilidade singularizada de Laura (por 

mais que isso aconteça), mas sim a reafirmação de uma realidade que se repete com muitas 

outras mulheres e que é marcada por dor e sofrimento. Ao embarcar na narrativa, quem lê tem 

a possibilidade de refletir sobre como é se perceber com o pecado que é “tão criminoso quanto 

matar alguém”, por exemplo, entre outras várias questões que podem surgir por meio da 

identificação e empatia com a experiência aqui relatada. Assim, a partir da história de Laura, é 

possível ampliar o olhar e dizer que mulheres lésbicas estão marcadas de forma mais ou 

menos intensa e direta por violências cotidianas. 

Aqui é importante retomar a ideia de Butler – inspirada por Austin – sobre a relação entre a 

sociedade e o sujeito, na qual há normas e leis que atuam pelo discurso (TIBURI, 2003). 

Assim, se tornar sujeito significa se inscrever em um cenário ontológico que é promovido por 

discursos e por toda sua materialidade no âmbito da ação e da vida. E as “palavras provocam 

ações e atuações” (p. 22) em sujeitos concretos, normatizando o que é ser homem, ser mulher, 
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ser heterossexual, ser homossexual ou simplesmente ser. Assim, as palavras, que constroem a 

lesbianidade como algo errado e/ou pecaminoso produzem violências e trajetórias marcadas 

por culpa, dor e sofrimento.  

Outro ponto de destaque aqui é que estamos falando de violências que são naturalizadas 

socialmente. Sendo assim, fazem parte não só de contextos micro, mas também estão 

completamente conectadas a um contexto social macro, que é responsável pela reiteração do 

controle dos corpos e que tenta forçosamente criar uma coerência entre sexo, gênero, desejo e 

prática sexual. 

Sobre o contexto social, Maroja (2014), em sua discussão sobre direitos humanos e 

lesbianidade, apresenta o resultado de uma pesquisa da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR) realizada em 2010, na qual 34% das pessoas 

participantes assinalaram que os “Direitos Humanos deveriam ser apenas para pessoas 

direitas”. A partir disso, a autora questiona a possibilidade de se pensar sobre liberdade, 

igualdade e dignidade para pessoas que ainda hoje têm sua humanidade constantemente 

questionada e/ou negada. 

Ainda de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), cerca de 6.809 denúncias 

de violações aos direitos humanos de homossexuais foram registradas em 2011. E cada vez 

mais aumentam as estatísticas de homicídios e de agressões psíquicas e morais à comunidade 

LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). O fato de o sistema legal brasileiro 

não possuir leis específicas que combatam e reprimam a violência homofóbica é um ponto 

essencial para a fomentação de uma cultura de manutenção e impunidade de atos violentos 

contra a população LGBT (MELLO, 2012).  

Outro fato que o autor acima citado levanta é o fundamentalismo cristão ocupar espaços 

políticos e promover a discriminação, sendo a agenda de direitos constitucionais de LGBT um 

dos alvos imediatos e diretos desses setores. Além disso, a presença do ensino religioso nas 

escolas tem sido uma maneira de difundir homofobia (MELLO, 2012), o que faz com que o 

contexto social brasileiro seja ainda fortemente marcado pela norma da heterossexualidade, a 

qual estabelece essa sexualidade como padrão, normal, comum e natural.  

O maior desafio, segundo Mello et al: 

 

parece ser construir uma aliança com os setores não conservadores 
da sociedade, particularmente outros movimentos sociais, a fim de 
garantir liberdade sexual e de gênero para quem não corresponde 
aos supostos padrões heterossexuais. Sem isso, a sociedade como 
um todo sofrerá um duro golpe, já que a redução de liberdades no 
âmbito da sexualidade e dos processos de representação do eu é 
ponta de lança para a instauração de lógicas totalitárias de controle 
em vários outros âmbitos da vida social (2012, p. 158). 
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É claro que é importante destacar que também se trata de um contexto em que há 

agenciamento, à medida que mulheres lésbicas conseguem abrir brechas para se defender e 

se manter reafirmando sua existência e trajetória enquanto desejantes de outras mulheres. 

Porém, suas defesas vêm em consequência das violências homofóbicas que sofrem e ora são 

para conseguirem preservar as práticas que compõem e expressam seus desejos afetivo-

sexuais por outras mulheres, ora são para preservarem a continuidade de suas vidas, desde 

seus outros laços sociais até o extremo de sua vida orgânica. 

Segundo Ortner (2007), agência tem a ver com intencionalidade, a qual inclui ações que 

apontam cognitiva e emocionalmente para algum propósito; com construções culturais e 

históricas e; com relações complexas e contraditórias de poder e de desigualdade, nas quais o 

poder opera de cima para baixo como dominação e de baixo para cima como resistência. As 

“manobras” apresentadas aqui contêm em si as concepções tanto de defesas quanto de 

resistências contra a heteronormatividade, que coloca a lesbianidade em situação de violência 

de diversas maneiras. “Manobrar” é uma das formas de ser ativa diante disso tudo, de ser 

sujeito e não vítima passiva.  

À medida que Laura reafirma diariamente seus desejos, ela reatualiza a violência 

internalizada fazendo com que seu presente ainda seja movido por isso, tendo em vista que ela 

ainda demonstra incerteza em estar no caminho certo. Há uma relação entre desejo-violência-

culpa e é dessa forma que Laura continua construindo sua trajetória.  

A necessidade de resistir não é um processo simples. Isso, porque com as normas, há 

legitimações e deslegitimações de existências. Mulheres lésbicas são apenas mais um 

exemplo de um desses corpos considerados pela lógica dominante como desimportantes; 

vidas que devem ser corrigidas, negadas. E o lugar reservado para essas pessoas é o silêncio. 

Sendo assim, a história contada aqui tenta desmontar o esquema normativo e permitir que 

trajetórias-segredos se reafirmem como possíveis e reais (TIBURI, 2013).  

O fato inegável é que mulheres lésbicas experienciam violências cotidianamente, mas 

pouco se diz sobre isso. É importante que histórias como as de Laura corram o mundo e 

ocupem espaços não só acadêmicos, mas principalmente fora deles, tais como lares, igrejas, 

ruas, bares, cinemas, televisão, redes sociais, etc. A história de Laura foi um recorte de uma 

realidade maior que precisa ser transformada.  

Por fim, encerramos esse artigo com o desejo de que as próximas trajetórias contadas 

falem muito mais sobre felicidades, encontros, suavidade, leveza, e que isso sim passe a ser 

comum, cotidiano, natural e banal. E que os sofrimentos de mulheres lésbicas sejam como 

sofrimentos quaisquer, bem como as felicidades, e nada mais.     

 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 

27 

 

REFERÊNCIAS  

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta M. & AMADO, Janaina (Org.). 
Usos & abusos da história oral. 8ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.183-191. 

CATÓLICAS PELO DIREITO DE DECIDIR. Tecendo sentidos: Feminismos e buscas 
teológicas. São Paulo: Maxprint, 2012. 

DO VALLE, Carlos Guilherme O. Identidade e subjetividade. In: Antropologia e Direito: temas 
antropológicos para estudos jurídicos. Rio de Janeiro / Brasília: Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA), 2012, p. 86-93. 

GIUMBELLI, Emerson. Minorias e religiosidades em seus contextos. In: Antropologia e Direito: 
temas antropológicos para estudos jurídicos. Rio de Janeiro / Brasília: Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA), 2012, p. 240-246 

GOMES, Ângela de Castro. Escrita de si, escrita da história: a título de prólogo. In: __________ 
Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 7-24.  

MAROJA, Daniela. Direitos humanos e lesbianidade em Goiás: um estudo sobre discursos e 
mulheres “candidatas a cidadãs”. Goiânia, 2014. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) 
- Universidade Federal de Goiás. 

MELLO, Eduardo Piza Gomes. A homofobia que mata todos os dias. Relatório da rede social 
de justiça e direitos humanos - direitos humanos no Brasil 2012. S. l., 2012. p. 183-188. 

MELLO et al, Luiz. Questões LGBT em debate: sobre desafios e conquistas. Sociedade e 
Cultura, Goiânia-GO, v. 15, n.1, p. 151-161, jan/jun. 2012. 

ORTNER, Sherry B. Poder e Projetos: Reflexões sobre a agência. In: GROSSI, Miriam Pillar; 
ECKERT, Cornelia; FRY, Peter Henry (Org.). Conferências e Diálogos: Saberes e Práticas 
Antropológicas. Blumenau: Nova Letra, 2007, p. 45-80. 

RIFIOTIS, Theophilos. Apresentação. In: Educação em Direitos Humanos – discursos críticos e 
temas contemporâneos. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008. 

RUBIN, Gayle; BUTLER, Judith. “Tráfico sexual – entrevista (Gayle Rubin com Judith Butler)”. 
Cadernos Pagu (21). Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero Pagu/Unicamp, 2003. 

TIBURI, Marcia. Judith Butler – Feminismo como provocação. Cult, n. 185, p. 20-23, 2013. 

 

 

 

 

 

 


