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RESUMO 

 

 

O objetivo do estudo foi investigar representações sociais de diversidade de gênero por alunxs 
do último ano de um curso de Design de Moda no município do Rio de Janeiro. O estudo se 
fundamentou na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici. A revisão de 
literatura buscou explicar termos e expressões relevantes relacionados à diversidade de gênero, 
seu desenvolvimento ao longo da história do homem no ocidente e sua inserção nas áreas da 
moda e educação. A Teoria Queer foi uma das bases da pesquisa, a qual se refere a padrões 
sociais enraizados seguindo um modelo de heteronormatividade. A pesquisa, de caráter 
qualitativo, fez uso de entrevistas semi-estruturadas gravadas e foi realizada em uma Instituição 
de nível superior do município do Rio de Janeiro, que oferece o curso de Design de Moda com 
nível de bacharelado. Contou com a participação de 20 alunxs, todxs estudando no último ano 
do curso. As entrevistas foram acompanhadas da escolha de uma imagem que traduzisse 
diversidade de gênero para os participantes. O material foi transcrito e analisado sob a ótica da 
análise de conteúdo segundo Laurence Bardin. As respostas foram categorizadas, buscando-se 
ressaltar elementos essenciais dos discursos dos estudantes, com intenção de investigar um 
conhecimento de senso comum de diversidade de gênero com base na TRS. A categorização 
fundamentou-se no universo do curso de Design de Moda, no modo como a diversidade de 
gênero está presente nesse contexto, nas definições de gênero e de diversidade de gênero e nas 
imagens associadas a diversidade de gênero. O modelo figurativo da representação social de 
diversidade de gênero expressa uma imagem que concretiza o objeto de representação e 
auxiliaram na compreensão desta realidade. O resultado da análise das entrevistas e das imagens 
escolhidas pelxs alunxs proporcionou um modelo figurativo que apresenta as palavras 
transformação, transição e hibridismo, que refletem os questionamentos sobre o sistema binário 
vigente, coincidentemente, um dos mesmos motes da Teoria Queer. A diversidade de gênero 
expressou-se como um objeto em transição, transformação, que vem sofrendo modificações 
cada vez maiores. Como tudo o que se encontra em mudança, não tem uma forma definida, 
possui um aspecto híbrido, que está entre o novo flutuante e o padrão enraizado, adotado como 
molde pré-estabelecido. A presente pesquisa almejou contribuir para a ampliação da discussão 
do tema em contexto escolar e apontou a relevância para novos estudos sobre representações 
sociais a respeito de gênero. 
 

 

Palavras-chave: Moda; educação; diversidade de gênero; teoria Queer. 
  



ABSTRACT 

 

 

The aim of the study was to investigate social representations of gender diversity by students 
from the last year of a Fashion Design course in the city of Rio de Janeiro. The study was based 
on the Theory of Social Representations (TSR) of Serge Moscovici. The literature review aimed 
to explain relevant terms and expressions related to gender diversity, its development 
throughout the history of man in the West and its insertion in the areas of fashion and education. 
Queer Theory was one of the foundations of the research, which refers to rooted social patterns 
following a model of heteronormativity. The research, of a qualitative character, made use of 
recorded semi-structured interviews and was done in a higher education institution in the city 
of Rio de Janeiro, which offers the Fashion Design course with a bachelor's degree. It counted 
with the participation of 20 students, all studying in the last year of the course. The interviews 
were accompanied by the choice of an image that would reflect gender diversity for the 
participants. The material was transcribed and analyzed from the perspective of content analysis 
according to Laurence Bardin. The answers were categorized, seeking to highlight essential 
elements of the speeches of the students with the intention of investigating a common sense 
knowledge of gender diversity based on the TSR. The categorization was based on the universe 
of the Fashion Design course, on the way in which gender diversity is present in this context, 
in the definitions of gender and gender diversity and in images associated with gender diversity. 
The figurative model of social representation of gender diversity expresses an image that 
concretizes the object of representation and helped to understand this reality. The result of the 
analysis of the interviews and the images chosen by the students provided a figurative model 
that presents the words transformation, transition and hybridism, which reflect the questions 
about the current binary system, coincidentally, one of the same motions of the Queer Theory. 
Gender diversity expressed itself as an object in transition, transformation, which has 
undergone ever greater changes. Such as everything that changes, it does not have a defined 
shape, it has a hybrid aspect, which is between the new floating and the rooted pattern, adopted 
as a pre-established mold. This research aimed to contribute to the broadening of the discussion 
of the topic in the school context and pointed out the relevance for new studies on social 
representations regarding gender. 
 

 

Keywords: Fashion; education; gender diversity; Queer theory. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Sou formado em moda e desde garoto sempre fui fascinado pelo universo da moda e 

das artes. Tenho lembranças bem remotas de desfiles e imagens de moda ainda mesmo quando 

era um menino, com 5 ou 6 anos de idade. Ao contrário da maioria, nunca me apaixonei por 

vestidos de noite, com brilhos, pedras e roupas de princesa. Sempre gostei do novo, do estranho, 

de tudo que saía de um padrão considerado tradicional. Meus pais nunca exerceram qualquer 

oficio próximo desse: ambos se aposentaram professores, uma das profissões que tenho hoje.  

Minha mãe é a primeira referência de moda que tenho. Era muito tradicional, mas mesmo assim 

ajudou a construir meu senso estético. Lembro que quando ela dizia: “Meu Deus, que coisa 

estranha, Felipe!” eu sabia que estava fazendo a coisa certa.  

Com base nisso, escolhi gênero e principalmente a diversidade como tema dessa 

pesquisa. Sempre me perguntei e me questionei o que nos fazia masculinos ou femininos. 

Mesmo criança, não acreditava que somente o corpo fazia isso. Sempre quis saber por que a 

cor dos olhos das pessoas não podia ser amarela, vermelha, roxa; por que só existia homem e 

mulher; por que existiam uniformes para meninos diferentes dos das meninas, se o princípio 

era a igualdade.  

Revistas de moda e livros, especialmente os de histórias e os que falavam de arte, 

sempre foram meus amigos. Moda sempre foi um universo mágico, onde tudo poderia acontecer 

e tudo era permitido. A faculdade foi um período muito especial, onde realizei sonhos, tentei 

entender o que era moda, questionei por que as roupas não podiam ser diferentes. Como 

estilista, que ainda sou, fiz e faço isso até hoje pois acredito que esse questionamento nos faz 

vivo, que nos faz pensar, pesquisar e adquirir conhecimento.  

Arte, área em que incluo a moda, é uma das melhores partes do ser humano. Há uma 

beleza única. A moda nos ajuda a entender o homem, seus modos e pensamentos e permite 

liberdade, beleza de todos os tipos, de todas as formas... fazendo com que a diversidade e 

pluralidade ganhem voz.  

Hoje, em sala de aula, tento passar esses mesmos valores aos meus alunos: a moda é 

uma estrutura plural e, assim como qualquer sistema que serve a muitos, deve respeitar as 

diferenças, permitir a liberdade e questionar padrões excludentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa se propõe a investigar representações sociais de diversidade de gênero 

elaboradas por estudantes de um curso de Design de Moda do município do Rio de Janeiro. Em 

estudo sobre representações sociais da psicanálise elaboradas por diversos grupos sociais na 

França, em meados dos anos 50 do século passado, Moscovici (2012) mostra o processo de 

familiarização de um tema – a psicanálise – pela população francesa. Tratava-se de um saber 

científico sobre psicanálise dominado por um campo de especialistas, que chegava até os leigos 

por meio da comunicação, seja pela comunicação de massa (especialmente jornais e rádio), seja 

por conversas e trocas cotidianas entre pessoas e grupos.  

O autor mostra que, em contato com algo pouco conhecido e por vezes ameaçador, os 

leigos, em processos de comunicação, elaboravam significados sobre a psicanálise que a 

aproximassem de seus contextos de vida tornando-a um objeto mais familiar e menos estranho. 

Esses significados, chamados por Moscovici (2012) de “conhecimentos do senso comum”, 

tendo como parâmetro um conhecimento científico, são considerados por ele “representações 

sociais”. Abriu-se assim um campo de estudo e pesquisas para estudar tais representações 

elaboradas por sujeitos/grupos sobre objetos que lhes afetam em seu cotidiano, estando 

presentes em suas comunicações. Alguns desses objetos, ao longo do tempo, passaram a ser 

adotados em estudos de representação social sem ter como parâmetro, necessariamente, um 

conhecimento científico.  

No presente estudo, tomou-se como objeto a “diversidade de gênero” por ser 

considerado um tema da atualidade, que mobiliza a atenção de pessoas e grupos, provocando 

produção de novos significados e principalmente por trazer à tona uma temática que confronta 

padrões pré-estabelecidos e valores enraizados socialmente. Tem sido comum, principalmente 

em universidades, incluindo os cursos de moda, o(a) aluno(a) com nome masculino/feminino 

registrado na certidão de nascimento pedir para ser chamado pelo nome social 

feminino/masculino. Cenas como esta podem acontecer em outros espaços como aeroportos, 

bancos e instituições diversas quando o documento de identidade não “condiz” com a imagem 

que a pessoa tem de si e assumiu.  

Esse comportamento também vem se refletindo em comunicações por escrito com a 

utilização da letra “x” no lugar das letras “a” e “o”, indicando que o “x” “do ponto linguístico 

e gramatical é uma forma de usar uma linguagem escrita que expresse maior igualdade entre 

homens e mulheres” (SEPULVEDA, D; SEPULVEDA, J, 2018, p. 45). Tais práticas vêm se 

explicitando mais recentemente no espaço social, causando uma ameaça a valores sociais 
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estabelecidos, o que é propício para elaboração de significados por sujeitos/grupos em suas 

comunicações. É neste contexto que o presente estudo se propõe a pesquisar “diversidade de 

gênero” tendo como fundamento as representações sociais. Foi escolhido o curso de Design de 

Moda como campo de pesquisa porque nesta formação o assunto é presente, frequente, fazendo 

parte das comunicações de professores e alunos. Estes passam por um processo de 

familiarização em relação ao objeto “diversidade de gênero” uma vez que, como veremos mais 

a frente, a roupa (um dos objetos desenvolvidos e estudados no curso) estabelece junto com o 

comportamento social uma relação direta com o objeto de estudo.  

Abordando a questão de relações e diversidade de gênero de modo mais genérico, pode-

se pensar na cena de uma mulher grávida fazendo uma ultrassonografia e descobrindo se seu 

filho é “um menino” ou “uma menina”. Parece um cenário corriqueiro, mas nesse momento, 

nessa descoberta, uma série de valores, condutas e expectativas começam a recair sobre aquele 

pequeno ser — que ainda na barriga de sua mãe já carrega significados sociais relacionados ao 

seu sexo e ao seu gênero — criando por parte dos pais e da família que o aguardam uma 

expectativa comportamental condizente a ele e fazendo que com esse bebê, ainda em formação, 

não seja um objeto neutro e sim alguém que já está revestido com os conceitos de uma 

identidade social (DUVEEN, 2002). Um dos indícios está na escolha de seu nome, que 

apresenta uma identidade sexual e simbólica (LIMA, 2011) e na montagem do enxoval, 

geralmente elaborado com cores e formas que supostamente caracterizam o gênero: vestidos, 

cor rosa e laços para meninas em oposição às calças, cor azul e os elementos esportivos para 

meninos, atribuindo à roupa uma responsabilidade na reafirmação do gênero da criança.  

Contudo, na segunda metade do século XIX na Inglaterra, por exemplo, essas escolhas, 

tão comuns atualmente, eram diferentes. Até cinco ou seis anos de idade, os meninos usavam 

saias plissadas presas no corpo de um paletó e as meninas uma espécie de paletó-saco mais ou 

menos enfeitado, caindo sobre uma falsa saia plissada (BOUCHER, 2012). Com isso, podemos 

notar que a preocupação com a separação entre masculino e feminino, e consequentemente, a 

identificação imediata do gênero através da roupa infantil é mutável e se adequa a um período 

histórico e a um contexto social vigente, fazendo dessa criança um objeto social dos outros, que 

acabam lhe dando um campo representacional de gênero (DUVEEN, 2002). Como afirma Neto 

(2015, p. 28): “Sem perceber, vamos nos enquadrando desde cedo, meninos e meninas em 

grupos específicos de comportamentos e tradições. Na verdade, manifestações opressoras que 

limitam nossa criatividade e nosso arbítrio também”.  

Jorge e Travassos (2018, p. 30) afirmam que a sexualidade está “sob a ação 

preeminente da linguagem”, não sendo sinônimo genitalidade, não se resumindo ao ato sexual, 
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nem tão pouco aos órgãos genitais, mas que se revela e se constrói em outras atividades que 

aparentemente não tem apelo sexual. Essa construção do comportamento geralmente está 

associada ao sexo de nascença. A sociedade impõe condutas para cada um (homem e mulher), 

porém se as ações e posturas não correspondem a essas expectativas criadas, geram-se 

possibilidades para que haja uma desestabilidade das normas sociais fazendo com que essa 

própria sociedade utilize “a violência física ou/e simbólica para manter essas práticas às 

margens do considerado humanamente normal” (BENTO, 2012, p. 2657). Podemos afirmar 

que a cultura é tida como um espaço marcado por disputas constantes (OLIVEIRA, 2010) 

tornando os sexos não apenas construções biológicas, mas que podem ser expressos em 

identidades e papéis sociais, pois, segundo Santos (2012, p. 66), ao designarmos um “corpo 

como macho ou fêmea, masculino ou feminino”, estamos atribuindo valores que vão além do 

físico e têm um alcance muito maior do que os olhos podem ver.  

Os papéis do homem/masculino e da mulher/feminino construíram e constroem 

significados sociais geralmente associados ao sexo, em diferentes sociedades ao longo da 

história (LIMA, 2011). Bem determinados e delimitados, especialmente quando situados em 

tempos e culturas diferentes, eles sempre existiram, deixando pouca margem para 

questionamentos ou dúvidas e apresentando-se de maneira rígida e complexa. A curiosidade 

está ligada à sexualidade e à tentativa de saber sobre o sexo. A diferença anatômica entre os 

eles (homem/mulher) sempre aguçaram o conhecimento. De acordo com Jorge e Travassos 

(2018, p. 41), Thomas Laqueur fez um estudo entre as diferentes articulações entre sexo e 

gênero ao longo da história e mostrou que o sexo como o conhecemos foi inventado no século 

XVIII. Esse autor mapeou a forma como as concepções a respeito das diferenças sexuais 

anatômicas evoluíram, mostrando que desde o século II até o XVIII prevalecia nas abordagens 

feitas um modelo de sexo único chamado isomorfismo onde “homens e mulheres eram 

considerados como um único sexo, sendo a mulher um homem invertido”.  

Sexo, gênero e sexualidade constroem juntos um tripé que tem sido alvo de discussões, 

controvérsias e mudanças. Quando vistos como imutáveis, fixos, opostos e binários 

(certo/errado, normal/anormal), não são afetados ou modificados devido a padrões pré-

estabelecidos pelo meio social, conduzindo os sujeitos a seguirem uma ordem já prevista e 

instaurada (LOURO, 2009).  

As diferenças sexuais podem ser conjugadas sob inúmeros aspectos, que vão dos 

biológicos até os sociais. Porém, a maior parte dos sistemas sexuais do ocidente e do resto do 

mundo admite apenas duas categorias, dois sexos, homem e mulher, estruturando assim um 

sistema binário de sexo e gênero. Essa verdade dogmática é aceita na sociedade e acaba 
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excluindo qualquer diversidade ou variante a respeito desse assunto, sendo reproduzida pela 

maioria das pessoas que acreditam na polarização dos sexos e gêneros em dois pontos distintos 

e fixos (SANTOS, 2013).  

Nos últimos anos, o termo gênero vem se ressignificando e se afastando da 

denominação de sexo (homem/mulher). Jorge e Travassos (2018, p. 43) contribuem com a 

discussão ao se referirem a diferenças entre os dois conceitos: 

 
O sexo de nascimento da criança designa um estado biológico sob a forma de homem 
ou mulher constituído por características físicas, sejam elas cromossomiais, 
hormonais ou anatômicas (internas ou externas). O gênero é uma constituição cultural 
que costuma ser diretamente relacionada ao sexo e designa papéis, comportamentos, 
atividades e características considerados pela sociedade como apropriados aos 
meninos/homens e às meninas/mulheres. Assim, o sexo é da ordem do real do corpo, 
da anatomia e da biologia; o gênero é da ordem do simbólico e do imaginário, isto é, 
da ordem do sentido que a cultura na qual as pessoas vivem atribui ao que considera 
como masculino e feminino. 
 

Parte da definição acima vem se consolidando ultimamente e vários questionamentos 

e desdobramentos a respeito do assunto gênero aparecem como uma discussão diária dentro da 

sociedade ocidental. Esta, por ter suas “raízes na sociedade judaica, e que se mescla, a partir do 

cristianismo, com os valores greco-romanos, formando as bases do imaginário judaico-

ocidental-cristão” nos leva, desde o nascimento, a acreditar que nossa função em relação ao 

sexo, e que depois se estende ao gênero, é de procriar (LIMA, 2011, p. 170). A cultura hebraica 

é patriarcal, e com uma estrutura de pensamento religioso muito forte acaba recaindo sobre a 

sua organização social. Somado a isso, a sociedade greco-romana enfatiza a “visão dicotômica 

homem/forte, mulher/frágil; homem/público, mulher/privado”, justificando a prática comum, 

mesmo entre homens casados, de relações afetivos-sexuais entre eles, estabelecendo uma 

relação de igualdade e parceria uma vez que as mulheres eram destinadas a procriação somente 

(LIMA, 2014, p. 170-171). Esse olhar definidor de gênero cria “uma amarração, uma costura, 

no sentido de que o corpo reflete o sexo e o gênero só pode ser entendido, só adquire vida, 

quando referido a essa relação” (BENTO, 2012, p. 2657).   

Os gêneros, os sexos produzidos por esses gêneros e suas diferenças são 

performativos. Podemos dizer que ser um homem ou uma mulher consiste em retomar e repetir 

gestos, desejos, discursos, atos e atitudes gerando a ideia de existência de um modelo original 

provocado por uma imitação repetida, fazendo com que a performatividade do sexo e do gênero 

não seja uma escolha deliberada, mas uma interpelação social coletiva, uma atribuição 

normativa (AYOUCH, 2015). 

Junto dos conceitos de sexo e gênero ainda existe outro que, em geral, é confundido 

dentro dessa discussão: a orientação sexual. O fato de uma pessoa se sentir homem ou mulher, 
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masculino ou feminino, não tem relação direta com a sua orientação sexual, ou seja, por quem 

ele se sente atraído sexualmente (homossexual, heterossexual, bissexual, por exemplo). Nossos 

conceitos de gênero, por estarem ligados a valores religiosos, como descrito no parágrafo 

anterior, e por estarem associados diretamente a reprodução, acabam não se separando 

totalmente da orientação sexual. (LIMA, 2011).  

Dessa forma, “homossexuais e dissidentes de gênero passam a ser vistos como uma 

ameaça contaminante à ordem social estabelecida, leia-se heterossexual, reprodutiva e 

assentada no modelo de família tradicional” (MISKOLCI, 2014, p. 9). As lutas “que os 

homossexuais travam coletivamente contra o Estado tem por objetivo questionar e subverter os 

fundamentos de uma ordem simbólica vigente e garantida por instituições sociais ao longo da 

história” (BILA, 2018, p. 173) como a Igreja e a Família tradicional. Assim, uma maneira de 

se conceber a heterossexualidade é “cultivar os corpos em sexos diferentes, com aparências 

“naturais” e disposições heterossexuais naturais” (BENTO, 2012, p. 2657). 

Na atualidade, questões sexuais e de gênero são fruto de movimentos sociais de 

contracultura da década de 60 nos Estados Unidos, onde as feministas e o então chamado 

movimento homossexual começaram a afirmar que as desigualdades vividas iam além das 

econômicas e se apresentavam também como sociais e sexuais, mostrando o corpo, o desejo e 

a sexualidade como alvos e veículos pelo quais se expressavam relações de poder (MISKOLSI, 

2012). Segundo Arruda (2002, p. 128), nesse período há “um aumento do interesse pelos 

fenômenos do domínio simbólico”, estimulando a preocupação com as explicações e 

justificativas para estas questões, que buscam nas noções de representação, memória social, 

consciência e imaginário parte das tentativas de explicação.  

A teoria feminista acabou estabelecendo articulações com a teorização pós-

estruturalista1 gerando alguns pontos de divergência como as críticas aos sistemas explicativos 

globais, especialmente quando os teóricos desses movimentos sugerem a desconstrução das 

dicotomias, pois acreditam que os polos são plurais e divididos. Desse modo, cada um contém 

um pedaço do outro, trazendo um enredo subversivo para o pensamento contemporâneo ao 

afirmar que o polo masculino contém o feminino e vice-versa (FILHO, 2015).  

Essas lutas respaldaram teorias e fortaleceram discussões que atualmente são levadas 

para as mídias e redes sociais, divulgando, enaltecendo e abrindo espaço a figuras que não 

                                                        
1 O pós-estruturalismo “tem ênfase na linguagem como sistema de significação” (SILVA, 1999, p. 119), em que 
o sujeito é uma invenção cultural, histórica e social, “não possuindo nenhuma propriedade essencial ou originária”, 
afirmando que “não existe sujeito a não ser como simples e puro resultado de um processo de produção cultural e 
social”. (SILVA, 1999, p. 120). 
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atendem ao padrão binário masculino/feminino cisgênero, nome dado “às pessoas que 

apresentam conformidade entre o sexo de nascimento e a identidade de gênero a ele associada 

(JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 59). De acordo com Zapata e Oliveira Jr. (2017, p. 82), 

inauguram-se assim “espaços de subjetividades aberto às diferenças e marcando, portanto, 

postura frente à diversidade”. Nessa mesma direção, segundo Miskolsi (2012), questiona-se o 

que é proposto como “certo” e exemplo a ser seguido, enfraquecendo-se os modelos a-

históricos e fixos que orientam como as pessoas são ou deveriam ser. Assim reforça-se a ideia 

que as identidades podem não ser fixas e que, durante a vida, as pessoas mudam.  

A matriz binária de gênero instaurada apresenta as regras do que seria o padrão, o 

comportamento correto, a vestimenta aceitável e o papel social do masculino e feminino, mas, 

ao mesmo tempo, fornece a base para as transgressões existentes, uma vez que mostra o modelo 

do que seria “correto”. As pessoas que desviam e apresentam posturas contrárias a esse modelo 

acabam sofrendo a pressão, marginalização e invisibilidade por parte da sociedade. Porém, não 

há como ignorar as dúvidas envolvendo o tema e tão pouco esses “novos” sujeitos. O grande 

desafio é conseguir a sua integração e dessa forma fazer com que ele seja mais um e não reforçar 

seu caráter desviante, tanto por parte dos que defendem as “normas” quanto por parte dos que 

lutam por reconhecimento, pois todos parecem tratar de um ser humano distintivo.  

Com isso, indivíduos que não seguem esse padrão passam a ser vistos como 

desestabilizadores, colocando à prova nossas “certezas” e “verdades”, se tornando responsáveis 

por provocarem novas e instigantes percepções (LOURO, 2009). A concepção de diferença, de 

um ser humano diferente, acaba gerando um desconforto social na medida que “ultrapassa a 

ideia do ser humano e chega a ser um fator preponderante de dissemelhança entre os 

constituintes sociais, gerando assim categorias e classes”(BARBOSA; CRUZ, 2014, p. 126). 

A forma como nos apresentamos socialmente contribui para a construção do que 

somos e de como os outros nos veem. A diferença entre identidade de gênero e expressão de 

gênero é importante a ser ressaltada, uma vez que a identidade é a forma como o indivíduo se 

considera. “De acordo com o Manual de Comunicação LGBT (sem data) é a percepção que 

uma pessoa tem de si como sendo gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos 

dois, independente do sexo biológico” (NETO, 2015, p. 32). Segundo Silva (1999, p. 106), a 

identidade “não é uma coisa da natureza. Ela é definida num processo de significação: é preciso 

que, socialmente, lhe seja atribuído um significado”. Já a expressão de gênero é a forma como 

ele se mostra para a sociedade, contando com o auxílio de roupas, acessórios e até mesmo 

maquiagem, fazendo com que esse conceito estabeleça uma relação direta com a moda. Assim, 

estabelecemos relações próximas entre a moda e as diversidades de gênero.  
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Com o início da contestação da heterossexualidade como hegemônica na construção 

da sociedade e cultura ocidental surge, durante uma conferência na Califórnia em fevereiro de 

1990 (MISVOLSI, 2009), “uma vertente de pensamento que viria a ser chamada por Teresa de 

Laurentis, feminista italiana erradicada nos Estados Unidos, de Teoria Queer” (MISKOLCI, 

2014, p. 8). Segundo Moskolci (2014, p. 8-9): 

 
É possível afirmar que Teoria Queer é um rótulo que busca abarcar um conjunto 
amplo e relativamente disperso de reflexões sobre a heterossexualidade como regime 
político-social que regula nossas vidas. Tratam-se de regulações sexuais e de gênero 
socialmente impostas que criam e mantém desigualdades de toda a ordem, em especial 
no menor reconhecimento político e de direitos daqueles cuja sexualidade e/ou gênero 
entram em desacordo com as normas sociais. 
 

A Teoria Queer, como a conhecemos hoje, além da proposta descrita acima, tem como 

objetivo pensar a sexualidade, diferenças culturais e políticas como parte da vida cotidiana e 

não somente como assunto de saúde pública, uma vez que o período de consolidação da teoria 

se defrontou com o surgimento da epidemia de AIDS. Essa coincidência faz com que os valores 

tradicionais da sociedade se voltem ainda mais contra movimentos de vanguarda social, 

deixando os movimentos gays ainda mais radicais e gerando formas de resistência mais astutas 

e intransigentes. Como afirma Miskolci (2017, p. 23-24): “uma coalizão ligada à questão da 

AIDS para atacar o poder, e no Queer Nation, de onde vem a palavra Queer, a nação anormal, 

a nação esquisita, a nação bicha”. Segundo Silva (1999), historicamente, o termo Queer era 

usado para denominar de forma depreciativa e ofensiva os homossexuais especialmente do sexo 

masculino. De acordo com Louro (2011, p. 39): “Para esse grupo, Queer significa colocar-se 

contra a normalização – venha ela de onde vier. Seu alvo mais imediato de oposição é, 

certamente, a heteronormatividade compulsória da sociedade”. Para Miskolci (2017, p. 15): 

 
A heteronormatividade seria a ordem sexual do presente, na qual todo mundo é criado 
para ser heterossexual, ou – mesmo que não venha a se relacionar com pessoas do 
sexo oposto – para que adote o modelo da heterossexualidade em sua vida. Gays e 
lésbicas normatizados, que aderem a um padrão heterossexual, também podem ser 
agentes da heteronormatividade. Não por acaso, violências atualmente chamadas de 
homofobia não se dirigem igualmente a todos/as os/a homossexuais, mas, antes muito 
mais frequentemente a quem não segue esse padrão. Nesse sentido, quer sejam 
heterossexuais ou homossexuais, todos podem ser normatizados e preconceituosos 
com o outro, aquele que vive, se comporta ou pensa diferente. 
 

Esse conceito de heteronormatividade existe em vários âmbitos da sociedade atingindo 

a todos, em qualquer idade. Chega também na educação de sujeitos, sobretudo na educação 

infantil. O uso de frases imperativas para indicar o que seria “correto” como: “fala que nem 

homem, menino!” e “senta que nem menina!” são exemplos bem comuns. Atitudes como essas 

reforçam o regime binário sexual permitindo que os comportamentos heterossexuais sejam o 
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padrão a ser seguido e copiado, originando uma formação social da sexualidade humana na qual 

se normaliza e se estabelece que o desejo heterossexual é determinado pelo nosso sexo 

biológico “da mesma maneira que indica como necessitam ser os comportamentos femininos e 

masculinos, funcionando, portanto, como um dispositivo da regulação da ordem social e não 

como um dispositivo da reprodução biológica da espécie humana” (SEPULVEDA, D; 

SEPULVEDA, J; LUZ, 2016, p. 2).  

Segundo Miskolci (2017, p. 32), “cada um de nós – homem ou mulher – tem gestuais, 

formas de fazer e pensar que a sociedade pode qualificar como masculinos ou femininos”, 

reforçando a ideia de regulamentação construída socialmente, já que esses comportamentos 

existem dentro de um ambiente com regras pré-estabelecidas.  

Questionando todas essas normas, nos deparamos com a Teoria Queer (mencionada e 

explicada anteriormente), que busca trazer para a sociedade uma nova perspectiva. Não 

podemos nos esquecer que o movimento e a Teoria Queer tiveram origem nos Estados Unidos 

e, ao chegarem ao Brasil, passam por algumas mudanças e adaptações uma vez que foram 

gerados em um contexto e com parâmetros diferentes dos nossos. Podemos pensar como um 

movimento que se intitula estranho, anormal, excêntrico (movimento Queer) pode estar 

presente no campo da educação. Louro (2011, p. 48) faz as seguintes questões: “Como romper 

binarismos e pensar a sexualidade, os gêneros e os corpos de uma forma plural, múltipla e 

cambiante? Como traduzir a Teoria Queer para a prática pedagógica?”. 

O acolhimento da Teoria Queer no campo da educação, aqui no Brasil, está 

relacionado a um momento de inflexão da política sexual brasileira devido aos “debates 

envolvendo a epidemia da aids e a necessária articulação das demandas de articulação do Estado 

durante o pânico sexual” (MISKOLCI, 2017, p. 23), no final dos anos 80, com críticas aos 

modelos de comportamento e padrões de identidade. Paralela a essa entrada da teoria no país, 

uma forte incorporação de perspectivas pós-estruturalistas por parte de currículos escolares fez 

com que aumentassem as pesquisas de gênero, sexualidade e educação no país. No entanto, o 

“Queer” não chega a se constituir um efeito para além da consolidação da agenda de pesquisa 

em gênero e sexualidade” (RANNIERY, 2015, p. 24-25). De acordo com Silva (1999, p. 107), 

o Queer passa a ser “uma atitude epistemológica que não se restringe à identidade e ao 

conhecimento sexuais, mas que se estende para o conhecimento e a identidade de modo geral” 

sendo dessa forma “perversa, subversiva, impertinente, irreverente, profana”.  

Dessa maneira, a Teoria Queer chega na educação com uma nova proposta de analisar 

a sala de aula, consistindo em pensar a sexualidade, gênero e outras diferenças culturais e 

políticas como parte da vida cotidiana e não só um assunto de saúde pública (MISKOLSI, 
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2012). Segundo Rodrigues (2010, p. 743): “A sala de aula deve ser transformada em um espaço 

que respeite a individualidade dos estudantes; suas escolhas e processos de desenvolvimentos 

únicos não devem se perder numa ansiosa ditadura da maioria”. E de acordo com Silva (1999, 

p. 107), essa teoria sugere uma nova forma de abordar as questões de gênero e sexualidade na 

escola. O “pensar Queer significa questionar, problematizar, contestar todas as formas bem-

comportadas de conhecimento e de identidade”. Dessa forma, ainda para Rodrigues (2010, p. 

741), a teoria dentro do ambiente escolar se torna pedagogia Queer, que problematiza as 

“questões sexuais e de gênero não tomando a heterossexualidade como ponto de partida, não 

apresentando as outras inúmeras formas de viver a sexualidade como diferentes do normal”.  

Diante desse contexto pleno de construção de significados por diversos sujeitos a 

respeito de diversidade de gênero envolvendo a educação, especialmente no campo de cursos 

superiores em moda, a Teoria das Representações Sociais (TRS) mostra-se adequada para a 

fundamentação teórica do estudo. Proposta inicialmente pelo psicólogo social Serge Moscovici 

(2003), a TRS proporciona um olhar psicossocial que contribui de maneira significativa para 

as práticas pedagógicas. Como afirma Sá (1998, p. 39): “A rigor, os temas relacionados à 

educação, em sentido amplo, são quase co-extensivos da própria vida cotidiana, onde é 

amplamente mobilizado o conhecimento das representações sociais” especialmente em temas 

como sexualidade, relações de gênero e relações amorosas. Desse modo, a diversidade de 

gênero se constitui nesse estudo como objeto de representação e os alunos do curso de Design 

de Moda como os sujeitos que o representam.   

Em uma busca nos bancos de artigos, dissertações e teses na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e na Biblioteca Eletrônica Científica 

Online (SCIELO) utilizando os termos “diversidade de gênero”, “representações sociais”, 

“moda” e “educação” não foram encontrados trabalhos que apresentavam essas palavras juntas. 

Foram encontrados estudos que, mesmo não referenciando diretamente a educação em moda, 

apresentavam palavras relacionadas ao universo estudado e, com isso, nos deram suporte para 

abordar a própria moda e o comportamento. A maioria deles foi produzida e publicada 

recentemente, demonstrando o interesse crescente pelo assunto. 

Acreditamos que a moda é um dos campos mais ricos dentro dos estudos da TRS, pois 

se trata de uma área com potencial para estudos psicossociais, preocupando-se 

“fundamentalmente com a inter-relação entre o sujeito e objeto e como se dá o processo de 

construção do conhecimento, ao mesmo tempo individual e coletivo na construção das 

Representações Sociais, um conhecimento de senso comum” (CRUSOÉ, 2004, p. 106). Um 
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estudo de diversidade de gênero dentro desse universo se faz necessário devido às mudanças 

sociais ocorridas nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 60, como foi dito 

anteriormente. Nesse horizonte de preocupações, o objetivo geral dessa pesquisa é a 

investigação das representações sociais de diversidade de gênero por alunos do último ano do 

curso de Design de Moda em uma instituição de ensino superior no município do Rio de Janeiro. 

Relacionados ao objetivo geral, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos da 

pesquisa:  

1 - Ilustrar a imagem diversidade de gênero no final do curso, expressa pelos 

estudantes entrevistados;   

2 - Investigar como a diversidade de gênero está presente dentro das aulas e trabalhos 

do curso superior de Design de Moda considerado no estudo;   

3 - Analisar o papel que a roupa tem na construção e reafirmação do gênero na visão 

dos sujeitos do estudo. 

É através desse fio condutor que apresentaremos os capítulos referentes a revisão de 

literatura, falando de diversidades de gênero em seus aspectos gerais e históricos, sua ligação 

com a educação e a sua relação com a moda. Apresentaremos também, com base nesse estudo, 

o referencial teórico metodológico, metodologia de coleta e análise de dados, e enfim, o 

resultado da pesquisa.  
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2 O OBJETO DE REPRESENTAÇÃO “DIVERSIDADE DE GÊNERO” 

 

2.1 DIVERSAS CONCEPÇÕES DE “DIVERSIDADES DE GÊNERO” NO CONTEXTO 

HISTÓRICO E ATUAL 

 

Esse estudo entende como diversidade de gênero todo “o trânsito entre as insígnias 

masculinas e femininas” (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 49), ou seja, todas as variações 

existentes entre um homem cisgênero não binário e uma mulher cisgênera não binária, padrões 

dentro de uma sociedade heteronormativa. Reforçando esse conceito, Santos (2012, p. 66) 

afirma que “longe dos binômios aos quais as pessoas estão reduzidas — com base nas suas 

definições anatômicas — existem sujeitos, e nesses sujeitos identidades”, defendendo assim 

que a transformação de gênero encontra espaço no momento em que o corpo serve de alicerce 

para a transgressão de fronteiras sociais do que se entende por masculino e feminino.  

Ao se considerar o binarismo como uma realidade para a adequação dos gêneros, 

admitem-se apenas dois polos. Com isso, todos aqueles que existem entre eles são anulados, 

pois exclui-se a possibilidade de uma interseção e coloca-se um gênero como limite para o 

outro, homem é aquele ser que não é mulher, excluindo totalmente os seres fluidos, com 

identidade intermediária, não permitindo o “trans”, o não padronizado (RODRIGUES, 2010). 

Com isso, “as formas de viver o gênero na sociedade a partir do corpo são apresentadas sob 

binômios e categorias que findam por excluir outras possibilidades de existência, como no caso 

dos travestis e transexuais”. (SANTOS, 2012, p. 66). 

Cabe aqui uma explicação mais detalhada do termo trans, que geralmente se refere ao 

termo transgênero, que faz “referência às pessoas que, apesar do sexo de nascimento, não se 

reconhecem na identidade de gênero correspondente (menina/feminino e menino/masculino)” 

(JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 59). É diferente do termo transexual que, mesmo entre as 

classificações que abrangem a expressão de transgênero, estabelece uma categoria que designa 

o indivíduo que deseja uma “intervenção corporal para adequar o sexo de origem à identidade 

de gênero: não basta o semblante, ou seja, não basta o parecer pertencer a um sexo, há uma 

requisição do ser de fato do outro sexo”. (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 59).  

Segundo Franco e Cicillini (2016, p. 123), “a expressão trans nos remete de forma 

mais fluida — a sujeitos que transitam, ultrapassam e ou permanecem nas fronteiras das 

sexualidades e, sobretudo, do gênero”. Ainda dentro da temática trans, o termo transvestilidade, 

conhecido também por crossdresser, designa a pessoa que não sente a sua identidade de gênero 

trocada, mas usa roupas socialmente consideradas do sexo oposto ao seu com o objetivo de ter 
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prazer, independente da sua orientação sexual. Assim podemos ter, por exemplo, um homem 

cisgenero heterossexual usando roupas consideradas femininas (em um ambiente particular) 

com o objetivo de gerar algum tipo de prazer ou desejo para si mesmo ou para outra pessoa. 

(SILVA, 2018).  

Não podemos dizer que as variações transidentitárias sejam uma novidade, pois “ser 

homem com ares de mulher ou mulher com ares de homem atravessou os séculos e culturas” 

(JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 51), indo dos relatos gregos da história da doença dos Citas,2 

passando pelas mitologias greco-romanas (aonde deuses e deusas mudavam de forma e sexo 

como na origem da palavra hermafrodita) e chegando a exemplos como os Ameríndios, 

Tailandeses, Hindus, povos de Samoa e da Polinésia (AYOUCH, 2014). Ayouch, Jorge e 

Travassos (2018, p. 53) afirmam que: 

 
[...] o desejo de transicionar entre os semblantes do feminino e do masculino é bem 
mais antigo e varia de acordo com a cultura, mas a transexualidade enquanto desejo e 
até exigência de inscrever no corpo as insígnias femininas e masculinas através de 
cirurgias e hormonioterapia nasceu em um contexto muito específico, do avanço do 
discurso da ciência no mundo contemporâneo. 
 

Dentro da cultura ocidental, a ideia da existência de apenas dois sexos é muito comum. 

Em alguns idiomas até a linguagem não fornece outras possibilidades. Na Introdução, essa 

afirmativa foi exemplificada no uso da letra x para designar as variações existentes, 

viabilizando “denotar alguém que obviamente não é nem macho nem fêmea ou que talvez seja 

os dois sexos ao mesmo tempo”. (FAUSTO-STERLING, 1993, p. 20). Biologicamente, 

podemos falar que existem graus entre os corpos de homens e mulheres. Médicos passaram a 

reconhecer o conceito de intersexuais ou corpo intersexual (FAUSTO-STERLING, 1993), ou 

seja, “indivíduos que apresentam órgãos reprodutores ambíguos” (JORGE; TRAVASSOS, 

2018, p. 53). Durante um tempo chamados hermafroditas, esses corpos se apresentam de 

diferentes formas: uma mistura de órgãos sexuais e reprodutores masculinos e femininos na 

mesma pessoa. Segundo Fausto-Sterling (1993, p. 22), a origem da palavra hermafrodita vem 

de Hermafroditus, filho entre Hermes (mensageiros dos deuses) e de Afrodite (deusa do amor 

e da beleza), que “aos quinze anos se tornou metade macho e metade fêmea quando seu corpo 

se fundiu com o corpo de uma ninfa, pela qual se apaixonou”. 

Na Antiguidade, homens e mulheres se dividiam em relação à divisão de tarefas e as 

suas atribuições de poder eram determinadas pelos seus aparelhos reprodutores. Os homens 

                                                        
2 Os citas foram um povo nômade que originalmente migraram da Ásia central para a Russia meridional. A doença 
dos citas era tida como uma maldição aonde os soldados que saquearam o templo de Afrodite foram castigados 
com um destino trágico: eram amaldiçoados com a falta de virilidade, “passavam a executar trabalhos femininos, 
vestiam-se e falavam como mulheres” ( JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 50).  
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faziam atividades fora da moradia, se tornando figuras provedoras e mais ativas enquanto as 

mulheres ficavam em casa e eram mais passivas. Segundo Ayouch (2014, p. 62): “Os corpos 

se distinguiam por consequência da adaptação a estes papéis sociais e políticos, e não por uma 

especificidade ontológica prévia a estes papéis”. Somente no século XVIII as diferenças 

anatômicas passaram a ser enfatizadas, originando um modelo de separação baseado no 

dimorfismo sexual. Durante o século XIX, a ideia de origem da “sexualidade e das sexuações” 

era a partir da biologia dos corpos e com base nos sistemas reprodutivos, opondo de forma 

radical e binária os corpos masculinos e femininos (nomenclatura de gêneros) e estabelecendo 

que as suas diferenças eram originárias e determinadas pelo nascimento. Isso causou um 

“contexto ideológico de redefinição das relações de poder entre gêneros, agora justificadas pela 

biologia, que colocou em relevo constatações que eram até então desconsideradas”. 

(AYOUCH, 2014, p. 62-63).  

Ao contrário do que pode se imaginar, nem todos que questionam a sua identidade de 

gênero desejam realizar uma cirurgia de resignação sexual alterando a genitália, o que cria um 

limiar fluido entre os transexuais e os travestis. O travestismo não está necessariamente 

relacionado ao gênero, “mas ao desejo de vestir-se com roupas do sexo oposto e sem caráter 

contínuo” mesmo existindo aqueles que fazem usos de hormônios e próteses de silicone para 

produzirem modificações definitivas. Mas isso se encontra dentro do conceito de transgênero. 

(JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 60-61).  

Ainda no contexto das travestis, Santos (2012, p. 71) afirma que esse feminino não 

renuncia a características masculinas pois se constitui no fluir entre esses dois polos, fazendo 

com que as travestis pautem seu gênero no feminino através de “processos de negociação, 

reconstrução e ressignificação”. O objetivo de alguns travestis é a “perfeição”, “categoria 

associada a um outro valor caro a elas: “passar por mulher”, o que pode levar a uma 

transformação sem fim em que elas se submetem a uma “férrea disciplina corporal e subjetiva, 

à qual se submetem em busca de seu desejo de feminilização absoluta” (MISKOLCI; 

PELÚCIO, 2007, p. 265).  

Nesse sistema de gênero construído pelas travestis, há o desenvolvimento de um 

construtivismo essencialista, fortalecendo a ideia “de ser o sexo biológico o definidor de 

gênero”, reforçando ainda mais o binarismo a partir dos preceitos morais que são determinantes 

e funcionam como demarcadores do que é “ser homem ou ser mulher” (MISKOLCI; 

PELÚCIO, 2007, p. 263). Os autores ainda afirmam que: 

 
No caso das travestis, construir para si uma personagem, isto é, representar um papel 
como uma figura ficcional, mas agir dentro de uma performatividade que não tem 
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relação com atos teatrais que sugerem representações de papéis, sendo com discursos 
que constroem sujeitos dentro de relações de poder. A performatividade travesti, 
portanto, não pode ser confundida com uma encenação de gênero, mas sim como 
reiteração e materialização de discursos patologizantes e criminalizantes que fazem 
com que o senso comum as veja como uma forma extremada da homossexualidade, 
como pessoas perturbadas. A partir desta óptica, seu gênero “desordenado” só pode 
implicar uma sexualidade perigosamente marginal. Marginalidade que é até mesmo 
territorial, já que suas vidas são experienciadas, muitas vezes, na rua e durante a noite. 
(MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 263-264). 
 

Algumas das definições acima são marcadas por fortes práticas de metamorfose 

corporal em que os sujeitos encontram a oportunidade de adequarem seus desejos aos seus 

corpos, elaborando um conceito de corpo fabricado, construído, montado (SANTOS, 2012). 

Essa construção pode ser simbólica ou física, como afirma Louro (2016, p. 86), pois dentro do 

contexto social existem elementos que possibilitam aos sujeitos serem reconhecidos como 

participantes de determinados grupos, aceitos em certos espaços ou até mesmo ter (ou não) 

determinados direitos e usufruir de certos privilégios. Um véu, uma aliança, um piercing, uma 

tatuagem ou uma prótese ajudam a construir uma identidade. Nesses casos, não há a 

necessidade de uma mudança física permanente para essa nova imagem, pois “os sujeitos que 

interpretam as drag queens manifestam esse jogo de identidades, de ambos os gêneros, 

configurando o que pode se identificar como uma identidade queer”. (CHIDIAC; 

OLTRAMARI; 2004, p. 471).  

Mesmo sendo muitas vezes confundidas com travestis e transexuais, as drag queens 

desempenham um papel diferente, muito mais artístico, lúdico e satírico com a elaboração de 

personagens envolvendo performances (CHIDIAC; OLTRAMARI, 2004). O nome drag vem 

do inglês dressed as girl,3 geralmente associado ao período Elizabetano no século XIV na 

Inglaterra, onde papéis femininos no teatro eram interpretados por jovens homens, uma vez que 

mulheres não podiam atuar (AMANAJÁS, 2014). De acordo com Santos (2012, p. 70), hoje 

em dia, a drag queen é o sujeito do sexo masculino, feminino ou trans “que representa uma 

identidade feminina em um corpo efêmero” usado para uma “representação performática de um 

gênero”, assumindo a “fabricação” do seu corpo e imagem através de exaltação e exageros dos 

elementos femininos “a partir de técnicas de maquiagem e indumentária que incluem elementos 

de natureza postiça”.  – Ainda de Santos  

Ao se constituírem de drags, “esses sujeitos passam por um longo processo de 

transformação, buscando um “outro” não acessível” (CHIDIAC; OLTRAMARI, 2004, p. 272), 

que se forma a partir de adereços, roupas, um nome próprio e outras características femininas, 

unindo “em um único corpo, características físicas e psicológicas de ambos os gêneros, sendo 

                                                        
3 “Vestido como menina” (tradução nossa).  
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e estando masculinos e femininos ao mesmo tempo, em um jogo de composição de gêneros que 

questiona a rigidez do conceito de identidade”. (CHIDIAC; OLTRAMARI, 2004, p. 272). 

Assim como as drag queens, os drag kings possuem a mesma essência, só que “desta vez sendo 

indivíduos do sexo feminino representando uma identidade “masculina” em performance”. 

(SANTOS, 2012, p. 71).  

 A história da transexualidade caminha junto com a da medicina e do comportamento 

(costumes), passando também pela psicanálise e chegando a ideologias políticas e partidárias. 

Para facilitar a análise dessa conjuntura, podemos dividi-la em quatro fases. (CASTEL, 2001). 

A primeira fase (do início do século XX até aproximadamente a década de 20) 

apresenta o início da sexologia e traz Magnus Hirschfeld, médico e sexólogo alemão, como um 

dos primeiros pesquisadores a se interessar por esses estudos, relacionados ao que chamamos 

hoje, de questões de gênero (JORGE; TRAVASSOS, 2018). Ele foi um dos primeiros médicos 

a pesquisar, dialogar e defender o assunto, escrevendo em 1910, a obra Die Transvestiten, aonde 

separou o homossexualismo do travestismo (conceito explicado na Introdução) (JORGE; 

TRAVASSOS, 2018). Lima (2011, p. 169) reafirma essa separação, explicando que 

independente do fato do indivíduo se sentir “homem ou mulher (sua identidade de gênero), não 

tem relação com seu sexo biológico (identidade sexual); nem tão pouco com sua orientação 

sexual (que pode ser heterossexual, homossexual, bissexual)”. 

O fato de Hirschfeld ser alemão o ajudou em suas pesquisas, pois “a boemia 

berlinense” do início do século passado oferecia um terreno de pesquisa muito amplo 

(CASTEL, 2001, p. 81) já que ser homossexual, travesti ou qualquer variação de gênero e 

sexualidade na Europa era extremamente difícil. Ao contrário das demais capitais, Berlim era 

uma cidade incomum na época, tinha tolerância com esse assunto, fazendo com que a vida fosse 

mais fácil e tornando a Alemanha uma receptora de imigrantes que viviam na marginalidade no 

resto da Europa. (SETTERINGTON, 2017). 

Hirschfeld foi chamado por Hitler de “o homem mais perigoso da Alemanha” e teve 

seu instituto (Instituto para o Estudo da Sexualidade), criado em 1919, totalmente destruído e 

sua rica reunião de documentos pesquisados queimados publicamente (JORGE; TRAVASSOS, 

2018). Nessa altura, seu trabalho já havia influenciado outros médicos, inclusive alunos seus, 

que se prontificaram a continuar outras pesquisas e realizar as primeiras cirurgias de mudanças 

de sexo baseadas em técnicas já pré-existentes. Castel (2001, p. 85) afirma que: 

 
A vaginoplastia era uma técnica bem dominada desde a segunda metade do século 
XIX: a faloplastia começava a sê-lo graças a Harold Gilies, um dos pais da cirurgia 
plástica, virtuose de sua profissão, que a havia experimentado em 1917 em soldados 
mutilados. Gillies. ao qual se dirigiam após 1919 os intersexuais, e que redigiu um 
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manual de cirurgia urogenital sobre esses pacientes, opera também alguns transexuais. 
Ele parece ter praticado a primeira faloplastia em Laura Dillon, que se tornou Michael, 
primeira militante do “direito moral” à mudança do sexo. 
 

O desenvolvimento da medicina e especialmente da endocrinologia no período entre 

as duas guerras mundiais (1919 até 1939) marca a segunda fase, que vem embasar 

cientificamente o dimorfismo sexual humano e “consolida os preconceitos politicamente 

interessados na diferença homem/mulher, sem recorrer às duvidosas análises introspectivas” 

(CASTEL, 2001, p. 84). Com isso, inicia-se uma continuidade da dominância binária e 

heteronormativa, onde quem não se adequa ao corpo de nascença tem que mudá-lo, fazendo 

com que o homem tenha que ser uma mulher e vice versa. Isso caracterizou a sociedade 

ocidental como uma “sociedade farmacopornográfica”, estruturada por maneiras de vida 

baseadas em hormônios e cirurgias (CASTEL, 2001, p. 84). Após a Segunda Guerra Mundial, 

corpos binários e heteronormativos começam a ser divididos em bio e trans. Bio seriam os 

corpos que se identificam com o gênero “tatuado” no nascimento e trans os que buscam essas 

novas tecnologias para modificar o gênero de nascença. Assim, nossa sociedade faz com que 

novos gêneros e novos corpos sejam fabricados, reforçando as diferenças já existentes e que o 

sistema heretonormativo impõe (CASTEL, 2001). 

Atualmente, o conceito de “necessidade de corrigir um “erro da natureza” traz 

implícita uma certeza sobre algo” (JORGE; TRAVASSOS, 2017, p. 311) que, ao contrário, do 

que se acredita, pode não proporcionar a “solução” que atenderá o equilíbrio entre a identidade 

e o corpo. “Muitas vezes o desconforto em relação ao próprio corpo e sua imagem não cessa 

após as intervenções corporais” (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 23), originando indivíduos 

que interrompem o processo de transição nos intervalos das cirurgias devido à dor e aos efeitos 

colaterais e também aqueles que buscam a destransição alegando que a cirurgia não atendia aos 

anseios do que se acreditava gênero. O fato de não se submeter a uma cirurgia “corretiva” não 

significa que o indivíduo se adeque a um padrão masculino ou feminino. Ele ocupa um espaço 

intermediário, diverso e diferente, que, às vezes, não é compreendido facilmente. A necessidade 

da existência dessa dicotomia fez com que a transexualidade invadisse as clínicas médicas, 

reafirmando “a disparidade entre a anatomia e subjetividade, forma última de interrogar o saber 

sobre o sexo: o que é ser homem, o que é a mulher?”. (JORGE; TRAVASSOS, 2017, p. 318). 

Alguns dos termos atuais são oriundos da “aceitação da maior parte das teses 

sociológicas sustentadas após 1945 sobre a identidade sexual, e que irão tornar possível o 

“fenômeno transexual” (CASTEL, 2001, p.80). A terceira fase se inicia aí, logo após a segunda 
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guerra mundial, e vai até 1975, constituindo o período mais próspero em acontecimentos e 

avanços.   

No final dos anos 40, surge a expressão psychophatia transexualis, que antecede o uso 

do termo “transexualismo” dado pelo médico David O. Cauldwell. Inicialmente sua definição 

era diferente da atual. Segundo ele, transexual era “o desejo mórbido patológico de ser um 

indivíduo completo do sexo oposto” (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 55) e este era tratado 

por um endocrinologista. Nesse momento da história, o indivíduo era considerado doente e, 

somente em 1973, o tratamento passa a ser feito por um psiquiatra. Hoje o termo utilizado é 

transexualidade, tendo o sufixo que denota a ideia de modo de ser (JORGE; TRAVASSOS, 

2018). 

Outro fato importante foi a intervenção cirúrgica realizada em George W. Jorgensen 

Jr. transformando-o em Christine Jorgensen, feita em 1952 e considerada um grande passo na 

época, contando com um tratamento prévio de hormônios e convívio social adequado ao sexo 

desejado (JORGE; TRAVASSOS, 2018). Um ano após a cirurgia, o “endocrinologista norte-

americano Harry Benjamin definiu transexual, homem ou mulher, como um indivíduo normal 

(sem genitália ambígua), porém profundamente infeliz com seu sexo”. (JORGE; 

TRAVASSOS, 2017, p. 310). A repercussão desse caso levou a um aumento significativo do 

número de pessoas que buscaram a cirurgia e o tratamento hormonal na tentativa de equilibrar 

o corpo com a imagem que desejavam ter de si (JORGE; TRAVASSOS, 2017). No seu artigo 

de 1953, intitulado “Transvestism and transexualism”, Benjamin “deixa claro a sua visão, e 

ataca de forma forte os tratamentos psicoterapêuticos, com maior ênfase o psicanalítico, da 

transexualidade e do travestismo (BARBOSA; CRUZ, 2014, p. 130), introduzindo a ideia que 

esses fenômenos poderiam não ser só físicos, mas sociais e psicológicos.   

Nesse período também houve a primeira utilização do termo “gênero”, em 1955, 

proposto por John Money (LIMA, 2011), que trabalhava no Hospital Johns Hopkins nos 

Estados Unidos. Money, “visando retirar a homossexualidade do âmbito da patologia, 

importou-o para a psicologia”, num “debate entre natureza e cultura” (JORGE; TRAVASSOS, 

2018, p. 45). O termo foi usado por Money para designar “o conjunto de condutas atribuídas 

aos homens e a às mulheres” (LIMA, 2011, p. 168). O professor Money “tomou como base a 

teoria estabelecida pelo sociólogo Talcott Parsons, na qual possuía a “teoria dos papéis sociais” 

(BARBOSA; CRUZ, 2014, p. 130) que era aplicada as diferenças de sexo, para criar as suas 

teses sobre a conceituação de “gênero” (BARBOSA; CRUZ, 2014).  

A tentativa de separar o social do biológico obteve sucesso nas comunidades médica 

e psiquiátrica dos Estados Unidos, apoiando a ideia que o gênero é independente do sexo 
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biológico. Esse conceito de não padronização de comportamento típico masculino e feminino 

se espalhou e cresceu com os movimentos feministas e homossexuais dos anos 60 e 70 (JORGE; 

TRAVASSOS, 2018). 

Em 1968, o professor e pesquisador de psiquiatria Robert Stoller definiu a diferença 

conceitual entre sexo e gênero ao investigar meninos e meninas que tiveram problemas 

anatômicos que comprometiam seus genitais (seja por mutilação ou sua má formação), mas que 

haviam sido educados de acordo com parâmetros de comportamento que não correspondiam ao 

seu sexo fisiologicamente. Nessa pesquisa, Stoller observou que essas crianças se esforçavam 

para manter o comportamento nos quais haviam sido educados, mesmo depois de saberem de 

suas deformações ou mutilações. Com isso, o pesquisador conseguiu separar a definição de 

sexo e gênero (LIMA, 2011) como já mencionado na Introdução.  

Sex and Gender (1968) foi o primeiro livro de Stoller sobre transexualidade, resultado 

dessa pesquisa, trazendo uma visão nova sobre o conceito de identidade de gênero (JORGE; 

TRAVASSOS, 2017). Foi também nesse ano que aconteceu a publicação “na Inglaterra do 

artigo “The Homossexual Role” (O papel homossexual), escrito pela socióloga Mary 

McIntosh” (MISKOLCI, 2017, p. 30). Até a década de 60, a sexualidade era um assunto da 

vida humana tratado pela medicina e “esse é o primeiro texto que vai dizer claramente que a 

homossexualidade é algo socialmente forjado” (MISKOLCI, 2017, p. 30), reforçando o 

discurso de separação de gênero, sexo e sexualidade. 

Os movimentos sociais dos anos 60 foram em busca dos direitos civis, que associados 

às lutas feministas, à militância homossexual e às reivindicações étnico-raciais, deram força e 

estímulo às organizações transexuais. As manifestações em frente ao bar Stonewall (local gay 

de Nova York) em junho de 1969, que colocaram durante dias a polícia contra os homossexuais, 

foram uma das ações que ajudaram a embasar essa militância, mobilizando travestis e 

transexuais, que acabam sofrendo uma “homofobia mais ampla, mas da qual eles eram os alvos 

mais facilmente identificáveis” (CASTEL, 2001, p. 91), pois possuíam na sua aparência traços 

da sua identidade.  

Originadas a partir das manifestações do bar Stonewall, as primeiras passeatas que 

defendiam os direitos gays e trans nos EUA se iniciaram em 1970 e tinham como objetivo 

denunciar  “a violência contra os homossexuais, a sua criminalização e a patologização frente 

à epidemia da AIDS” (JESUS, 2010, p. 58). Assim começaram as marchas do orgulho gay, que 

chegam ao Brasil em 1980 com uma primeira aparição pública em São Paulo. (JESUS, 2010).  

Todas essas mobilizações foram chamadas de movimentos sociais, uma vez que 

“teriam surgido depois do conhecido movimento operário ou trabalhador, e porque trouxeram 
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ao espaço público demandas que iam além das de redistribuição econômica” (MISKOLCI, 

2017, p. 21). Os reflexos desses movimentos impulsionaram, nos anos 80, a Teoria Queer, 

originada “pelas novas demandas do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e trangêneros), influenciada por análises sobre a crise da AIDS nos EUA” e pelas 

teorias do pós estruturalismo (RODRIGUES, 2010, p. 740). No Brasil, durante os anos 60, essas 

críticas sociológicas começam a ser reformuladas e aplicadas em sistemas escolares 

experimentais, fazendo com que a semente da educação sexual fosse plantada no discurso 

pedagógico (CÉSAR, 2009). Todo esse novo contexto vai iniciar a quarta e última fase da 

divisão proposta inicialmente, trazendo mudanças significativas para as questões que envolvem 

a diversidade de gêneros. 

Esse período se inicia no meio dos anos 70 “com a reinvindicação libertária de uma 

despatologização radical do transexualismo, e a ideia de que a identidade sexual é em si um 

preconceito e limita a liberdade individual” (CASTEL, 2001, p. 81). Segundo Fausto-Sterling 

(2001/02, p. 15): 

 
Em 1972, os sexólogos John Money e Anke Ehrhardt popularizaram a idéia de que o 
sexo e o gênero são categorias separadas. Sexo, diziam, se refere aos atributos físicos 
e é anatômica e fisiologicamente determinado. Viam o gênero como uma 
transformação psicológica do eu – a convicção interior de que se é homem ou mulher 
(identidade de gênero) e as expressões comportamentais dessa convicção.   
 

Dessa forma surge, em 1973, pelo mesmo John Money, o termo “disforia de gênero” 

que foi definido pela Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association4 (HBIGDA) 

como o estado psicológico no qual uma pessoa se mostra insatisfeito e não identificado com o 

seu sexo de nascimento e com o papel sexual correspondido socialmente, recorrendo, assim, a 

um processo de redesignação sexual cirúrgica e hormonal (BARBOSA; CRUZ, 2014).  

Em 1978, o ex-militar e então artista Gilbert Baker cria, em São Francisco, o símbolo 

que representa até hoje a luta gay no mundo, a bandeira com as cores do arco-íris e que 

inicialmente apresentava mais duas (o rosa e o índigo), além das seis cores atuais (na ordem de 

cima para baixo da bandeira: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo). Essa bandeira foi 

usada pela primeira vez no Gay and lesbian day march e logo em seguida adotada pelo Comitê 

da parada de orgulho gay. (REIS, 2018).  

Nos anos 80, com a dissipação do conceito de gênero e a integração sobre a ideologia 

de poder social, uma nova política de gênero começa a mudar a forma como os grupos se 

estruturaram e como a cultura e as regras sociais são responsáveis pela criação dessas pessoas 

                                                        
4 Associação Internacional de disforia de gênero Harry Benjamin. 
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como sujeitos (MISKOLSI, 2017). Assim, “as relações de gênero e sexualidade são 

transpassadas por relações de poder de uma maneira bem mais complexa que a dualista”. 

(RODRIGUES, 2010, p. 741).  

O movimento “trans” elabora uma teoria, a Teoria Queer, que propõe uma nova forma 

de abordar as questões de gênero, fazendo com que eles não se encaixem em categorias fixas, 

questionando as próprias classificações, tendo um enfoque não binário e principalmente, não 

tendo o heterossexualidade como padrão. A Teoria Queer se inicia com uma problematização 

da identidade sexual, afirmando que a mesma terá uma significação que lhe é dada, ou seja, é 

uma construção que depende de valores e identidades sociais e culturais. “Seguindo os insights 

pós estruturalistas sobre o processo de significação e sobre identidade, argumenta que a 

identidade não é uma positividade, não é absoluto cuja definição encera-se em si mesma 

(SILVA, 1999, p. 106). O Queer se torna uma atitude epistemológica que não vai se restringir 

a uma identidade e aos conhecimentos sexuais, mas que vai se expandir para o conhecimento e 

a identidade de uma maneira geral (SILVA, 1999). Complementando o que Silva afirma, 

Rodrigues (2010, p. 741) explica que nessa teoria: 

 
A diferença, o problema, deixaria de estar no outro e sim em todos os componentes 
da questão. O feminino também é um gênero como o masculino; por mais que seja 
difícil estabelecer o que é ser mulher e o que é ser homem, um gênero serve de limite 
para o outro – homem é aquele que não é mulher – mas e as identidades outras? E as 
flutuantes? Elas são identidades? O sexo representa um componente de 
predeterminação de gênero? Ou não existe sexo pré-cultural? As identidades 
normativas são influenciadas pelas consideradas marginais; elas servem para 
demarcar limites. 
 

Com isso, pode-se dizer que o Queer “demonstra que o sexo, o corpo e o próprio 

gênero são construções culturais, linguísticas e institucionais geradas no interior das relações 

de saber-poder-prazer, determinadas pelo limite do pensamento moderno” (CÉSAR, 2009, p. 

49). O Queer propõe, a priori, uma cultura com práticas contra as hegemonias que reprimem 

todos os que não se adequam ao padrão dominante (SANTOS, 2018), “mostrando como eles 

engendram as experiências da abjeção, da vergonha e estigma” enquanto pensamentos mais 

antigos defendiam que a homossexualidade deveria aceitar os padrões dominantes, ou seja, 

heteronormativos (MISKOLCI, 2018, p. 25). O desenvolvimento dessas teorias e conflitos 

sociais proporcionaram a formação de uma cultura underground durante o final dos anos 70 e 

ao longo dos 80. Nesse período, algumas práticas sociais ficam longe do grande público, como 

o voguing, que foi um estilo de dança que surgiu e se desdobrou em várias categorias dentro da 

comunidade LGBT, “tornando-se a expressão artística mais famosa dessa cultura, mas que 

representa apenas uma pequena parcela do que se trata cultura dos ballrooms” (SANTOS, 2018, 
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p. 10). A dança Vogue, ou voguing como ficou conhecida, incorporava na sua coreografia um 

jogo de ofensas corporais através da imitação das poses feitas pelas modelos fotografadas pela 

revista Vogue, associada à estética de movimentos de kung-fu e nas poses precisas e angulares 

dos desenhos egípcios (SANTOS, 2018). 

A origem dos ballrooms data de meados do fim da década de 70, mas sabe-se que sua 

trajetória se inicia no final do século XIX na cidade de Nova York com os primeiros bailes de 

máscara voltados a um público gay da época que, de uma forma implícita, praticava uma forma 

de travestismo e que mais tarde daria origem às drag queens. Ao longo do século XX essas 

festas se tornaram mais comuns e mais enraizadas nos subúrbios nova-iorquinos. Ao chegarem 

aos anos 60, começaram a abraçar os embates raciais e sociais da década, como o início dos 

movimentos de liberação gay, “inclusive com a participação de alguns indivíduos ligados aos 

ballrroms” (SANTOS, 2018, p. 20) na rebelião de 1969 no bar Stonewall.  

Nova York nos anos 80 era um ambiente sociocultural bastante conturbado “em que 

os heterossexuais e brancos podiam fazer tudo enquanto os gays deviam controlar como se 

vestiam, falavam e se portavam” (BERTE, 2014, p. 70). Nesse período, a cultura ballroom 

fornecia espaços e poderiam se expressar da forma que desejavam, vestindo o que queriam e se 

apresentando de forma mais teatral e performática (BERTE, 2014). Dentro dessa comunidade 

formada especialmente por negros, latinos e alguns membros da comunidade LGBT 5 , 

especialmente os trans, os ballrooms surgem como um espaço além do entretenimento “para 

esses grupos, mas principalmente como um local seguro e de criação de estruturas de proteção 

social para esses indivíduos subjugados a processos extremos de marginalização”. (SANTOS, 

2018, p. 10). 

Essa política de acolhimento dentro da cultura ballroom deve-se principalmente pela 

criação das houses (Casas, em português). Elas não eram prédios ou casas reais, mas a 

apresentação de uma unidade familiar, “que, ao contrário do que usualmente é projetado de 

forma normatizadora a partir de uma lógica heteronormativa, essas Houses são frutos de 

ligações sociais que transcendem muito a concepção de uma família”. (SANTOS, 2018, p. 16) 

estruturada a partir de um casamento tradicional, especialmente entre um homem e uma mulher. 

                                                        
5 Para muitos grupos (especialmente negros, latinos e jovens) o pensamento social desenvolvido até essa década 
(80) era baseado nos valores dos brancos e de classe média, o que acabou gerando um choque de interesses, e 
enfraquecendo a concepção de uma identidade homossexual unificada. A comunidade começava a apresentar 
fraturas e cada vez mais as vozes eram discordantes, assim, alguns grupos homossexuais permaneceriam brigando 
por seu reconhecimento e legitimação, buscando igualdade e inclusão enquanto outros grupos estavam 
preocupados “em desafiar as fronteiras tradicionais do gênero e sexuais, pondo em xeque as dicotomias 
masculino/feminino, home/mulher, heterossexual/homossexual. A política de identidade homossexual estava em 
crise”. (LOURO, 2016, p. 38). 
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Elas são em sua maioria batizadas com nomes de marcas de roupa famosas nos anos 70 e 80, 

especialmente de alta costura,6 ou levam o nome de símbolos que representam as características 

principais de seus membros.  

As houses também têm seus “pais” ou “mães” que coordenam a família cuidando e 

aconselhando seus “filhos”, “ou seja, os outros membros, os quais são de várias idades, raças e 

etnias (geralmente negros e latinos nas formações dos ballrooms norte-americanos), gêneros e 

sexualidades” (SANTOS, 2018, p. 16). Essas casas passam a ser locais de acolhimento, 

fornecendo apoio financeiro e emocional para os indivíduos que foram expulsos das casas de 

seus familiares de sangue por apresentarem uma identidade ou orientação ligadas ao movimento 

LGBT, deixando de ser apenas um local de socialização mas de auxílio a essas pessoas 

(SANTOS, 2018).  

Dentro dos ballrooms, o sistema de gênero e sexualidade proporcionou aos seus 

participantes uma possibilidade de categorias de identificação muito maior do que a existente 

na sociedade geral, uma vez que essa se estrutura na base binária homem/mulher, que tanto 

oprime os indivíduos do movimento LGBT (SANTOS, 2018). Assim, as houses e os balls (de 

ballroom) ajudaram a proliferar uma cultura de orgulho do que até então era subjugado. Cada 

house levava seus integrantes para os concursos (separados em várias categorias) promovidos 

pelos balls com o objetivo de ganhar prêmios e troféus, adquirindo assim prestigio e poder 

nessa comunidade (SANTOS, 2018). Geralmente as categorias apresentadas tinham (assim 

como os nomes das houses) uma ligação direta com a moda e podiam se dividir em: moda 

parisiense, estilo executivo, roupa esportiva, travesti vestida pela primeira vez, estilo colegial e 

estilo realismo (categoria na qual xs canditadxs7 deviam se vestir parecendo homens e mulheres 

heterossexuais (BERTE, 2014).  

Esse estilo de performance acabou chamando a atenção de DJS e personalidades da 

cena noturna de Nova York (SANTOS, 2018) ocasionando uma maior divulgação do 

movimento, que conseguiu notoriedade internacional quando Willi Ninja,8 criador dessa dança, 

se torna o coreógrafo do videoclipe da música Vogue, da cantora pop Madonna em 1990. Esse 

fato gerou uma grande atenção para o movimento e, consequentemente as suas lutas, 

concedendo benefícios financeiros e profissionais a quem vivia na marginalidade (SANTOS, 

                                                        
6 Processo de criação e fabricação de roupas sob medida, exclusivas e de alto luxo. Criada pelo alfaiate inglês 
Charles Frederick Worth na segunda metade do século XIX, em Paris, que ainda hoje é a capital da alta costura.  
7 O “X” exemplifica o que foi mencionado na Introdução dessa pesquisa, a unificação dos gêneros. Nesse caso, 
ele ilustra a diversidade de gêneros presentes dentro dos ballrooms, uma vez que eles proporcionavam uma 
liberdade muito maior que a tradicional.  
8 Bailarino e integrante da Hause Ninja. Informação retirada do documentário Paris is Burning de 1991. 
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2018). Permitiu que todos pudessem ver os dançarinos do videoclipe e da turnê da cantora 

reproduzindo as poses e o andar afetado típicos do underground gay nova-iorquino (BERTE, 

2014).  

Mesmo com uma postura incisiva no combate ao HIV e na preservação de doenças 

sexualmente transmissíveis, logo após esse breve reconhecimento mundial, muitos integrantes 

do movimento foram bombardeados com os reflexos da AIDS. Grande parte dos membros mais 

famosos faleceu, o que acabou assolando por muito tempo os membros dos ballrooms.  

Os reflexos da AIDS também influenciaram o cenário brasileiro, promovendo a 

entrada da Teoria Queer. Fato que se deu em “meio a uma reconfiguração da área de estudos 

de sexualidade desde o final da década de 1980” (MISKOLSI, 2017, p. 38) e pela abertura 

política do país após o fim da ditadura militar, uma vez que em uma sociedade democrática os 

sujeitos se sentem mais livres e seguros para se expressar, podendo questionar comportamentos, 

forma de agir e até conteúdos e métodos educativos (MISKOLSI, 2017). Foi também na 

segunda metade dessa década que o movimento homossexual começa a se afastar “de 

identidades consideradas até então desviantes, como é o caso dos travestis” (OLIVEIRA, 2010, 

p. 375), classificando ainda mais e proporcionando uma exclusão maior através de uma falsa 

ideia de hierarquização, insinuando que algumas classes desviantes seriam mais privilegiadas 

que outras (OLIVEIRA, 2010). 

Hoje, apesar de mais difundido, o assunto gênero ainda causa um certo estranhamento 

e, quando incorporado ao ambiente educacional, causa opiniões diversas. O próximo tópico 

abordará a relação entre a diversidade de gênero e a educação. 

 

2.2 GÊNERO E SUA DIVERSIDADE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

 

Desde o seu início, a instituição escolar se caracterizou por uma postura que tem a 

distinção como uma de suas características, separando os sujeitos e proporcionando um maior 

destaque social àqueles que têm acesso a ela em detrimento dos demais. Existe um vínculo 

muito forte entre educação e gênero, já que o conceito de educação vai além dos âmbitos 

familiares e escolares. Esse conceito compreende a formação social das pessoas, reunindo “um 

complexo de instâncias, como brinquedos, a música, os meios de comunicação em massa, a 

literatura, entre outras, que contribuem para que homens e mulheres aprendam a se reconhecer 

como pertencentes a um grupo” (SOUZA, 2008, p. 151).  

A regulação social proporcionou a sensação de pertencimento a um grupo, mas, ao 

mesmo tempo, se tornou responsável pelas desigualdades e exclusões. Nos ambientes escolares, 
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esses processos podem interferir diretamente no desenvolvimento de alunos e alunas 

(SEPULVEDA, 2015), que durante a formação de suas identidades começam a aprender “o que 

é metro-padrão, o que é considerado normal em relação à sexualidade, peso, etnia, aparência 

física, inteligência, etc. e quem foge a esse metro-padrão passa ser visto como x anormal, x 

diferente” (SEPULVEDA, SEPULVEDA, 2016, p. 5). Esse contexto pode fazer com que 

alunos que tenham orientações sexuais e de gênero que fujam desse padrão passem por 

situações de exclusão, não assumindo o que realmente queriam ser ou fazer, gerando a sensação 

de serem anormais (SEPULVEDA, 2015). Isto acaba “produzindo efeitos negativos sobre os 

processos de formação identitária” (SEPULVEDA, D; SEPULVEDA, J, 2016, p. 5). 

A escola dividiu quem estava inserido nela “através de múltiplos mecanismos de 

classificação, ordenamento, hierarquização” (LOURO, 2014, p. 61). Dentro da sociedade 

ocidental moderna, ela começou a separar faixas etárias, diferentes religiões, classes sociais e 

também meninos de meninas (LOURO, 2014). Vivemos em uma sociedade de enquadramento, 

onde lugares são estabelecidos para cada um, com definições de comportamentos e quem pode 

ou não estar ali. A sexualidade e o gênero são marcadores de lugares, identidades e estruturam 

diferenças (SEPULVEDA, D; SEPULVEDA, J, 2017). Concebida para acolher alguns, a escola 

foi sendo requisitada por aquelxs9 axs quais havia sido negada. Com isso, podemos afirmar que 

“a escola delimita espaços” (LOURO, 2014, p. 62) e, dessa forma, utiliza símbolos e códigos 

afirmando o que cada aluno pode (ou não pode) fazer (LOURO, 2014). Porém, atualmente, 

dentro da construção da identidade, em especial do gênero e sexual, “os alunos e alunas não são 

somente passivos receptores dessas lições” visto que eles reagem, questionam, negam, 

modificam tais imposições e construções (SEPULVEDA, D; SEPULVEDA, J, 2017, p. 32). 

Esse processo de diferenciação e de separação se faz através de diversos marcadores, 

que além dos simbólicos, são também materiais e sociais. Muitas vezes, “acabam por disfarçar 

ou silenciar a construção do processo de diferenciação” (LOURO, 2011, p. 65) nos parecendo 

natural, como nos é apresentado por Louro (2014, p. 94) ao se referir à escola: 

 
Nas sociedades urbanas, historicamente ela veio ganhando um lugar especial dentre 
as demais instâncias e instituições sociais. Alvo de atenção dos religiosos, dos estados 
e das famílias, ela foi se constituindo como necessária para a formação de meninos e 
meninas, ao mesmo tempo em que deslocava a importância de outros espaços 
formadores. À escola foi atribuída, em diferentes momentos, a produção do cristão; 
do cidadão responsável; dos homens e das mulheres virtuosos/as; das elites 
condutoras; do povo sadio e operoso, etc. Certamente não se esperava que ela 

                                                        
9 O “X” exemplifica o que foi mencionado na Introdução dessa pesquisa, a unificação dos gêneros. O “x” foi usado 
nesse contexto fazendo uma referência aos excluídos da escola por esse motivo, que não se adequam ao padrão 
binário. 
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desempenhasse sozinha essas tarefas, embora, com muita frequência, elas lhe fossem 
explícita e pontualmente endereçadas.  
 

No Brasil, a atividade da escola é exercida predominantemente por mulheres. Desde o 

século XIX, a “feminização do magistério caracteriza-se, ao longo da história, como um 

fenômeno internacional pautado por alterações nas relações econômicas e patriarcais que 

configuram a própria definição do magistério”. (VIANNA, 2018, p. 33).  

Ao longo do século XX, a presença feminina no magistério brasileiro se estendeu além 

do curso primário. Na década de 1950, por exemplo, com a ampliação de escolas com cursos 

de ginásio, o número de professoras formadas no ensino Normal excedeu a absorção da rede 

Estadual. Essa configuração culmina, na década de 1990, com uma maioria de mulheres 

ocupando o cargo de professoras em escolas públicas e privadas, reforçando a dinâmica do 

mercado de trabalho da época, mostrando uma clara divisão sexual do trabalho, fortalecendo a 

visão patriarcal e configurando o ensino como mais uma das profissões femininas (VIANNA, 

2018).  

Essa visão de profissão feminina recai também sobre o universo escolar, que ao longo 

do século XX se mostra cada vez mais excludente e limitador. Demarca através dos símbolos, 

práticas, comportamentos e técnicas a constituição do ser menino e do ser menina, de homens 

e mulheres “dentro e também fora da escola (uma vez que a instituição “diz” alguma coisa não 

apenas para quem está no seu interior, mas também para aqueles/as que dela não participam”) 

(LOURO, 2014, p. 95) diretamente. Com isso, quanto mais a instituição de ensino se tornava 

“um espaço de formação privilegiado, tudo o que se passava em seu interior ganhava 

importância”. (LOURO, 2014, p. 95).  

Todos esses aspectos culturais e também os comportamentais, de gênero e raça, 

ultrapassam os muros dessas instituições e chegam no nosso dia-a-dia, fazendo com que muitos 

valores recaiam sobre o que e como aprendemos nas escolas. Segundo Duveen, (2002, p. 87) 

“tanto a escola enquanto instituição quanto o professor como ator-chave influenciam na 

formação de uma cultura de gênero local em cada sala de aula. Então, por vezes, os mesmos 

itens da cultura material podem tomar significados de gênero diferentes”.  

Nesse momento surgem questões a serem pensadas: “como a escola tem lidado com 

esses aspectos? O que se tem dito ou feito em relação à tão falada diversidade cultural 

(étnica/racial, de gênero, sexual)?”. Essas perguntas, feitas por Louro (2011, p. 65), podem ter 

sua resposta no próprio passado da educação. Por ser “historicamente um campo normalizador 

e disciplinador” (LOURO, 2011, p. 66), a educação realiza suas operações na perspectiva 

“masculina, branca, ocidental, cristã e heterossexual” (MISKOLSI, 2017, p. 48). Essa posição 
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reforça o conceito de heteronormatividade, fazendo com que as “ferramentas educacionais” 

sejam “incapazes de fazer frente à realidade de pessoas fora dessa norma” (MISKOLCI, 2017, 

p. 18), não proporcionando o acolhimento e gerando julgamentos por parte da instituição. A 

escola busca “reafirmar o padrão heteronormativo da sociedade. Desta maneira, os papéis 

sociais de meninos e meninas são também uniformizados por esta instituição”, fazendo com 

que ela aja como um instrumento regularizador de gêneros (SEPULVEDA, D; SEPULVEDA, 

J; LUZ, 2016, p. 4). 

Recentemente, o campo da educação tem sido palco de “disputas de narrativas que 

envolvem questões de gênero e de diversidade sexual” graças às ações conservadoras e 

religiosas contrárias à discussão dessas temáticas no âmbito escolar e que vêm defendendo suas 

visões de mundo, do comportamento humano na defesa da moral, dos bons costumes e da 

família (AMARO, 2018, p. 26). Criada em 2004, a organização Escola sem Partido —definida 

como um movimento de ação conjunta de estudantes e pais preocupados com a crescente 

contaminação político-ideológica que, segundo esse movimento, vem varrendo as instituições 

de ensino brasileiras — tem promovido a disseminação de práticas de vigilância às essas 

doutrinações. De acordo com o movimento, elas podem existir dentro de sala de aula, em 

programas formativos e materiais didáticos selecionados (ALGEBAILE, 2017).  

Mesmo ainda tendo o seu principal suporte um site, em 2015 a Escola sem Partido, 

desenvolveu um Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados e propõe que suas 

reinvindicações passem a ser um instrumento jurídico-político de controle da escola, gerando 

um “clima de vigilância, suspeição, denúncia e punição” (ALGEBAILE, 2017, p. 70). Esse 

projeto de lei foi baseado no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo seu 

criador, ele visa proteger, nessa relação de consumidores e fornecedores, a parte mais fraca 

desse elo, no caso os alunos, consumidores. Assim, com esse projeto há uma tentativa de se 

pensar e transformar a educação em uma relação de consumo (PENNA, 2017). Dessa forma, 

há uma desqualificação natural do professor, que se torna um prestador de serviço (PENNA, 

2017), “um mero instrutor e que não pode ter liberdade de ensinar suas ideias a partir de suas 

concepções pedagógicas, pois isso seria uma doutrinação política e ideológica” (SEPULVEDA, 

D; SEPULVEDA, J, 2018, p. 53).  

Desde seu início, o movimento Escola sem Partido vem ganhando mais adeptos, 

especialmente por usar as redes sociais como forma de divulgação, conseguindo se espalhar 

com uma força muito grande. Dentro desse contexto, o movimento se utiliza de um discurso 

com uma “linguagem próxima ao senso comum, recorrendo a dicotomias simplistas que 
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reduzem questões complexas a falsas alternativas e valendo-se de polarizações já existentes no 

campo político para introduzi-las e reforça-las no campo educacional” (PENNA, 2017, p. 35). 

Outro argumento utilizado pelo movimento que vem dando força ao Escola sem 

Partido é o combate à chamada “ideologia de gênero”, assim como as discussões sobre a 

diversidade sexual (SEPULVEDA, D; SEPULVEDA, J, 2018). O termo era originalmente 

desconhecido do meio acadêmico, aparecendo em discussões de Planos de Educação por volta 

de 2014 e, a partir de então, é apresentado para a sociedade como uma ação negativa, que visa 

destruir valores conservadores e a “família tradicional” (FURLANI, 2016).  

O termo foi usado pela primeira vez em 1998, no Peru, em uma Conferência Episcopal 

da Igreja Católica e, aparentemente, seus criadores se basearam “em dois livros para compor 

essa narrativa chamada “ideologia de gênero” (FURLANI, 2016, p. 2). O primeiro, chamado 

“Agenda de Gênero”, de 1996, escrito por Dale O’Leary, e o segundo, de 2010, de Jorge Scala, 

chamado “Ideologia de Gênero: o gênero como ferramenta de poder” (FURLANI, 2016). 

Ambos autores apresentam uma visão que questiona os estudos de gênero, especialmente os 

descritos no capítulo anterior, considerando-os problemáticos e danosos para a sociedade. 

(FURLANI, 2016). 

No Brasil, o termo “ideologia de gênero” vem sendo usado por uma parte conservadora 

da Igreja Católica, no movimento pró-vida, pró-familia e por algumas religiões protestantes e 

evangélicas, que reafirmam a existência de “uma conspiração mundial entre a ONU, União 

Europeia, governos de esquerda, movimentos feminista e LGBT para a “destruir a família” 

(FURLANI, 2016, p. 2), gerando um pânico social e fornecendo uma ideia distorcida de estudos 

de gênero, sexualidade, direitos das mulheres e orientação sexual (FURLANI, 2016). Dentro 

da Igreja Católica, esse assunto é tratado como uma questão dogmática relacionada à ideologia 

judaico-cristã e de acordo com seus principais representantes, os novos conceitos de gênero e a 

aceitação das “novas” famílias e do reconhecimento dos direitos da população LGBT estariam 

ameaçando os valores tradicionais da família (FURLANI, 2016). 

A negação da pluralidade, da discussão em sala de aula e o uso do lema 

#MeusfilhosMinhasRegras, propostos pela Escola sem Partido, nos levam a um direcionamento 

unilateral, que exclui “as atribuições vinculadas ao professor” (PENNA, 2017, p. 410), 

desqualificando-o. O uso do termo “ideologia de gênero” pelo movimento gera um sistema de 

verdades reproduzidas pelos seus discursos conservadores, fortalecendo a ideia de uma 

ideologia antifamília, que transformaria todos os jovens em homossexuais (SEPULVEDA, D; 

SEPULVEDA, J, 2018). A proposta de discutir e estudar gêneros na sala de aula não é essa. 

Pelo contrário, “é a tentativa de mostrar como as relações entre os gêneros homem, mulher e 
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outras configurações, como elas são construídas historicamente, para descontruir 

desigualdades, homofobia, machismo”. (PENNA, 2017, p. 45). 

Ao reproduzir o discurso do Escola sem Partido e da “ideologia de gênero”, a escola 

apresenta uma pedagogia que tem a heterossexualidade como padrão e reforça a rigidez dos 

padrões binários de gênero, produzindo identidades hegemônicas que vão reforçar as relações 

assimétricas de poder (SILVA, 1999). Nossa estrutura escolar “é baseada em nomes, 

nomenclatura, identidade” (NETO, 2015, p. 31). Com isso, torna-se de extrema importância 

uma reflexão a respeito desses questionamentos especialmente no campo da educação, pois a 

partir deles “podemos discorrer sobre possibilidades de tessitura de conhecimentos que 

permitam que todxs xs alunxs possam vivenciar suas sexualidades e expressar seus gêneros”. 

(SEPULVEDA, D; SEPULVEDA, J, 2017, p. 22). 

Esses questionamentos vão dar origem à pedagogia Queer, que vai começar a pensar 

em educação de forma semelhante ao que a teoria afirma. A pedagogia Queer não tem como 

objetivo incluir informações sobre sexualidade, “ela quer questionar os processos institucionais 

e discursivos, as estruturas de significação que definem, antes de mais nada, o que é correto e 

o que é incorreto, o que é moral e o que é amoral, o que é normal e o que é anormal” (SILVA, 

1999, p. 108). Sua ênfase está na análise e na compreensão de conhecimentos e identidades 

sexuais. O currículo inspirado nessa teoria vai colocar as epistemes dominantes à prova, 

testando seus limites e não se limitando a questionar nosso conhecimento como algo 

socialmente fabricado, mas que vai buscar aquilo que ainda não foi construído (SILVA, 1999).  

Silva (2007) afirma que a realização de estudos sobre sexualidade que não são 

normativos em ambientes escolares ajudam a pensar a educação como um produto da diferença, 

porém, ao contrário do conceito de diversidade existente atualmente, em que as definições de 

diferenças se opõem a uma identidade central, “padrão”, esse conceito não vem se aplicando 

nos ambientes escolares originado um padrão fixo e excludente. Essa realidade acaba gerando 

uma série de preconceitos e bullying em ambientes escolares. Isso, segundo Santos (2011), 

acaba fazendo com que muitos professores não se sintam confiantes para repreender ou 

questionar o comportamento agressivo de alguns alunos que atacam verbalmente a orientação 

sexual ou a identidade de gênero de algum de seus colegas, ou “quando não contribuem para o 

agravamento dessa situação, quer pelo seu silêncio ou omissão, quer pelo reforço, involuntário 

ou de forma jocosa, das mesmas ideias preconceituosas que parte da classe vocaliza”. (2011, p. 

71).  

Os termos gay ou travestis não podem ser vistos como ofensas, mas como parte da 

identidade de um indivíduo, devendo fazer “parte do cotidiano como a raça, etnia e outros 
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aspectos” (NETO, 2015, p. 33). Estimular e incentivar o silêncio na área de educação a respeito 

da transexualidade não é benéfico. Existe, na verdade, já nesse início do século XXI, a 

“emergência de estudos sobre a inserção e permanência de pessoas trans na escola” (SANTOS; 

SILVA, 2017, p .41), reforçando a perspectiva pós-estruturalista para essa discussão e debates 

do tema (SANTOS; SILVA, 2017). Nesse sentido, é “importante salientar que as professoras e 

professores precisam perceber a importância de saber lidar com as manifestações da diferença” 

(SEPULVEDA, D, SEPULVEDA, J, 2017, p. 35) e não se abster diante da questão.  

No contexto da cultura Queer, o design de moda, no nível das representações, serve 

para “estratificar, segmentar, identificar, liberando ou oprimindo o sujeito queer no campo 

social”, atuando como dispositivo de linguagem projetando a expressão de gênero, de 

diversidades e de diferenças (ZAPATA; OLIVEIRA, 2017, p. 83) fazendo com que o conjunto 

moda, corpo e identidade sejam a base para a flexibilização de papéis masculinos e femininos, 

operando como ferramentas desestabilizadoras de certezas (SILVA, 2007). 

A moda mantém uma relação muito próxima com a temática gênero, ajudando na sua 

reafirmação, reformulação, contestação ou simplesmente negando-o. Dentro do campo da 

educação, chegamos aos cursos de moda, que constituem o universo acadêmico e técnico 

formador dos futuros profissionais desse campo. Trata-se de uma área de formação universitária 

em que a diversidade de gênero está bastante presente. Especificamente, podem ser tomadas 

como áreas de pesquisa a criação e a produção de moda, que estão diretamente relacionadas 

com o objeto roupa e seus significados atribuídos socialmente. 

Os cursos de moda são vistos geralmente de uma forma aberta às diversidades 

justamente por terem uma realidade plural, muitas vezes recebendo uma considerável parcela 

de alunos que não se enquadram no padrão heteronormativo. No entanto, o mercado de trabalho 

apresenta poucos estilistas e marcas que se arrisquem nesse território delicado, não 

ultrapassando a fronteira do masculino/feminino. A partir disso, começamos a pensar se a baixa 

procura por esse segmento vem da faculdade de moda, que não apresenta essa possibilidade ao 

aluno pelo fato de ter em sua grade curricular matérias que seguem o padrão normativo social, 

como por exemplo, disciplinas de modelagem (onde se ensina a fazer o molde da roupa) 

masculina, feminina e infantil. Dessa forma, há a determinação que a saia é feita na aula de 

modelagem feminina, contribuindo ainda mais nessa separação. Com base nessa situação, 

podemos questionar se o currículo proposto está de acordo com as mudanças sociais e de 

mercado e se o aspecto heteronormativo da educação não acaba influenciando a faculdade de 

moda, os professores e consequentemente os alunos desse curso.  
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No próximo tópico, um pouco mais essa discussão será desenvolvida, elaborando um 

paralelo entre moda e gênero, explicando seus posicionamentos e perspectivas a respeito desse 

assunto e como a faculdade de moda se funde a esse contexto.  

 

2.3 GÊNERO E SUAS DIVERSIDADES NA ÁREA DE MODA 

 

Os homens e mulheres pré-históricos descobriram que, ao caçar um animal, não só a 

sua carne poderia ser usada, mas também a sua pele, para proteção contra o frio e das 

adversidades encontradas nos caminhos percorridos por esses povos nômades (LAVER, 2006). 

Mesmo antes das roupas, em um estágio mais primitivo da humanidade, apenas enfeites eram 

usados, determinando a que grupo essas pessoas pertenciam, sua função social ou até seu sexo. 

Dentro da lógica primitiva, o conceito de gênero na época propôs uma “distinção relativa à 

cultura, segundo a qual poderia ter concebido como uma categoria baseada nas definições 

socioculturais relacionadas às formas como os diferentes atores sociais devem ser, pensar e 

atuar nas esperas sociais que ocupam” (CARAVACA-MORERA; PADILHA, 2017, p. 1306).  

Hoje, pensamos esses conceitos graças aos objetos usados como adornos funerários, 

uma vez que “o corpo era sepultado com seus mais belos adereços e todos os elementos de 

decoração sobreviveram à destruição de roupas, tangas e toucados, sobre os quais eram 

costurados” (BOUCHER, 2012, p. 27). Nesse período, ao contrário dos dias atuais, os homens 

eram mais enfeitados que as mulheres (BOUCHER, 2012). Esse exemplo mostra uma distinção 

entre os sexos, reafirmando que ele é flutuante, móvel e que se adequa ao comportamento de 

uma sociedade ou grupo de pessoas em um determinado período. A roupa e, consequentemente, 

a moda, constituem uma “forma privilegiada de organização do vestir” e se baseia na mudança 

constante do vestuário, nos comportamentos e nas inovações sociais, aparecendo em diferentes 

estilos com a finalidade estética e de distinção social”. (ZAMBRINI, 2016, p. 54).  

A história do vestuário é narrada a partir da distinção dos sexos, “uma vez que a roupa, 

os acessórios e os adornos do corpo, mais do que revelam, demarcam a identidade sexual dos 

sujeitos” (COUTINHO; OLIVEIRA; PORTINARI, 2017, p. 142). A imagem de moda 

masculina e feminina que existe na atualidade não é a mesma da realidade do homem no século 

XVII. Durante o reinado de Luís XIV, “a moda masculina passou a exibir uma nova 

ostentação”, onde fortunas eram gastas em exuberantes criações em brocados, sedas e bordados 

de fio de ouro. Em alguns casos, “cerca de 300 fitas eram usadas na ornamentação de um único 

casaco” (COSGRAVE, 2012, p. 153). Segundo Caravaca-Moreira e Padilha (2017, p. 1306): 

 



45 

Após o século XVII, os corpos deixaram de ser concebidos como a uma única 
estrutura e começaram a “desvelar” diferenças (aparentemente irreconhecíveis) entre 
si (dimorfismo). Assim, esse novo paradigma (artificialmente concebido) foi 
claramente capaz de transformar o sexo em um parâmetro de diferenciação social 
obrigatória e, consequentemente atribuiu à genitália a capacidade de estabelecer (e 
justificar) relações de poder e (consequente) submissão.  
 

Luís XIV10 ficou conhecido como um grande divulgador e propulsor do luxo e da moda 

ao longo da história. Seus retratos e registros da época mostram como esse assunto era 

importante para ele, desde seu fascínio por sapatos até a sua enorme coleção de joias, 

considerada a maior do ocidente (CARACIOLA, 2015). Mesmo com todas essas 

extravagâncias no vestuário masculino, os códigos de vestimenta durante esse período eram 

bem claros e demarcados. Um exemplo disso é o caso do abade travesti “François Timoléon de 

Choisy, nascido em 1644, que desde pequeno foi criado e tratado como menina. Vestia roupas 

femininas, usava corselete para modelar seu corpo e dar forma ao busto feminino, além de se 

fazer chamar de madame”, contrariando, assim, a conduta masculina da época (JORGE; 

TRAVASSOS, 2018, p. 54). 

Somente a partir do século XVIII, especialmente com o Iluminismo e o fortalecimento 

da burguesia, a roupa masculina começa a expressar uma nova ética baseada na valorização do 

trabalho, do mérito e da elegância austera em oposição à sedução, graça, leveza e fluidez da 

indumentária feminina, iniciando o que foi considerado a “grande renúncia masculina à 

indumentária elaborada, suntuosa e decorativa” (COUTINHO; OLIVEIRA; PORTINAR, 

2017, p. 143).  

A burguesia, ao se tornar um grupo dominante, organiza e sistematiza o vestir para 

que, assim, dentro de uma estrutura comercial, maximalize e transforme “o fenômeno da moda 

em uma das industrias mais rentáveis até o presente. Essa organização do vestir, nascida no 

final do século XVIII é chamada sistema de moda” (ZAMBRINI, 2016, p. 55). Esse mesmo 

sistema, no século XIX, desempenha um papel muito significativo, objetificando ainda mais a 

mulher e fortalecendo “a naturalização da imaginação social que caracteriza o corpo feminino 

como um corpo bonito e ornamentado”. (ZAMBRINI, 2016, p. 57). 

Assim, do ponto de vista do gênero, há um aumento da visão binária entre o masculino 

e o feminino, reforçando que o vestuário das mulheres deve conter elementos de sedução, 

decorativos e de delicadeza enquanto os homens não devem apresentar essas características, 

uma vez que suas roupas perdem as funções de ornamentação e se tornam mais uniformizadas, 

                                                        
10 O Reinado de Luís XIV se estende de 1643 até 1715, sendo que o período até 1661 ficou a cargo de seu padrasto 
Cardeal Jules Mazarin (CARACIOLA, 2015). 
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“como um atributo de decência e bom de vestir, mas, sobretudo, como um símbolo de 

masculinidade”. (ZAMBRINI, 2016, p. 58).  

Ao longo do século XX, a indústria da moda questionou esses padrões, rompeu 

tradições e se mostrou extremamente contestadora ao desconstruir os sistemas que ela própria 

criou, fazendo com que eles fossem reformulados e modificados. Estilistas como Chanel e Yves 

Saint Laurent expressaram essa posição quando trouxeram elementos do universo masculino 

para dentro do guarda-roupa feminino, deixando-o mais prático e diversificado, na medida que 

se utilizam da calça e do smoking (peças até então clássicas do guarda-roupa dos homens 

ocidentais) como base para criar peças para as suas clientes. Aos olhos atuais, a linha divisória 

existente na vestimenta entre o masculino e o feminino não pode ser considerada fidedigna.  

No exemplo de Chanel e Saint Laurent, falamos de peças de roupas que vão contra as 

normas vigentes no período em que foram criadas e dessa forma testam os limites no binarismo 

feminino e masculino. Para Filho (2015, p. 154), as representações formadas e difundidas no 

campo da moda “buscam criar um lugar de fala e, consequentemente, criar condições para que 

a moda seja um canal para quebrar tabus e para a inserção de outras maneiras de ser no mundo”. 

Segundo esse autor, a “moda é uma fantasia” que não deve ser usada de forma pejorativa para 

a identificação das pessoas, mas para enaltecer e criar uma imagem positiva. Ao mesmo tempo, 

gera a possibilidade da criação de várias identidades e diferentes formas de se vestir, não 

necessariamente ligadas ao sexo, mas vinculando “as maneiras de se vestir às expressões de 

gênero. Não no sentido de expressões artificiais e generificadas, mas no sentido de múltiplas 

expressões de gênero, de representações e identidades”. (FILHO, 2015, p. 161).  

Os gregos e romanos usavam túnicas, o que quer dizer, saias, e assim como eles, povos 

de regiões montanhosas, como os escoceses; já as mulheres do extremo oriente e do oriente 

próximo usavam calças, mostrando que a divisão das roupas por sexo não é universal e se 

adequa à cultura a que é submetida (LAVER, 2006). Porém, mesmo não atendendo ao nosso 

padrão atual, o uso das roupas citadas anteriormente é justificado por um código social que 

valida e permite isso, tornando a peça de roupa corriqueira e comum, deixando de ter o aspecto 

transgressor. A moda é um sistema original de regulação e de pressão social: suas mudanças 

apresentam um caráter constrangedor, pois determinam o “dever” da sua adoção e de sua 

assimilação, impondo-se de maneira mais ou menos obrigatória em um determinado meio social 

(LIPOVETSKY, 1987). 

 A vanguarda sempre foi uma força motriz para a moda, fazendo “parte da sua lógica 

buscar, de forma incessante e ininterrupta, a novidade, o que leva rapidamente a se adaptar a 

estilos que escandalizavam e tripudiavam das normas vigentes” (COUTINHO; OLIVEIRA; 
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PORTINARI, 2017, p. 150). A novidade, o estranho, o diferente, podem assustar e nem sempre 

compartilham o gosto popular. Assim, como foi dito na primeira parte desse capítulo sobre 

concepções de gêneros, esse “novo”, tanto na moda quanto no comportamento, demora a ser 

aceito e nem sempre é acolhido de maneira espontânea pela maioria.  

Podemos aproximar moda de gênero quando, por exemplo, observamos que a indústria 

cria produtos e legitima imagens que promovem a interseção entre o masculino e o feminino, 

mostrando que a roupa reforça a expressão de gênero individual, permitindo ou não, aberturas 

dentro do binarismo sexual/visual e fazendo com que novas combinações e possibilidades 

apareçam. De acordo com Zapata e Oliveira Jr. (2017, p. 82-83): “Nesse cenário, o design de 

moda tem um papel importante, pois opera em ambos os níveis da construção da imagem, seja 

como restrição, seja como liberação”. E no campo do movimento Queer pode ser a base para a 

construção da expressão de diversidade e diferenças através das roupas, acessórios, perucas e 

maquiagem.  

Esse traço questionador e criativo é comum em estilistas que tentam quebrar barreiras 

e mudar padrões, propondo cada vez mais a ausência de gênero ou o estreitamento entre eles. 

Sugerem, então, que as pessoas usem ao mesmo tempo, em um único look (nome dado à 

combinação de peças ao se vestir), peças tradicionalmente atribuídas ao universo masculino e 

feminino. Segundo Zambrini (2016, p. 55): 

 
Do ponto de vista sociológico, as práticas do vestir podem ser entendidas como 
práticas culturais. Portanto, o design e a moda envolvem comunicar certo olhar sobre 
o mundo. No entanto, esse olhar não é neutro nem abstrato, porque qualquer objeto 
projetado é inserido no contexto social cheio de valores e história. As roupas têm 
cargas simbólicas e representações de gênero construídas historicamente e se referem 
a um conjunto de crenças sobre o feminino e masculino. Como a maioria dos campos 
sociais, o campo da moda tem uma herança histórica e cultural que superestima o 
masculino em detrimento do feminino.  
 

A moda é uma forma especializada de ornamentação do corpo e precisa dessa 

conjuntura social, pois é quase impossível tornar-se um designer sem ter conhecimento de 

contextos históricos, geográficos, econômicos e sociais da área em que se planeja desenvolver 

a carreira criativa (JONES, 2005). Nesses setores as roupas são concebidas, geradas e 

confeccionadas (criação) e depois divulgadas (produção de moda) em jornais, revistas, 

campanhas publicitárias pela ótica do stylist (profissional que elabora os visuais vendidos por 

esses veículos ou que ajuda figuras públicas a se vestirem em shows e eventos) (JONES, 2005).  

A forma como os profissionais de moda encaram as questões sociais acaba recaindo 

diretamente no produto, especialmente na questão gênero. Suas atuações no mercado de 

trabalho podem reforçar e favorecer a consolidação de estereótipos e de caricaturas ou mostrar 
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novas vertentes do uso desses produtos, fazendo com que se reavaliem valores pré-

estabelecidos, reinterpretando o objeto de moda. Dessa maneira, podemos citar Coutinho, 

Oliveira e Portinari (2017, p. 154), que afirmam que a materialização do produto, dentro do 

processo de criação de moda, pode trazer a “problematização da normatividade de gênero 

operada pelos questionamentos Queer” e assim possibilita a construção “de encenar e 

transfigurar essas demandas na oferta de novas possibilidades”, que podem gerar no mercado 

consumidor novos segmentos e outras oportunidades de criar formas próprias e únicas de ser e 

estar no mundo. 

Atualmente, a moda está “expressando um forte processo de mudança social e cultural 

em relação à construção de gêneros” (ZAMBRINI, 2016, p. 58). Além de desfiles internacionais 

apresentarem modelos transgêneros, algumas tendências de moda vêm transgredindo e 

mesclando os limites entre o que é “masculino” e “feminino”, reforçando a ideia que o foco da 

identidade dessa roupa não está mais na biologia, rompendo drasticamente com a ideologia 

binária e nos permitindo falar em identidades plurais. O uso de modelos profissionais 

transgêneros ou transexuais representam uma mudança cultural, pois proporcionam um debate 

do assunto e ao mesmo tempo exemplificam novas maneiras de pensar gênero/roupa e “também 

falam das novas experiências dos corpos” (ZAMBRINI, 2016, p. 58). 

Durante o final dos anos 80 e primeira metade dos anos 90, marcas de moda como 

Jean Paul Gaultier e Moschino fazem campanhas de moda envolvendo o tema AIDS e 

combatendo a imagem de segregação e preconceito. Gaultier, além de apoiar as causas 

feministas e homossexuais, “aboliu a separação entre moda de homem e mulher — não se 

sabendo nunca quem usará saias ou quem fumará charutos” (SEELING, 2000, p. 430). Seus 

desfiles apresentavam casais de homens, mulheres ou até mesmo homens e mulheres que 

pareciam gêmeos, sem proporcionar uma identificação imediata do sexo dos modelos 

(SEELING, 2000). 

Essas transformações na forma da interpretação do gênero trazem à moda novas 

formas de representação social. O chamado genderless, ou moda agênero, é uma dessas novas 

formas de abordar o assunto: “O conceito de sem gênero refere-se a uma privação de gênero, o 

que é alheio a esse” (KISTMANN; PERLIN, 2018, p. 9). O prefixo a- sugere a ausência, um 

afastamento do conceito gênero. Com isso podemos afirmar que o “sem” gênero não é uma 

negação, mas pode condizer “com a neutralidade e pode expressar os anseios de pessoas que 

não se identificam com gênero algum e de todas as outras multiplicidades como o transgênero, 

o andrógino, o Queer, o pângenero, masculino” e feminino, questionando assim as imposições 

existentes de cores, formas, modelos, modelagens e estruturas de roupas que são estipuladas 
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para sexo e estimulam a mistura e o uso livre de todas as peças de roupa (KISTMANN; 

PERLIN, 2018, p. 9). 

De acordo com Coutinho, Oliveira e Portinari (2017, p. 150): “A Moda tem um 

repertório bastante rico no que concerne à história de experimentações por meio daquilo que a 

imprensa, os veículos de comunicação de massa e a publicidade abordam como moda de 

vanguarda”. No Brasil, mesmo sem uma massificação dessa estética, alguns estilistas trabalham 

ativamente com as questões em debate. Um deles, Alexandre Herchcovitch, mesmo 

frequentando a faculdade de moda em São Paulo, teve seu trabalho questionado no início da 

sua carreira por começar fazendo roupas para travestis e, principalmente, por questionar 

sexualidade e gênero no início dos anos 90. Outro designer que também opta por esse segmento 

é o mineiro João Pimenta, que a cada estação traz um novo olhar sobre a moda masculina, 

tirando o padrão estabelecido para a roupa do homem e acrescentado ora babados, ora 

transparências, trazendo para as passarelas roupas que desafiam o padrão heteronormativo. 

No cenário internacional e global, também encontramos marcas que se propõem a 

trabalhar com questões de gênero. Como exemplo recente podemos citar o desfile da tradicional 

marca italiana Gucci, fundada em 1881, e que hoje representa uma das maiores referencias de 

moda mundial (SEELING, 2012). Esta marca vem apresentando suas coleções contestando e 

desafiando os padrões de masculino e feminino. A coleção desfilada em Paris no final do mês 

de setembro de 2018 apresentava modelos masculinos vestindo roupas tradicionalmente 

femininas como vestidos e bodys (collant de malha numa única peça cobrindo o corpo todo, 

semelhante a um maiô)11 de lycra, com as unhas pintadas em cores fortes como vermelho e com 

enormes colares de pedras imitando cristais. Já na sua coleção 2020, desfilada em setembro de 

2019, a mesma estética continua, mas foi um pouco mais além ao trazer, no início do fashion 

show, uma fila de 21 modelos vestindo camisas de força ou variações dela e com frases em sua 

trilha sonora que trazem falas como: “eu não sou uma pessoa normal”, “o plano é ser feliz” e 

até “me dê o poder”. Esse desfile teve uma grande repercussão, pois além das questões de 

gênero, trazia pensamentos a respeito de normalidade e atitude na moda. 

Além de apresentar coleções abordando esse assunto, a Gucci tem, desde 2013, junto 

ao grupo financeiro Kering, uma fundação chamada Chime for Change, que se dedica à luta de 

igualdade de gêneros com foco em educação, saúde e justiça. Contando com o apoio de nomes 

como Beyoncé e Sema Hayek (respectivamente cantora pop e atriz da indústria de Hollywood), 

essa fundação iniciou uma segunda fase intitulada To Gather Together. A campanha trouxe 

                                                        
11 Definição retirada de Selling (2012). 
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ilustrações em preto e branco das silhuetas de figuras humanas desenhadas em pé, uma do lado 

da outra, indefiníveis na questão de gênero, pois duas barras amarelas fazendo alusão ao sinal 

de igualdade ocultam as áreas de suas genitálias e tórax. Esse projeto conta também com o 

vídeo The future is fluid (O futuro é fluido), que apresenta diferentes estéticas que permeiam 

entre o masculino e o feminino em várias áreas do mundo, inclusive no Brasil. 

Assim como a Gucci, outras marcas como Ann Demeulemeester, Rick Owens, Comme 

des Garçons e até a tradicional Louis Vuitton apresentam constantemente ou pontualmente 

campanhas e coleções que explicitam a temática em questão (KISTMANN; PERLIN, 2018). 

Espera-se que no futuro mais marcas de moda tenham aderência e simpatia à questão, ajudando 

a quebrar antigos paradigmas e a construir um novo caminho dentro da indústria da moda. A 

ausência ou diminuição das barreiras entre os gêneros na moda permite que as pessoas possam 

se identificar com qualquer tipo de peça de roupa, possibilitando que elas “tenham liberdade 

para consumi-las sem ter preconceitos”. (KISTMANN; PERLIN, 2018, p. 10).  
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3 A ABORDAGEM DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO REFERENCIAL 

TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

3.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ASPECTOS GERAIS  

 
Um dos primeiros teóricos que falou sobre representação como um fenômeno coletivo 

foi Émilie Durkheim, no final do século XIX, afirmando que o pensamento individual é um 

reflexo psíquico e o pensamento social não era o resultado de uma soma desses pensamentos 

individuais. (MOSCOVICI, 1978). Assim, podemos dizer que as representações sociais, por 

derivarem de interações grupais e serem frutos de acontecimentos sociais, são resultado de uma 

ação de consciência coletiva e não individual. Essa definição de representação social foi 

introduzida por Moscovici em 1961, em um estudo sobre a representação social da psicanálise 

sobre a sociedade francesa (ALVES-MAZZOTTI, 2008). Serge Moscovici chegou em Paris 

em 1948, vindo da Romênia, onde vivenciou situações como o racismo, discriminações sociais 

e viu o nascimento de um regime socialista totalitário. Isso fez com ele considerasse que a 

psicologia social “era uma disciplina com potencial de encontrar soluções tanto para essas 

questões como para os problemas políticos, econômicos e industriais do pós-guerra” 

(MARKOVÁ, 2017, p. 361).  

As Representações Sociais se referem “aos conteúdos do pensamento cotidiano e ao 

estoque de ideias que dão coerência às nossas crenças religiosas, ideias políticas e às conexões 

que criamos” (MOSCOVICI, 1988, p.214), nos permitindo classificar desde pessoas até 

objetos, comparando e explicando comportamentos e os colocando como partes de um “cenário 

social”. Geralmente essas representações estão localizadas na cabeça de homens e mulheres, 

mas elas também podem ser encontradas pelo mundo, possibilitando um exame a parte 

(MOSCOVICI, 1988, p. 214). Uma das principais colaboradoras de Moscovici, Denise Jodelet 

(1989, p. 35) afirma que as representações: 

 
Como fenômenos cognitivos, associam o pertencimento social dos indivíduos às 
implicações afetivas e normativas, às interiorizações das experiências, das práticas, 
dos modelos de conduta e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 
comunicação social, que aí estão ligados. Por esta razão, seu estudo constitui uma 
contribuição decisiva para a aproximação da vida mental individual e coletiva. Deste 
ponto de vista, as representações sociais são abordadas simultaneamente como o 
produto e o processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao 
pensamento e da elaboração psicológica e social da realidade. 
 

Na nossa sociedade somos confrontados constantemente por uma série de informações 

diferentes a cada dia, ocasionando o surgimento de novas questões e o aparecimento de 
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situações ou eventos “novos”, que não possuem ainda uma compreensão ou definição clara. 

Dentro do que já conhecemos, procuramos em nosso repertório palavras ou expressões que 

tentam defini-las, uma vez que no nosso meio social (trabalho, amigos, família) somos 

requisitados a nos manifestar sobre esses assuntos, procurando explicações, tendo julgamentos 

ou tomando nossas posições (ALVES-MAZZOTTI, 2008). Dessa maneira, podemos 

“categorizar alguém ou alguma coisa” (MOSCOVICI, 2003, p. 63) escolhendo um “dos 

paradigmas estocados na nossa memória e estabelecer uma relação negativa ou positiva com 

ele” (MOSCOVICI, 2003, p. 63). De acordo com Alves-Mazzotti (2008, p. 21): 

 
Essas interações sociais vão criando “universos consensuais” no âmbito dos quais as 
novas representações vão sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte 
desse universo não mais como simples opiniões, mas como verdadeiras “teorias” do 
senso comum, construções esquemáticas que visam dar conta da complexidade do 
objeto, facilitar a comunicação e orientar condutas. Essas “teorias” ajudam a forjar a 
identidade grupal e o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo”. 
 

A partir desse pensamento, podemos dizer que quando uma pessoa não está de acordo 

com a ideologia dominante do seu meio social, se encontra excluída deste (MOSCOVICI, 2003, 

p.68), pois não vai apresentar as normas, valores e práticas responsáveis pela sua inclusão, 

fazendo com que o indivíduo em questão sofra discriminação e segregação (CAMPOS, 2017).  

Segundo Sá (1998, p. 22), “os fenômenos de representação social são mais complexos 

do que os objetos de pesquisa que construímos a partir deles”. Quando passamos desse 

fenômeno para o objeto de pesquisa acontece uma simplificação do fenômeno, que pode ser 

comparada à simplificação “embutida na formação de uma representação social. Esta última 

envolve uma simplificação da realidade na medida em que funciona como uma teoria, uma 

“teoria do senso comum”’ (SÁ, 1998, p. 22). A teoria do senso comum tem como objetivo 

explicar e objetivar a realidade social para todos que dividem as mesmas representações, 

transformando o estranho em familiar e facilitando, assim, a aceitação do novo por parte dos 

indivíduos. Quando há a simplificação do fenômeno da representação social modificando-o 

para um objeto de pesquisa, “fazemos isso através da uma teoria, a Teoria das Representações 

Sociais” (SÁ, 1998, p. 22).  

A representação, dentro dessa teoria, sempre é a representação de um objeto (alguma 

coisa) e de alguém (sujeito). As características dos sujeitos e dos objetos terão uma incidência 

sobre o que eles são, fazendo com que a representação estabeleça com o seu objeto uma relação 

de “simbolização”, tomando seu lugar e, através da interpretação, ela concede significações, 

resultando a partir de uma atividade que “faz da representação uma “construção” e uma 

“expressão” do sujeito (JODELET, 2002).  
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Reforçando essa ideia, Alves-Mazzotti (2002, p. 17) afirma que na formação da 

representação de um objeto, o(s) sujeito(s) faz(em) uma constituição, reconstruindo-o em um 

sistema cognitivo e adequando-o a seu próprio sistema de valores, que dependerá da sua história 

e do meio social e ideológico em que está inserido. Assim, essa representação vai reformular a 

realidade permitindo a incorporação das “características “objetivas” do objeto, das experiências 

anteriores do sujeito e das normas e valores do grupo”, fazendo com que essas representações 

possam ser vistas com uma “função funcional do mundo” além de permitir que o(s) sujeito(s) 

dê(em) significado à sua conduta e que possa(m) compreender “a realidade através de seu 

próprio sistema de referências e, portanto, adaptar-se, definir seu lugar”.  

A TRS defendida por Moscovici reforça muito o papel da comunicação, pois ela 

esclarece as manifestações cognitivas partindo das divisões e das interações sociais.  Segundo 

Jodelet (1989, p. 42), Moscovici insiste na importância das comunicações pois “trata-se de um 

objeto próprio da psicologia social que contribui assim de maneira original para a abordagem 

de fenômenos cognitivos.”. Dessa maneira, de acordo com Moscovici (2012), todo significado 

corresponde a uma figura e toda a figura tem um significado. Com essa ideia o autor propõe os 

dois processos formadores das representações sociais: a objetivação e a ancoragem.  

Através da objetivação podemos transformar e materializar o objeto de estudo em uma 

imagem. De uma maneira geral, esse processo une conceitos e imagens, reproduzindo-os no 

mundo exterior para atribuir novos conceitos ao que já é conhecido (MOSCOVICI, 2003). 

Assim, podemos dizer que a objetivação é a mudança e adequação de um conceito em algo 

concreto (ALVES-MAZZOTTI, 2002). Ao se fazer essa organização, temos o que é chamado 

de núcleo ou esquema figurativo, que se constitui a partir de uma construção descontextualizada 

desse objeto. Assim, adquire um “excesso de significações, esquematiza, concretiza e coordena 

os elementos da representação, proporcionando uma imagem facilmente exprimível do objeto 

e passando a construir o próprio real para aqueles que o constroem” (ALVES-MAZZOTI, 2002, 

p. 18). Dessa forma, o núcleo ou modelo figurativo se constitui em uma forma imagética, com 

um esquema que apresenta as opiniões e posicionamentos de sujeitos de acordo com os valores 

dos grupos em que eles estão incluídos, possibilitando uma construção social de realidade 

(LIMA, 2018).  

Os modelos figurativos operam com figuras e esquemas retóricos. Em especial as 

metáforas, que possuem uma grande eficiência argumentativa e se mostram presentes e centrais 

em toda a argumentação, principalmente de historiadores e filósofos (MAZZOTTI, 2002). 

Segundo Mazzotti (2002, p. 109-110), a retórica e a linguística são procedimentos indicados 
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para expor e identificar as metáforas e “são como as vestimentas adequadas à ocasião [...] e 

estas são as que buscamos apreender na investigação das representações sociais de algo”.  

De acordo com Jodelet (1989, p. 48), a ancoragem, por sua vez, intervém “na formação 

das representações, assegurando sua incorporação no social”. O nome ancoragem é uma 

analogia ao ato de ancorar um bote solto em um dos pontos sinalizadores de nosso contexto 

social. Ela enraíza a representação e o seu objeto “em uma rede de significações que permite 

situá-las face aos valores sociais e dar-lhes coerência”. Nesse ponto, ela tem um papel 

fundamental, pois realiza sua entrada “no sistema nocional”, aonde pela ação da memória, “o 

pensamento constituinte apoia-se no pensamento constituído para incluir a novidade nos 

quadros antigos, no já conhecido”. Segundo Alves-Mazzotti (2002), a ancoragem enfatiza os 

processos de rotulação e de classificação, possibilitando a formação de uma teia de 

significações ao redor do objeto de estudo. Dessa forma, relaciona o objeto com os valores e 

práticas sociais partilhadas pelo grupo em questão.  

A ancoragem, segundo Moscovici (2012), é o processo que possibilita a transformação 

de algo estranho ou perturbador, que nos confunde em nosso sistema particular de categorias e 

vai comparar com um padrão que nós pensamos ser apropriado.. “Tornar algo que está fora da 

nossa capacidade imediata de conhecimento” (CAMPOS, 2017, p. 780) em algo familiar 

significa atribuir um significado dentro de nosso sistema sociocognitivo. Com isso, esse 

estranho pode se confundir com a figura do que consideramos “novo”. Esse “novo” somente 

pode ser considerado objeto de ancoragem quando ele ataca ou põe em questionamento a 

identidade dos sujeitos ou grupos que se deparam com essa situação inusitada e incomum, e 

que precisam de outros recursos de conhecimento para dominarem essa mesma situação. Assim, 

“o processo de ancoragem é ativado nas situações novas, estranhas e provocadoras”. 

(CAMPOS, 2017, p. 781).  

Dentro desta pesquisa, o parágrafo acima justifica o porquê a diversidade de gênero se 

faz um tema tão rico e propício para a TRS, pois mesmo sendo um assunto que não existe há 

pouco tempo, ele sempre se manteve à margem e separado sendo isolado do contexto social. 

Nos últimos anos — especialmente depois dos movimentos sociais que se iniciam nos anos 60 

e atualmente com as redes sociais — a diversidade de gênero se encontra em confronto com 

valores da sociedade e se mostra cada vez mais presente no nosso dia a dia, trazendo justamente 

esse “estranho” para o nosso convívio e pressionando uma assimilação de seus conceitos.  

Assim, podemos entender que as representações sociais possibilitam aos sujeitos uma 

interpretação do mundo, facilitando a comunicação e seus comportamentos e associando a ideia 

que as práticas educacionais não estão isentas a um conhecimento proveniente “da 
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interpretação, da comunicação entre os sujeitos. É nesse contexto que concebemos que a 

identificação das representações que permeiam a realidade educacional possa contribuir com a 

análise dessa realidade”. (CRUSOÉ, 2004, p. 113).  

 

3.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E DIVERSIDADE DE GÊNERO 

 

O estudo de representações sociais adota um olhar psicossocial, fazendo com que o 

sujeito se relacione ao mundo social. Assim, investiga como funcionam e se formam os sistemas 

de referência que utilizamos “para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 

acontecimentos da realidade cotidiana (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 20-21). Tanto a TRS 

quanto as teorias de feministas e gays emergem “na mesma conjuntura de degelo dos 

paradigmas, para a qual ocorreram” (ARRUDA, 2002, p. 131). Através de suas ligações com 

as linguagens, ideologias, imaginário social e especialmente no papel que desempenham nas 

orientações e práticas, as representações sociais são fundamentais nas análises de engrenagens 

que atuam diretamente no processo social e educativo (ALVES-MAZZOTTI, 2008). Em 

relação ao gênero, essa classificação é ainda mais intensa já que nesse assunto o problema mais 

expressivo é justamente o da diferença. A respeito do tema, Duveen (1995, p. 266) afirma que: 

 
A força da categorização nas representações de gênero que circulam em volta da 
criança é tão forte que ela sempre vai aparecer como uma menina ou como um menino 
desenvolvendo identidades sociais específicas. Desde os seus dias mais remotos (que 
graças à tecnologia moderna hoje significa frequentemente enquanto ainda no útero), 
a criança é construída como um ser com gênero por aqueles a sua volta, que 
consequentemente vão agir em relação a ela à luz dessa construção.  
 

A criança já nasce em um mundo permeado pelas representações sociais de gênero e 

através dessas representações é construída a maneira como ela deve se portar, fazendo com que 

não seja independente do mundo e do contexto social em que está inserida. A criança 

inicialmente sustenta essa representação, se portando de acordo com as regras de seus pais ou 

de quem a cria. Somente depois ela começa a internalizar essas representações, fornecendo uma 

referência importante através da qual “adquire uma identidade que lhe permite situa-se no 

mundo social” (DUVEEN, 1995, p. 266).  

Para as crianças recém-nascidas, as identidades de gênero são externas e se apresentam 

através das práticas dos outros. Somente depois ela adquire uma “consciência reflexiva dos 

significados do ato social de assimilamento a um grupo de gênero” (DUVEEN, 1995, p. 268). 

Assim, podemos dizer que desde o nascimento todas as crianças se deparam com um “mundo 

estruturado pelas representações e são com estas que elas se desenvolverão” (SOUZA, 2008, p. 
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154), mesmo que essas complexas identidades de gênero não sejam fixas, estão sempre sendo 

reposicionadas, em processo, e reconstruídas dentro das representações sociais (SOUZA, 

2008).  

Todas as pessoas carregam uma identidade que é produto de um sistema 

representacional, transformando pessoas em construções culturais e reforçando, assim, as 

alegações que as representações precedem as identidades (DUVEEN, 2002). Dessa forma, 

segundo Duveen, (2002, p. 99) a identidade: 

 
Não é uma coisa, como qualquer atitude ou crença determinadas, mas a força ou poder 
que liga uma pessoa ou grupo a uma atitude ou crença; numa palavra, a uma 
representação. A identidade é uma luta pelo reconhecimento, e a alteridade é 
construída no decorrer dessa luta. A identidade, então, é antes de mais nada separação 
e diferenciação do outro, portanto, a íntima relação entre o eu e a identidade, ambos 
são construções da diferença.   
 

As representações de gênero carregam uma obrigação que faz com que todos os 

indivíduos construam e desenvolvam uma identidade social correspondente ao que foi 

estruturado. Com isso, “todos nós devemos desenvolver identidades de gênero à medida que 

crescemos, se quisermos nos tornar atores sociais competentes” (DUVEEN, 1996, p. 1, 

tradução nossa). Todos nós precisamos construir identidades de gênero similares, ou seja, os 

valores atribuídos ao masculino devem ser reproduzidos por homens, assim como os femininos, 

pelas mulheres. Temos a necessidade de construir uma identidade, que no caso do gênero não 

se faz imperativa, mas contratual, como uma imposição velada, com termos e regras pré-

definidas (DUVEEN, 1996).  

As representações sociais são sempre resultados de uma construção, seja do mundo tal 

como conhecemos e concebemos assim como as identidades que nele existem. Nesse processo, 

a marcação social, toda a cultura material e o espaço em que nos encontramos fornecem os 

elementos necessários para estruturar a identidade de gênero organizada (DUVEEN, 1995; 

1996). Dessa forma, podemos falar de uma ativação e uso de “normas, valores e práticas do 

grupo social para discriminar o indivíduo” (CAMPOS, 2017, p. 779), caso este não apresente 

as características sociais estabelecidas.  

Ao longo de sua vida, em seus estudos que buscavam responder o que é “social” e o 

que é “individual”, Serge Moscovici postulou que é impossível conceituar um separado do 

outro, pois eles aparecem interdependentes e interagem entre si (MARKOVÁ, 2017). Assim, 

no desenvolvimento de representações sociais de gênero, é possível reforçar a “importância das 

identidades sociais como estruturas que diferenciam grupos de indivíduos” (DUVEEN, 1996, 

p. 3, tradução nossa). Duveen (1996, p. 3, tradução nossa) afirma que: 
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Dentro dos grupos sexuais, as representações sociais de gênero oferecem uma 
variedade de identidades de gênero possíveis, permitindo que os indivíduos se 
posicionem de várias formas diferentes. Cada tipo de identidade social fornece uma 
certa versão de feminilidade ou masculinidade, e, para a criança, diferentes tipos de 
identidade social de gênero fornecem tanto um meio de se orientar no mundo social 
da sala de aula quanto um caminho para o desenvolvimento de seu gênero, identidade 
nos anos posteriores.  
 

As representações de gênero se apresentam em uma organização central e de poder 

social, sendo responsáveis pelas nossas definições do eu, uma vez que não podemos pensar em 

nós mesmos como seres neutros em relação ao campo dos gêneros. Sempre, de uma forma ou 

de outra, estaremos pensamos em nós mesmos ora como homens ora como mulheres, pois à 

medida que internalizamos as representações de gênero, as externamos baseadas nelas. Assim, 

podemos afirmar que essas representações sociais marcam posicionamentos e oferecem 

identidades de gênero viáveis e o desenvolvimento dessas identidades não abrange apenas a 

forma como as pessoas negociam uma solução individual dentro do universo gênero, mas a sua 

adoção de posicionamentos claramente marcados (DUVEEN, 1995, 1996). 

As desigualdades de gênero podem se traduzir como as relações de poder descritas no 

parágrafo anterior. A forma como pensamos, interpretamos e ressignificamos os universos 

masculino e feminino traduzem as diferentes interpretações ou envolvimentos que formalizam 

e geram tais identidades (SOUZA, 2008). Normas e valores desse sistema de gêneros permitem, 

por exemplo, que uma menina se envolva de forma mais natural em atividades ditas como 

masculinas, esportes e brincadeiras de rua. No entanto, quando ocorre o oposto, um menino que 

está sempre envolvido com meninas e em atividades femininas, como brincadeiras de boneca, 

se torna alvo de críticas e é um posicionamento insustentável para a escola e família (DUVEEN, 

1996, tradução nossa). Esse exemplo mostra nitidamente uma relação de poder e hierarquia 

entre os gêneros e como há uma resistência a qualquer influência de voz igualitária nas 

representações de gênero. Dessa forma, a imagem de oposição binária que mistura 

entendimento, conhecimento e valores — especialmente das coisas femininas e masculinas — 

é fortalecida e gera, a partir dessa desigualdade, a supervalorização de um grupo de gênero em 

detrimento ao outro (DUVEEN, 1996).  

A imagem de binarismo ou bipolaridade, como menciona Duveen (1995), sugere uma 

oposição constante que se inicia com a infância e se solidifica com a imagem do casamento e 

da vida doméstica, onde parecem surgir tarefas e valores para cada um dos gêneros. Nesse 

entendimento, o gênero e o sexo se fundem em uma única imagem, reforçando ainda mais as 

diferenças entre o masculino e o feminino.  
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As representações moldam nossas relações com a sociedade e, assim, se tornam um 

componente de organização social (MOSCOVICI, 1988), proporcionando a aproximação ou a 

compreensão daquilo “que está, de início, fora da nossa capacidade de conhecer e compreender 

de imediato” (CAMPOS, 2017, p. 780) para a nossa realidade, para o nosso domínio. O objeto 

originalmente estranho pode se fundir à figura do novo, que pode atacar ou questionar a 

identidade de sujeitos ou grupos, uma vez que necessita de novos recursos de conhecimento 

para entendê-lo (CAMPOS, 2017). Essa explicação talvez seja a melhor para definir o papel de 

gênero dentro das TRS, que tenta discutir e trazer esse tema aparentemente sólido e cristalizado 

para uma realidade mais flexível e adaptável. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Dentro do munícipio do Rio de Janeiro existem cursos e faculdade de moda com 

abordagens diversas e com focos em áreas que contemplam todos os âmbitos da profissão. Para 

esta pesquisa foi escolhida uma instituição privada, que será chamada de instituição A e que 

oferece um curso de Design de Moda com nível de bacharelado e com duração de três anos e 

meio.  

O contato com a instituição foi através da sua coordenação, onde se conseguiu o 

contato dos alunos que foram entrevistados. O campus da instituição pesquisada se localiza no 

bairro da Barra da Tijuca. Atualmente, esse é o bairro que apresenta a maior concentração de 

faculdades de moda e consequentemente o maior número de estudantes. A faculdade foi 

escolhida por apresentar um curso com foco em moda e não habilitação em moda através do 

curso de Design, oferecido por algumas outras instituições de ensino superior. O campus em 

que o curso está inserido tem a peculiaridade de abrigar o maior número de cursos da economia 

criativa12 dessa instituição, o que o faz um campus mais direcionado e vocacionado para essa 

área. Essa observação foi feita porque em várias entrevistas esse aspecto é destacado e 

enfatizado pelos alunos entrevistados como um aspecto positivo e facilitador para o objeto de 

estudo. 

Participaram dessa pesquisa vinte alunos que estavam no último ano desse mesmo 

curso. Todos eles cursam as aulas no turno da manhã. A escolha por alunos do último ano foi 

feita para termos uma maior probabilidade de identificar se durante o curso houve o diálogo a 

respeito do objeto pesquisado e se algum projeto apresentado pelos alunos (inclusive projeto 

final) abordou a questão diversidade de gênero. O número de alunos foi estipulado em vinte, 

pois geralmente esses cursos são de nicho e apresentam turmas pequenas com no máximo vinte 

e cinco alunos (primeiro período). Como se pretendeu analisar os dois últimos períodos de um 

curso que apresenta entre 6 a 7 semestres (variação de instituição para instituição), esse número 

tende a ser mais reduzido como resultado de uma evasão comum. As idades dos alunos 

entrevistados variam de 20 a 55 anos e todos se voluntariaram a participar da pesquisa, se 

prontificando a participar da entrevista e respondendo o questionário sócio cultural.  

                                                        
12  Cursos ofertados nesse campus e considerados dessa área são: arquitetura, design de gráfico, design de 
interiores, cinema, fotografia, produção audiovisual, produção fonográfica e publicidade e propaganda. Além 
desses, o campus oferece cursos ligados a essa área também, como marketing e teatro. 
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4.2 TIPO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS  

 

A pesquisa, de caráter qualitativo, foi fundamentada na Teoria das Representações 

Sociais, realizada com alunos em um curso superior de Design de Moda da cidade do Rio de 

Janeiro. A análise qualitativa requer uma coleta sistemática de dados que deve ser precedida 

por uma entrada do pesquisador no campo e no contexto a ser estudado, realizando pesquisas 

de caráter interpretativo. Pesquisas com esse enfoque enfatizam que as “pessoas agem em 

função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre 

um sentido, um significado” que não se interpreta de forma imediata, “precisando ser 

desvelado” (ALVES-MAZZOTI; GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 131). Para esse tipo de 

análise são necessárias descrições de fatos, sujeitos e atitudes. Por isso, considerou-se que esta 

possibilitará aprofundar questões e compreender os contextos e significados que o tema 

pesquisado tem sobre um universo da moda, que tradicionalmente quebra padrões, possui 

muitos simbolismos, características peculiares e aparentemente permite liberdade de expressão 

através das roupas.  

O estudo também se propõe a realizar uma pesquisa de campo com entrevistas 

individuais semiestruturadas com sujeitos selecionados por meio de uma amostragem casual 

(procedimento que fornece a mesma possibilidade de ser selecionado dentro da população a ser 

investigada) (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013). A semiestruturação possibilita ao 

entrevistado falar abertamente sobre suas impressões a respeito do tema e, assim, produzir 

dados que contribuição como instrumento metodológico. As entrevistas semiestruturadas são 

constituídas por algumas questões e tópicos pré-estabelecidos, com a elaboração de um roteiro 

com perguntas abertas e que oferecem amplitude para novas questões (CASTRO; FERREIRA; 

GONZALEZ, 2013). 

 

4.3 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS  

 

Com o objetivo de compreender melhor o material obtido através das entrevistas, surge 

a necessidade de ter uma técnica que traduza de modo particular as opiniões e percepções dos 

alunos a respeito da diversidade de gênero, não excluindo suas experiências, crenças e valores 

pessoais. Com isso, optou-se pela técnica de Análise de Conteúdo temática na perspectiva de 

Bardin. Segundo a autora (BARDIN, 2016, p. 35), a análise de conteúdo é feita por um 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações”, como a linguagem, e depende do tipo de 

fala e da interpretação “que se pretende como objetivo” (BARDIN, 2016, p. 34). 
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Por meio dessa técnica pode-se chegar a unidades temáticas por meio de uma 

contagem de categorias expressas nos discursos dos sujeitos da pesquisa. Segundo Bardin 

(2016, p. 123), “as diferentes fases da análise de conteúdo” se organizam em três polos 

cronológicos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados com a 

interferência e interpretação. A fase da pré-análise tem como objetivo operacionalizar e 

sistematizar as ideias iniciais. Ela se organiza em três missões: (1) a escolhas de documentos a 

serem analisados (que está ligada aos objetivos do estudo), que posteriormente serão 

considerados ou não; (2) a formulação dos objetivos (finalidade geral que a pesquisa propõe) e 

(3) “a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final” (BARDIN, p. 123). A 

fase de exploração do material fornece os resultados que serão tratados com a finalidade de 

gerar as interpretações para a etapa final. E finalmente, no tratamento de resultados, “os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos”. Para isso, eles 

podem ser submetidos a testes de validação, fornecendo ao analista resultados que podem sofrer 

interferências “e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos”. (BARDIN, p. 

129). 

Todos os dados recolhidos procuraram responder os objetivos da pesquisa, ou seja, 

investigar as representações sociais de diversidade de gênero elaboradas por alunos de um curso 

superior de Design de Moda no município do Rio de Janeiro. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

5.1 O PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

A pesquisa realizou-se com base em um questionário socioeconômico (anexo 1) que 

foi aplicado aos 20 participantes entrevistados na pesquisa. O questionário apresentou-se 

dividido em dois blocos: o primeiro, com perguntas pessoais sobre idade, gênero, família e lazer 

e o segundo bloco abordando a faculdade e o curso de Design de Moda. Esse primeiro 

questionário foi preenchido pelxs próprixs alunxs13 antes de cada entrevista. Com ele, chegamos 

a um perfil que nos ajudou a compreender a porcentagem de homens e mulheres no curso, que 

atende a um dos aspectos tocantes a gênero durante a análise das entrevistas. Com base no 

questionário aplicado foi elaborada a Tabela 1: 

 

Tabela 1: Codinome dos entrevistados 
 Sexo do Entrevistadx Gênero do Entrevistadx Idade Codinome 

1 Mulher Feminino 24 Marcha 
2 Mulher Feminino 27 Xtravaganza 
3 Mulher Feminino 20 Lili 
4 Mulher Feminino 21 Rosita 
5 Mulher Feminino 21 Tris 
6 Mulher Feminino 22 Alexandre 
7 Homem Masculino 25 Gaga 
8 Mulher Feminino 20 Pontes 
9 Mulher Feminino 22 Sasha Velour 
10 Mulher Feminino 24 Allure 
11 Mulher Feminino 56 Rogéria 
12 Mulher Feminino 22 Christine 
13 Mulher Feminino 40 LaBeija 
14 Mulher Feminino 22 Cheo 
15 Mulher Feminino 20 Júlia 
16 Homem trans Masculino 23 João 
17 Mulher Fluido 23 Anime 
18 Mulher Feminino 21 Lea T 
19 Mulher Feminino 21 Daniela 
20 Mulher Feminino 39 Ebony 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 2: Explicação dos codinomes escolhidos 
Codinome Justificativa 

Marcha 
Marcha P. Johnson – Drag queen americana, negra e ativista na luta. dos direitos gays nos 
EUA. Codinome escolhido pelo pesquisador com o consentimento da aluna. 

Xtravaganza 
Nome de uma das houses do movimento ballroom nova-iorquino dos anos 80. Codinome 
escolhido pelo pesquisador com o consentimento da aluna. 

Lili 
Nome escolhido pela aluna, como referência a Lili Elbe, artista plástica dinamarquesa que 
nasceu Einar Weneger e foi uma das pioneiras a se submeter a uma cirurgia de 
ressignificação sexual. 

                                                        
13 Na análise dos dados usaremos a letra x quando fizermos referência ao conjunto de alunos que participaram das 
entrevistas. Individualmente serão designados pelas letras a e o, em conformidade a sua escolha. 
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Rosita Nome escolhido pela aluna, sem conotação com o universo estudado. 
Tris Nome escolhido pela aluna, sem conotação com o universo estudado. 

Alexandre 
Nome escolhido pela aluna em referência a Alexandre, o Grande, rei macedônio e grande 
guerreiro. 

Gaga Nome escolhido pelo aluno em referência à cantora pop norte-americana Lady Gaga. 
Pontes Nome escolhido pela aluna, sem conotação com o universo estudado. 
Sasha 
Velour 

Nome escolhido pela aluna de uma Drag queen americana, vencedora da nona edição do 
reality show RuPaul Drag Race. 

Allure 
Nome de uma das houses do movimento ballroom nova-iorquino dos anos 80. Codinome 
escolhido pelo pesquisador com o consentimento da aluna. 

Rogéria 
Nome referente à artista brasileira, que tem o nome de batismo Astolfo Barroso Pinto. 
Codinome escolhido pelo pesquisador com o consentimento do aluno. 

Christine 

Christine Jorgensen, que nasceu George W. Jorgensen Jr., e foi operado em 1952, mudando 
de sexo. Foi considerado um grande passo na época, contando com um tratamento prévio de 
hormônios e convívio social adequado ao sexo desejado. Codinome escolhido pelo 
pesquisador com o consentimento da aluna. 

LaBeija 
Nome de uma das houses do movimento ballroom nova-iorquino dos anos 80. Codinome 
escolhido pelo pesquisador com o consentimento da aluna. 

Cheo Nome escolhido pela aluna, sem conotação com o universo estudado. 
Julia Nome escolhido pela aluna, sem conotação com o universo estudado. 

João 
Nome referente a João Nery, psicólogo brasileiro e homem transexual. Primeiro homem a 
realizar a cirurgia de redesignação sexual no Brasil. Codinome escolhido pelo pesquisador 
com o consentimento do aluno. 

Anime 
Nome escolhido pela aluna, dado a um tipo de desenho japonês. Escolheu esse nome porque, 
para ela, traduzem uma liberdade de expressão e de ser como você realmente é. 

Lea T 
Nome artístico de Leandra Medeiros, modelo transexual brasileira famosa por estrelar a 
campanha da marca de roupas francesa Givenchy em 2010. Codinome escolhido pelo 
pesquisador com o consentimento da aluna. 

Daniela 
Nome referente à atriz transexual chilena Daniela Veja. Codinome escolhido pelo 
pesquisador com o consentimento da aluna. 

Ebony 
Nome de uma das houses do movimento ballroom nova-iorquino dos anos 80. Codinome 
escolhido pelo pesquisador com o consentimento da aluna. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Xs sujeitxs da pesquisa foram perguntados com que sexo se identificam e, assim, 

obtivemos um resultado final de 18 mulheres e dois homens no curso. Porém, quando 

perguntados com que gênero se reconhecem, a resposta foi um pouco diferente: os dois homens 

(um deles cisgênero e o outro transgênero) responderam serem do gênero masculino e as 

mulheres (todas cisgêneras) se dizem femininas com exceção de duas, que marcaram “outro” e 

dizem ser fluídas ou rejeitando uma classificação. Isso nos mostra a pertinência e a presença do 

assunto dentro do campo estudado.  

Em relação à faixa etária, 80% dos entrevistadxs tem entre 20 e 25 anos, mostrando 

que xs sujeitxs envolvidxs são predominantemente jovens. Todos eles são estudantes do período 

diurno, uma vez que este curso só é oferecido nesse horário dentro da Instituição pesquisada. 

O perfil profissional foi um fator relevante para a identificação de algumas questões que foram 

exploradas durante a entrevista. Por se tratar de um objeto de estudo que requer um contexto 

social, levou-se em consideração a compreensão cultural dxs alunxs entrevistados. 
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Gráfico 1: Proporção de alunos de acordo com seu sexo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 2: Idade dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 3: Identificação do gênero dos entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Outro dado interessante mostrou que, dos 20 entrevistados, três apresentam famílias 

que trabalham ou já trabalharam na área de moda e que tiveram alguma influência na escolha 

do curso. Além desses três alunxs, outros cinco entrevistadxs disseram que, mesmo não tendo 

familiares trabalhando na área de moda, foram muito incentivados por membros de suas 

famílias para seguir a profissão.  

O curso analisado está localizado no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de 

Janeiro. 55% dxs alunxs que participaram da pesquisa residem nessa mesma área, porém em 

bairros distantes como Campo Grande e Santa Cruz. O restante dxs entrevistadxs reside na Zona 

Oeste e até em outro município, nesse caso em Niterói. 

 

Gráfico 4: Influencia da família na escolha do curso de Design de Moda 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 5: Distribuição geográfica das residências dos alunos entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 6: Tempo de atuação profissional durante o curso de Design de Moda 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Quanto às informações sobre a atuação profissional paralelo aos estudos, a maior parte 

dos estudantxs entrevistadxs afirma ter trabalhado durante o período da faculdade, mesmo que 

fosse apenas alguns meses. Dxs entrevistadxs, 30% afirmaram que trabalham desde o início da 

faculdade, durante todos os períodos cursados, ou seja, três anos. No questionário afirmam que 

é para a manutenção do próprio no curso. Em azul, aparece a porcentagem daquelxs que nunca 

trabalharam durante os três anos cursados, reafirmando a preocupação apresentada por eles com 

o mercado de trabalho, e que será melhor explicada nas próximas páginas.  

 

5.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS: BUSCANDO O NÚCLEO FIGURATIVO DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DIVERSIDADE DE GÊNERO PARA ALUNXS DO 

CURSO SUPERIOR DE DESIGN DE MODA 

 

Seguindo os princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), começamos 

pela pré-análise, etapa na qual organizamos todo o material e separamos as entrevistas que serão 

analisadas para depois ser categorizadas. Esse material é dividido em temas centrais e depois 

em categorias, que possibilitam a organização e o agrupamento de características comuns que 

cercam essas categorias. Segundo Bardin (1977, p. 147), “a categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamentos segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. Assim, 

estabelecemos nossas categorias de acordo com expressões e palavras que eram significativas 

e com certa regularidade nas entrevistas, uma vez que os elementos classificados em cada 
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categoria impõem uma “investigação do que cada um deles tem em comum com outros” 

(BARDIN, 1977, p. 148). Todas as categorias foram construídas para atender aos objetivos da 

pesquisa, possibilitando uma análise mais sistemática dos dados obtidos.  

As entrevistas semiestruturadas foram a base da nossa análise e fundamentam a 

interpretação final. Somada a elas, utilizamos imagens fornecidas pelos entrevistados, que 

deveriam ser a materialização da definição de diversidade de gênero concebida e que foi 

utilizada na elaboração do modelo figurativo. Nesse momento, imagem em si não foi analisada, 

mas a relação desta com o conteúdo fornecido pelo aluno ao explicar o que é diversidade. Ao 

explorar o material, as seguintes unidades temáticas foram encontradas: curso de Design de 

Moda – aspectos gerais, relações de gênero – aspectos gerais, imagens que traduzem o conceito 

de diversidade de gênero e gênero dentro do curso de Design de Moda.  

 

5.2.1 Entrevistas com os alunos: análise temática 

 

Neste subitem serão analisados os temas inferidos na análise das entrevistas dxs alunxs 

através da construção de tabelas que apresentam as categorias e subcategorias elaboradas, assim 

como o número contabilizado (frequência – representado pela letra F) em cada uma delas no 

conjunto dos discursos. Ao lado da frequência, apresentamos um exemplo das falas 

categorizadas com o respectivo codinome atribuído ao aluno, conforme explicação apresentada 

no item 5.1 desse capítulo.   

Na Tabela, o campo de pesquisa do nosso trabalho com o tema” curso de Design de Moda” foi 

abordado. Aqui, o objetivo é entender melhor os interesses que levaram xs alunxs entrevistados 

a ingressarem no curso e como eles se relacionam entre si e com outras pessoas dentro desse 

ambiente.  

 

Tabela 3: Tema 1 “Curso de Design de Moda”. 
Categoria Subcategoria F Exemplo 

Ingresso no curso 
de Design de 

Moda 

Interesse desde a infância 11 
Sasha Velour: “Na verdade ninguém consegue 
explicar isso, porque eu falo de moda desde os 5, 6 
anos de idade [...]”. 

Influência familiar 7 
Alexandre: “... eu sei que eu fui muito influenciada 
porque minha família é dessa área e eu quis seguir 
também [...]”. 

Influência das mídias 3 
Sasha Velour: “[...], eu acho que foi por conta de TV, 
filme [,..]”. 



68 

Influência de empregos 
anteriores ligados à área 

de moda 
5 

Gaga: “[...] aí eu tive meu primeiro emprego na 
C&A, como visual merchandising, [...] Eu fiquei 
encantado, aí achava que moda seria aquilo que a 
gente aprende [...], aí eu comecei a procurar 
faculdade de moda”. 

Desejo de estudar em um 
curso ligado a desenho e 

a as artes 
8 

Ebony: “Eu vim porque eu queria trabalhar com arte, 
e aí, como viver de arte no Brasil é complicado, [...] 
fui pesquisando e cheguei em moda”. 

Desejo de estudar em 
curso que aceite a 

diversidade 
3 

Alexandre: “acho que foi o único curso que vi a 
estranheza que tinha dentro de mim [...]”. 

Não foi a primeira opção 
de escolha como curso 

superior 
14 

Rosita: “[...] eu pensei em fazer administração, para 
ter uma loja (de roupas), só que eu tenho que saber 
como funciona [...]”. 

Primeira opção de 
escolha como curso 

superior 
5 

Allure: “[...] quando eu pensava em algo para 
trabalhar, eu sempre gostei muito do mundo da moda 
para trabalhar profissionalmente[...]”. 

Preocupações com 
dinheiro e marcado de 

trabalho 
5 

Cheo: “[...] mas começou aquele negócio, moda não 
dá dinheiro [...]”. 

Preocupação em entender 
a grade curricular e a 
dinâmica do curso de 

moda 

5 
Daniela: “[...] porque antes de fazer faculdade eu 
pesquisei muito sobre isso, aí achei que me 
identificava e quis fazer moda”. 

Relações 
interpessoais 

dentro do curso 

Curso com relações 
amigáveis e interativas 

entre os alunos 
13 

Rosita: “Olha, entre os alunos, especificamente de 
moda, a relação é muito interativa, muito divertido 
[...]”. 

Curso com relações 
próximas aos professores 

e a coordenação 
13 

Tris: “[...] eu acho os professores são bem tranquilos, 
são professores amigáveis, que te conhecem, não são 
pessoas que não sabem seu nome, sei lá”. 

O alunx é introspectivo e 
prefere não estabelecer 
relacionamento com os 

outros alunos 

3 

Julia: “[...] até porque eu consigo ficar quieta no meu 
canto, eu fico quietinha sentada no refeitório, 
lendo[...], eu posso ficar quietinha sem ninguém me 
perturbar[...]”. 

Curso com relações 
cordiais, porém divididos 

em grupos de convívio 
entre os alunxs 

6 

Gaga: “[...] aí tem essa parte, tipo, tem alguns 
(alunos) que não se batem (não são próximos), mas 
isso é normal, acho que isso vai ter no mercado de 
trabalho, o problema[...]”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Apresentamos a primeira categoria que mostra os interesses, influências, desejos e 

preocupações dos alunos em relação ao curso de Design de Moda. Logo na primeira 

subcategoria, podemos observar que 11 citações mostram o interesse pela área de Design de 

Moda desde a infância. Para a aluna Anime “[...] desde pequena eu gostava muito de desenhar, 

pegava sempre os desenhos para vestir bonecas [...]”. Esse discurso apareceu em mais de uma 

entrevista — sempre com referências a um passado que parece mais distante, como se referindo 

aos primeiros anos da infância — fortalecendo a suposição que essa área profissional foi 

escolhida porque mistura o lúdico e a criação e que só posteriormente passa a ser vista como 

ofício.  
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Ainda no aspecto referente ao passado a ao histórico pessoal, foram identificadas sete 

falas a respeito da influência familiar na escolha do curso de Design de Moda. A fala de 

Christine se revela significativa a respeito desse aspecto: “minha família tem um ateliê de moda 

praia há mais de 30 anos. Começou com a minha avó, que se aposentou, e aí ficou com a minha 

tia. Então eu sempre tive contato com costura. Minha mãe também é costureira [...]”. Todas as 

sete falas registradas revelam como a família influenciou, reforçou e deu suporte no momento 

de decisão de qual curso seria escolhido. Algumas delas se fundem ao contexto infantil, 

mostrando que o apreço por essa área de trabalho vem também da convivência com um 

ambiente que exerce a prática desse ofício.  

Quando se tratam de influências externas, as mídias (televisão, revistas, cinema) 

aparecem como uma das forças que estimularam a escolha pela área de moda. Na entrevista de 

Marcha, por exemplo, o comentário “[...] eu achava bonito, via nos filmes e nas revistas, me 

encantava [...]” ajuda a ilustrar como o universo lúdico e glamuroso, que aparentemente envolve 

a moda, desperta um interesse profissional. No caso dessa mesma aluna, o interesse se 

fortaleceu depois de conseguir um emprego de suporte técnico em uma empresa de moda, pois 

segundo ela “[...] ver o outro lado da moda, como é que funcionava, tinha a parte das estilistas 

até a parte da confecção da roupa e foi aí que eu soube o que eu queria fazer: moda”. Esta fala 

complementa a quarta subcategoria, que apresenta cinco inferências explicando que a decisão 

de cursar Design de Moda veio de empregos relacionados a essa mesma área.  

O curso de Design de Moda está inserido pelo mercado de trabalho e pelo setor 

pedagógico da instituição de ensino pesquisada em uma área denominada Economia Criativa, 

em que se encontram os cursos universitários ligados a criação, cultura e arte. Essas 

características do curso de Design de Moda são extremamente relevantes e ficam claras na 

próxima subcategoria, que mostra oito falas que afirmam que a escolha do curso veio do 

interesse em estudar em um curso ligado as artes, especialmente ao desenho. A aluna Cheo fala 

em sua entrevista: “eu sempre desenhei, [...], e aí comecei a desenhar vestidos de princesa, 

minhas roupas de festa de aniversário, então ela (no caso a avó da entrevistada, que é costureira) 

fazia para mim, só que eu sempre gostei muito, queria trabalhar com desenho [...]”. 

De todas as subcategorias apresentadas no Ingresso no curso Design de Moda, a menos 

frequente faz referência exatamente ao que é nosso objeto de pesquisa, a diversidade. Três 

alunas apresentaram falas que afirmavam procurar o curso por considerarem uma área livre, 

“diferente”, aberta a mudanças, que aceita a diversidade e que consequentemente, as aceitaria. 

A fala da aluna Lili, “eu sempre achei que era meio ‘diferentona’ ”, traz a ideia de não 
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padronização, não pertencimento a um grupo mas que, mesmo assim, ela não teria problemas 

dentro do curso.  

As quatro subcategorias seguintes abordam o processo de seleção na escolha do curso: 

primeira opção ou não, preocupações existentes em relação ao mercado de trabalho e a respeito 

da grade curricular proposta. Por se tratar de um curso relativamente novo no Brasil, muitos 

alunos apresentam algumas dúvidas em relação a essas questões. Segundo Pires (2002; 2007), 

até o meio da década de 80, qualquer brasileiro que desejasse se especializar academicamente 

na área de moda deveria estudar fora do país, especialmente na Europa, de onde desde 1559 

vinham os materiais, os métodos, técnicas e a tecnologia que aplicamos aqui. Somente em 1988, 

na cidade de São Paulo, surgiu o primeiro curso superior de moda. O Brasil demorou a constituir 

uma estrutura para cursos superiores na área de moda. Não haviam “profissionais preparados, 

a função de designer de moda era assumida por leigos e autodidatas que aprendiam com o 

exercício da profissão” (PIRES, 2002, p. 2). Dessa forma, arquitetos, psicólogos desenhistas 

industriais, artistas plásticos e até economistas desempenhavam as funções de docentes, 

deixando os cursos iniciais com uma carência de profissionais qualificados nessa área 

específica (PIRES, 2002).  

A pesquisa realizada mostrou que o pouco tempo do curso, descrito no parágrafo 

anterior, se reflete nos resultados pois 14 falas (nesse caso específico, de 14 alunos diferentes) 

relatam que moda não era a primeira opção de escolha como curso superior. Como exemplo 

disso, temos a fala de Christine “[...] aí comecei a fazer um curso totalmente aleatório e faltando 

dois meses para me formar, eu abandonei e vim”. Complementando essa fala, a entrevista de 

Sacha Velour apresenta um trecho que evidencia o desconhecimento do curso no país, “[...] na 

verdade ninguém (a entrevistada se refere a sua família) sabia que moda era na faculdade [...]”. 

A preocupação com o futuro, mercado de trabalho e a possibilidade de uma 

independência financeira também tiveram destaque nas falas dos alunos a respeito do curso de 

Design de Moda. Dentro dessa subcategoria foram separados os trechos que mencionam uma 

preocupação em não conseguir emprego e outras que enxergavam a chance, porém depois de 

muito trabalho, indicando ser uma área de difícil retorno financeiro. Segundo a aluna Marcha: 

“[...] eu nunca achei que poderia ganhar dinheiro com isso [...]” (a entrevistada se refere a área 

de moda). Essa fala mostra preocupação e questiona se a área de moda seria uma área rentável. 

Completando esse pensamento, a entrevistada Ebony afirma “[...] como viver de arte no Brasil 

é complicado, daí eu procurei uma alternativa que me possibilitasse alguma fonte de renda, 

mesmo com um retorno demorado e difícil [...]”.  
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Iniciando a segunda categoria da Tabela 3, apresentamos quatro subcategorias que 

investigam as relações interpessoais dentro do curso, abordando o relacionamento dos alunos 

entre eles, com os professores e com os funcionários do campus. Na análise das falas dos 

entrevistados, percebemos que as relações dentro curso estudado são favoráveis, amigáveis e 

dinâmicas. Segundo Sasha Velour, “[...] porque afinal, ah [...] eu sinto que todo mundo se sente 

muito amigo. Nem sei a intimidade de ninguém, nem tenho amizade, mas só de passar por todos 

os processos que a gente precisa passar para chegar ao final do período, a gente se sente assim, 

como melhores amigos, e eu acho que isso acaba se transmitindo para todos os funcionários 

[...]”. Essa fala é uma das que se situam nas treze passagens afirmando a primeira subcategoria. 

Em relação aos professores e à coordenação do curso, outras treze falas afirmam que há 

proximidade muito grande entre os alunos e os docentes. Lea T diz que “[...] os professores 

também ajudam muito os alunos, tentam entender o nosso lado. Não tem aquele negócio: eu 

sou o professor, eu sou maior e melhor que você […] eles são bem próximos [...]”.  

Depois de analisado o campo de pesquisa, agora serão apresentados os dados do objeto 

de pesquisa, a diversidade de gênero. A visão dos alunos sobre os conceitos de gênero, 

diversidade e as relações existentes entre roupa, gênero e a sociedade será apresentada. Esse 

tema aborda os aspectos gerais das relações de gênero segundo os alunos participantes das 

entrevistas.  

Como explicado anteriormente, a temática gênero vem sendo muito discutida 

ultimamente, desde os âmbitos políticos e governamentais até as redes sociais. Ou seja, cada 

vez mais ele se torna um assunto público e de conhecimento comum. Em seu artigo de 2012, 

Bento faz os seguintes questionamentos (p. 2656): 

 
O que é gênero? Existe um nível pré-discursivo, compreendido como pré-social, fora 
das relações de poder-saber? O gênero seria os discursos formulados a partir de uma 
realidade corpórea, marcada pela diferença? O gênero seria a formulação cultural 
dessas diferenças? Existe sexo sem gênero? Como separar o corpo/estrutura do 
corpo/resultado? Como separar a parte do corpo que não foi construída desde sempre 
por expectativas e suposições do corpo original que não está maculado pela cultura? 
Essas questões marcam o que pode ser considerado como uma disputa em torno dos 
significados para a categoria gênero.  
 

As questões levantadas por Bento (2012) são pertinentes e ilustram as dúvidas comuns 

existentes a respeito desse assunto. Fala-se muito de gênero e diversidades, mas o que as 

pessoas realmente definem como gênero? Qual a visão que nossos sujeitos têm a respeito do 

nosso objeto de pesquisa? A Tabela 4 organiza as respostas de nossos entrevistados em quatro 

categorias: duas delas buscam elucidar o que eles definem como gênero (primeira categoria da 

tabela) e como diversidade de gênero (segunda categoria).  
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De acordo com a tabela 4, observou-se que a primeira categoria desse tema é conceito 

de gênero. Ao serem questionados a respeito, os alunos explicaram qual a concepção que fazem 

desse assunto. Com isso, agrupamos as respostas em seis subcategorias. A partir de nossa 

conversa com os entrevistados, foram separadas sete falas afirmando que gênero é um conceito 

binário, o homem em um polo e a mulher, no outro. A aluna Ebony diz “[...] eu entendo que 

existe dentro do que existe na biologia humana a condição de você ter gametas masculinos, 

gametas femininos, que assim possibilita uma mistura para surgir uma vida [...]”. Alguns outros 

alunos afirmam que além dos dois polos (homem e mulher) existem variações entre eles que 

também são consideradas gêneros. A fala da aluna Daniela exemplifica a segunda subcategoria: 

“[...] eu consigo pensar em três tipos de gênero, que seriam: o feminino, o masculino e o 

agênero, ou a interseção entre entres, que é tanto um dos dois ou os dois [...]”.  

A terceira subcategoria apresenta a maior inferência sobre o assunto. Conta com onze 

falas e considera gênero uma identidade pessoal, um comportamento, a maneira e a forma como 

a pessoa se sente e age. Como exemplo desse pensamento há o aluno João, que fala “[...] é você 

se aceitar e ser como você é. Se você colocar na sua cabeça que “sou uma galinha” você é uma 

galinha, poxa! Então eu sou uma galinha, então você é isso e pronto! Mas seria basicamente a 

sua aceitação do que você é [...]”. Complementando a fala de João, são trazidos os conceitos de 

mais dois alunos: Gaga, que afirma que “[...] acho, acho não, é uma construção social. Por mais 

que as pessoas não admitam isso, [...], é uma construção social, que você pratica desde criança, 

que as pessoas não admitem [...]” e Alexandre “[...] gênero para mim é o que a pessoa quer ser 

[...]”. Essas ideias não estão muito distantes de algumas pesquisas  

 

Tabela 4: Tema 2 -Relações de Gênero – Aspectos gerais 
Categoria Subcategoria F Exemplo 

Visão de 
gênero 

Oposição binária entre 
homem e mulher/ 

masculino e feminino 
7 Marcha: “Como homem, como mulher, como os dois”. 

Binarismo com variantes 6 
Rosita: “[...] eu resumo básico, o masculino e o 
feminino, mas tem as variações, mas acho mais fácil 
identificar assim [...]” 

Visão de si 14 
Xtravaganza: “[...] gênero na verdade é como a pessoa 
se entende [...]” 

Conceito abstrato 3 
Lili: “[...] mas eu acho que é uma coisa tão líquida, 
acho que é líquida”. 

Conceito defasado 1 
Anime: “[...] assim a palavra gênero, os rótulos estão 
muito defasados, hoje em dia a gente não quer mais 
isso [...]”. 

Relações de poder 1 
Pontes: “[...], gênero, para mim é uma definição de 
poder e desigualdade”. 

Visão de 
diversidade de 

gênero 

Vários gêneros e a pessoa 
se identifica com um 

9 
Marcha: “ah, eu compreendo como vários gêneros, não 
dentro de uma pessoa só, não só masculino e feminino, 
[...], tem outras classificações [...]”. 
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Orientação sexual (gays, 
lésbicas, heterossexuais) 

2 
Alexandre: “[...] eu não sei nem os nomes, tipo gay, 
lésbica, héteros, essas coisas assim”. 

Liberdade de se expressar 12 

Julia: “tem gente que acha muito importante se portar 
de um jeito, tem gente que acha importante se portar de 
outro. Você escolhe o jeito que você quer se colocar 
para fora.” 

Homem, mulher e a 
interseção entre eles 

3 
Xtravaganza: “eu acho que são as pessoas justamente 
descobrindo essa interseção entre o que é ser homem e 
o que é ser mulher [...]”. 

Mutação 1 
LaBeija: “[...] você já viu o filme Transformers? Você 
consegue transformar um carro em um robô ao mesmo 
tempo [...]”. 

Mistura de cores 1 
Pontes: “[...] diversidade de gênero, é que eu começo 
muito a pensar em cores, eu penso em rosa, amarelo, 
verde [...]”. 

Afetividade 2 
João: “[...] a diversidade para mim é mais o afeto, [...], 
tendo o afeto, tudo fica mais, uma vibe boa“. 

Relação entre 
o gênero e a 

roupa 

Roupa não reflete o 
gênero 

11 
Christine: “[...] mas eu acho que não tem que ter esse 
pensamento na cabeça, acho que roupa é roupa 
independente que seja de menino ou menina”. 

Roupa reflete o gênero da 
pessoa 

6 
Sasha Velour: “ah, eu acho que está totalmente ligada 
(ao gênero). A partir do momento em que os papéis são 
delimitados”. 

A roupa pode ou não 
refletir o gênero da pessoa 

3 

Daniela: “eu acredito que sim e não ao mesmo tempo. 
O gênero tem mais a ver com a pessoa, [...], mas eu 
acho que ela pode traduzir isso através das roupas se 
quiser, [...]”. 

Relação entre 
a roupa e a 
sociedade 

Roupa é construção social 8 
Marcha: “[...] mas para mim não quer dizer muita coisa 
não, roupa é uma construção cultural, uma construção 
social [...]”. 

A roupa é comunicação 
não verbal 

6 
Gaga: “[...], a roupa, hoje em dia, ela é usada para 
montar uma identidade”. 

Roupa deve atender 
ergonomia do corpo 

7 

Rosita: “é questão de ergonomia, questão de conforto, 
[...], mas às vezes o que eu uso, não serve para outras 
pessoas, por causa do conforto, por causa da 
modelagem [...]”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

realizadas na área. Segundo Caravaca-Moreira e Padilha (2017, p. 1312), a dicotomia dos sexos 

como um fator biológico pode se constituir um fator anulador ou destruidor de uma ordem 

social. Na verdade, “o gênero e o sexo são construídos (política e artificialmente) de forma 

individual e coletiva, com o decorrer do tempo, com base em múltiplas influências e assumindo 

autodeterminações”. Assim, possibilitam formas de expressão individuais dentro de um 

contexto social.  

Na categoria seguinte, visão de diversidade de gênero, o objeto de estudo será um 

pouco mais detalhado, analisando as subcategorias e falas dos entrevistados. Mesmo sendo 

parte do título da pesquisa, essa categoria se funde com a anterior e gera posicionamentos 

semelhantes à de definição de gênero. O princípio de expressão pessoal, individual, continua a 

aparecer. Há sete afirmações, como no caso da aluna Anime: “a gente é o que quer ser, 

independente do que a sociedade diz, [...] , eu sou muito adepta das pessoas serem o que elas 
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querem ser, de fazerem o que ela querem fazer [...]”. Os princípios de liberdade e de 

individualidade aparecem nessa categoria, na maior parte das falas, caracterizando o ponto de 

vista dos entrevistados.  

A maior inferência dentro de diversidade de gênero, com nove falas, foi na 

subcategoria que afirma que existem vários gêneros e que a pessoa se identifica com um ou 

mais de um. As falas classificadas e analisadas sugerem a ideia de uma pluralidade de gêneros 

existentes (outros além do masculino e feminino), e que cada um de nós pode escolher qual 

mais gostamos e nos identificamos — como se fosse um guarda roupa e pudéssemos selecionar 

o que usaremos em cada dia da semana. É importante ressaltar que a pluralidade mencionada 

parte do princípio de que existe um padrão estabelecido e este é replicado pela sociedade. Os 

“outros” seriam os desviantes ou derivados deles. Um exemplo desse pensamento é a fala de 

Rogéria “são vários tipos existentes, diversidade é variedade, são vários tipos de gêneros 

diferentes, [...], de nomes diferentes para diversos tipos de gênero, e as pessoas são um tipo 

desses, sem ser homem ou mulher [...]”.  

Essa mesma subcategoria nos forneceu dados relevantes para a pesquisa, pois permitiu 

que fossem notadas falas e pensamentos contraditórios dentro de uma mesma entrevista, 

gerando a impressão que os alunos participantes hesitam em definir o tema. A utilização da 

análise permitiu essa averiguação, pois ao compararmos os trechos selecionados das 

entrevistas, foi observado que alguns eram classificados em categorias bem distintas. Assim, 

constatou-se que o mesmo aluno tem falas divergentes e às vezes na mesma resposta. Um 

exemplo disso é a aluna Rogéria, citada no parágrafo anterior, que termina sua fala sobre 

diversidade de gênero assim “[...] eu até falei que no meu trabalho quase todo mundo é gay, 

desde o patrão, funcionários. Então eu sou a única mulher trabalhando e quando eles dizem que 

também são mulheres, digo [...] sou original de fábrica e vocês não são mulheres não [...] vocês 

são tudo Fake News” (se referindo ao termo muito utilizado atualmente, que designa notícias 

falsas publicadas na internet). Em seu discurso, a entrevistada inicia falando que existem vários 

gêneros, porém termina dizendo que homens e mulheres são distintos e que “original de fábrica” 

nos fornece a ideia de fato biológico, ou seja, gênero é de nascimento, contradizendo sua fala 

inicial.  

Assim como Rogéria, há também as falas da entrevistada Marcha, que quando 

perguntada sobre o conceito de gênero disse que existem dois — homem e mulher: “Como 

homem, como mulher, como os dois”. Porém, no momento em que foi perguntada sobre 

diversidade, ela afirmou: “ah, eu compreendo como vários tipos de gênero, não dentro de uma 
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pessoa só, não só o masculino e feminino [...]”. Suas falas parecem contraditórias, misturando 

os conceitos de gênero e sexo e talvez demonstrando também valores morais.  

Nessa segunda categoria, foi registrado que a diversidade também foi definida como 

uma interseção entre o homem e a mulher, algo que atravessa os dois, sugerindo que a mistura 

gera novas perspectivas do conceito de gênero. A fala do aluno Gaga deixa isso bem evidente: 

 
[...] na minha cabeça, eu acho que só existe dois gêneros, você pode ser uma trans 
mulher, você pode ser um trans homem, mas você é um dos dois, entendeu?, tem 
aquelas pessoas que são agêneros, então até eu colocaria três, porque eu acho que 
agêneras também é um gênero, quando você não se identifica com nenhum dos dois 
ou com os dois, [...], acho que existe uma diversidade de orientação sexual muito 
grande, mas diversidade de gêneros para mim, só existem três..., no caso, fora a 
construção social existe, você pode ser um homem, mulher, ou os dois e nenhum dos 
dois.  
 

Esse depoimento mostra como valores polarizados estão presentes no pensamento da 

sociedade. A construção de gêneros, tal qual falamos anteriormente, se reflete dentro do campo 

estudado. No entanto, os participantes do estudo se mostram abertos a outras possibilidades, 

que vão além do binarismo homem-mulher.  

Com pouca frequência, apenas uma em cada subcategoria, as ideias de transformação 

e de mistura de cores são mencionadas. A Tabela 5, que expõe os relatos das imagens, apresenta 

esses temas com frequência maior e ressalta as diferenças em função da proposta de produção 

dos dados: nas entrevistas alguns expressaram discursos diferentes em relação à escolha das 

imagens, com suas justificativas. 

Voltando para a Tabela 4, mostrou-se a relação que os alunos do curso estabelecem 

entre roupa e gênero assim como a relação entre roupa e a sociedade. A partir do 

questionamento proposto por Zapata e Oliveira Jr. (2017, p. 86) “O que acontece quando um 

homem veste as roupas que são designadas às mulheres?” – os alunos envolvidos na pesquisa 

foram questionados se a roupa poderia estar relacionada à diversidade de gênero. Depois disso, 

as respostas obtidas foram categorizadas.  

Podemos considerar que o design de moda origina produtos transitivos, parciais, que 

se completam na relação que estabelecem com os corpos que os utilizam (ZAPATA; 

OLIVEIRA JR., 2017). Porém, essa relação pode ou não ser transgressora. Como será visto a 

seguir, alguns entrevistados afirmam que a roupa não tem gênero, mas em algumas falas pode 

ser notado que os participantes enxergam um padrão social mesmo que imposto socialmente.  

Em onze falas, há a afirmação que a roupa não reflete o gênero da pessoa. Para 

Xtravaganza “eu não acho, na verdade, eu acho que na minha cabeça a roupa não define nada, 

[...]. Mas como eu já parto do princípio que a saia não é uma peça feminina e o rosa não é uma 
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cor de menina, assim, eu acho que, não sei, não sei [...], acho que a pessoa, quando assume que 

a roupa não define sexo, ela já está de certa forma expressando o gênero dela, [...]”. A 

entrevistada Anime tem fala semelhante à de Xtravaganza. Porém, ao mesmo tempo que afirma 

que pode usar o que quiser, ela reconhece a presença de um padrão no seu convívio social. 

Segundo ela: “não, acho que não. Pessoalmente, para mim, a roupa não tem gênero. Ninguém 

falou isso, que isso é feminino, ou isso é masculino, rosa é para menina e azul é para menino. 

E se falou foi em uma época muito mais restrita. Eu acho que não tem gênero de jeito algum, 

tanto que eu estou usando o tempo todo roupa do meu pai e minha mãe fala: fica usando roupa 

do seu pai? e eu respondo: roupa é roupa, pronto e acabou”.  

Apresentando uma frequência menor, alguns alunos afirmam que a roupa pode ou não 

refletir o gênero da pessoa. Segundo Lili: 

 
[...] eu acho que é mais ou menos, eu achava que existia mais, tipo, quando uma pessoa 
era, ou melhor, queria se mostrar de um jeito diferente, a pessoa procura se vestir de 
acordo com isso. Mas às vezes não, como o menino do desenvolvimento, eu tinha 
outra ideia dele e quando comecei a conversar com ele e vi que a roupa não tinha nada 
a ver com a identidade dele. 
 

Nessa fala, a aluna se refere a uma experiência pessoal, que a fez mudar de opinião. O 

“menino do desenvolvimento” foi um aluno de outro curso, que foi convidado como modelo da 

roupa elaborada por ela para a matéria de “desenvolvimento de coleção”. Nessa escolha, a aluna 

Lili o escolheu justamente por ele ir à faculdade com roupas pouco convencionais para o que 

seria o “padrão masculino”, acreditando que isso se refletisse em elementos da sua orientação 

sexual ou da sua “masculinidade”. No final, a convivência fez com que ela percebesse que esse 

aluno usava a roupa para se expressar, questionar e desconstruir o padrão masculino e 

heteronormativo vigente.  

Dentro dessa mesma pergunta, que associa a roupa e o gênero, foi possível chegar em 

mais uma categoria que associa a roupa ao contexto social, reforçando a ideia de que a imagem 

gerada pela roupa é uma construção social e que ela pode ser usada como uma linguagem não 

verbal. Concordando com essas duas subcategorias e ratificando esse pensamento, pode-se 

afirmar que o aceito socialmente a cada gênero em relação à aparência visual “apresenta-se em 

conformidade com ideias comumente aceitas sobre aquilo que é visto como uma moda 

apropriada para homens e outra para mulheres” se unindo não à concepção biológica de 

masculinidade e feminilidade, mas às suas convenções e construções sociais (COUTINHO; 

OLIVEIRA; PORTINARI, 2018, p. 148).  

A última subcategoria da Tabela 4 traz um pensamento referente à ergonomia.  

Independentemente de ser masculino ou feminino, a roupa deve atender a alguns de seus 
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propósitos: vestir bem e se aquedar ao corpo para o qual foi destinado. A fala da aluna 

Alexandre exemplifica essa preocupação: “não existe (a roupa não tem relação com gênero) a 

partir do momento que você cria uma roupa adaptada para que todos os gêneros possam usar, 

[...]. Uma roupa criada para todo mundo, na minha cabeça mexe mais com ergonomia, o que a 

pessoa vai vestir, vai poder se adaptar a qualquer tipo de corpo”. A ideia descrita por Alexandre 

se enquadra em um dos segmentos de moda que vem crescendo ultimamente: a moda agênero, 

que “refere-se a uma proposta que pretende se desvincular de estereótipos sociais sobre o 

masculino e feminino, vestindo homens e mulheres de forma igual, de modo que dificilmente 

serão inidentificáveis pelos marcadores normatizados de gênero” (COUTINHO; OLIVEIRA; 

PORTINARI, 2018, p. 145).  

 

5.2.2 As imagens escolhidas pelxs participantes 

 

A fase da pesquisa em que alunxs escolheram e comentaram imagens que 

consideraram compatíveis com “diversidade de gênero” merece destaque. A moda, assim como 

qualquer atividade ligada a criação, arte e design, tem sua pesquisa voltada para a elaboração 

de produtos finais, concretos, palpáveis. A partir de uma pesquisa detalhada, o profissional de 

moda pode reinterpretar uma série de conceitos e informações e transformá-las em roupas, 

estampas ou acessórios. Porém, para que isso ocorra, é necessário que haja um registro de 

informações que fogem das palavras e acabam recaindo sobre o universo imagético. Um dos 

instrumentos mais utilizados em pesquisa de design é o moodboard, uma espécie de quadro que 

contém referências visuais que ilustram aspectos relevantes da pesquisa feita, geralmente com 

cores, formas, texturas, referências culturais e históricas (SEIVEWRIGHT, 2015).  

Com base nesse processo de pesquisa em moda, foi escolhido como recurso 

complementar às entrevistas, traduzir a noção de diversidade de gênero por meio de uma 

imagem. Nas entrevistas foi pedido que xs participantes explicassem o que entendiam por 

“diversidade de gênero”. E, em uma pergunta posterior, que associassem a diversidade a uma 

imagem ou qualquer referência imagética (conforme a pergunta cinco da entrevista do anexo 

2). Durante esse processo, nenhuma imagem foi selecionada previamente ou mostrada ao 

entrevistado. Eles inicialmente respondiam a entrevista, descreviam a imagem, e depois, 

quando a entrevista já havia terminado, se dirigiam a um computador e procuravam uma 

imagem semelhante à que falaram. Usaram o site de busca Google com o intuito de encontrar 

a imagem descrita. Em treze entrevistas, a definição da imagem escolhida era compatível com 
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a ideia de diversidade de gênero, quando comparadas as duas respostas do mesmo aluno. Sete 

alunos não apresentaram respostas compatíveis.  

As imagens, acompanhadas de comentários que fizeram, possibilitaram a elaboração 

de seis tabelas (tabela 5 a tabela 11) correspondentes a categorias específicas, que são expostas 

e comentadas a seguir. Cada um explicita a imagem escolhida no site de busca Google, a 

justificativa sobre ela e a compatibilidade entre essa justificativa e o discurso da entrevista.  Os 

princípios da análise de conteúdo, já mencionados, foram seguidos.  

Na tabela 5, a categoria “mistura de cores” agrupa as imagens e os discursos que 

mencionaram mistura, transformação e variedade de cores. Muitas das imagens fazem alusão 

ao universo das artes, com exemplos de tintas aquareladas que se fundem e misturam facilmente 

com excesso de água — muito usadas no curso de Design de Moda. Em relação às imagens que 

se referem ao arco-íris, pode ser estabelecida uma relação com a bandeira LGBT criada por 

Gilbert Baker em 1978 (REIS, 2018) e que até hoje é usada como símbolo de luta e busca de 

igualdade de direitos nas passeatas e manifestações públicas. 

 

Tabela 5: Imagens que xs alunxs associaram a diversidade de gênero  
CATEGORIA - MISTURA DE CORES 

Imagens Justificativa da Imagem 

Compatível 
com a 

definição na 
entrevista 

 

Lili: “Um prisma, ... acho que aquele prisma de 
cristal transparente que as luzem batem e sai 
refletindo. [...], ele está ali, você acha que é uma 
coisa, mas quando a luz bate e sai outras cores é 
meio que ele se mostra [...]” 

Sim 

 

João: “Para mim, cores, diversas cores misturadas 
em uma só, todas juntas misturadas em uma só, 
basicamente um arco íris, tudo junto e misturado 
[...]”. 

Não 

 

Anime: “[...] o símbolo do Pink Floyd, eu não sei 
o porquê, [...] aquele triangulo, uma luz neutra 
saindo (no caso entrando) e depois um monte de 
cores ali [...]”. 

Não 



79 

 

Xtravaganza: “Sabe aquela aquarela quando está 
muito suja? Depois de você ter pintado o dia 
inteiro, que é uma coisa que vai misturando, tem 
uma cor aqui, outra cor ali, e que tem uma cor não 
definida assim, [...] que você não sabe muito bem 
o que é, a gente está tentando chegar em um 
conceito [...]”. 

Sim 

 

Rosita: “eu penso em uma cartela de cor, uma 
mistura que você pode fazer ou não. É isso”. 

Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Dentre as cinco falas categorizadas na Tabela 5, duas não apresentam compatibilidade 

entre a definição de diversidade de gênero na entrevista e a explicação da imagem. Isso indica 

que a resposta para essa pergunta pode ser complexa ou sugere que essas ideias não estão claras 

para os entrevistados. Quando o roteiro de entrevistas foi elaborado, a intenção era que a 

descrição da imagem pudesse complementar e trazer mais elementos, materializando a ideia 

que o aluno tinha do objeto de estudo dessa pesquisa. Porém, com as ambiguidades 

apresentadas, outros elementos relevantes para os resultados foram obtidos. 

A fala de Anime é um desses exemplos, onde a justificativa da imagem não converge 

com a sua definição de diversidade de gênero. Ao definir diversidade de gênero ela disse: “é a 

gente ser o que você quer ser, independente do que a sociedade diz: ah, você nasceu mulher, 

você vai ser mulher [...]”. Porém, quando perguntada sobre a imagem, a resposta foi “a primeira 

coisa que veio à minha cabeça foi aquele símbolo do Pink Floyd.14 Eu não sei o porquê, mas 

acho que aquele triângulo, uma luz neutra saindo (no caso entrando) e depois um monte de 

cores ali, [...]”. Assim, é possível reparar que a ideia de liberdade e de livre escolha não é a 

mesma na justificativa da imagem, que transmite sensação de união de cores e transformação.  

                                                        
14 A aluna se refere a capa do album da banda Pink Floyd, Dark Side of the Moon de 1973. 
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Ao contrário das falas de João e Anime, xs outrxs três alunxs apresentaram ideias 

compatíveis. Embora não utilizem as mesmas palavras, as falas têm sentidos e significados 

semelhantes. Rosita, por exemplo, afirma que para ela, diversidade de gênero “[...] são as 

escolhas diferentes que algumas pessoas têm, essa é a base principal” e ao definir a sua imagem, 

ela diz “eu penso quase uma cartela de cor, uma mistura que você pode fazer ou não. É isso”. 

Ao comparar suas duas respostas, pode ser observado que as duas falas apresentam a ideia de 

mistura e escolha, indicando a possibilidade de junção mediante ao desejo. 

Outra entrevistada que relacionou as falas de diversidade de gênero e a explicação da 

imagem foi Lili, afirmando que diversidade de gênero é quando “a pessoa poder se mostrar ou 

pelo menos respeitar ou entender”. Sua imagem foi o prisma, assim descrita: “Acho que aquele 

prisma de cristal transparente, que as luzem batem e sai refletindo, [...] esse transparente tipo 

cristal, ele está ali. Você acha que é uma coisa, mas bate a luz branca e sai outras cores e meio 

que ele se mostra. Acho que é isso”. A expressão “se mostra” aparece nas duas falas, fornecendo 

ao leitor a mesma sensação de deixar evidente algo que está oculto, escondido e que se revela 

de forma diferente do esperado. 

A partir das cinco falas, foram separadas quatro palavras presentes na Tabela 5: 

mistura, transformação, revelação e pluralidade (no sentido de variedade, mais de um). A 

mistura aparece nas definições que mencionam as cores se unindo, na fusão entre elas. Assim, 

mudam elementos pré-existentes e criam cores novas, não padronizadas. A transformação 

aparece tanto nas misturas de cores, que originam outras cores indefinidas, como na luz branca 

que, ao incidirem no prisma, se transformam em um arco íris. A palavra revelação surge tanto 

da transformação da luz branca, que se revela arco-íris, quanto nas cores novas que surgem.  

A Tabela 6 apresenta imagens e falas que misturam elementos que tradicionalmente 

simbolizam o universo masculino e o universo feminino, relacionando-os especialmente ao 

mundo da moda e às diferentes orientações sexuais conhecidas. A construção das aparências é 

resultado de um sistema de significados sociais e culturais que é chamado moda, e que junto ao 

corpo e as identidades formam modelos que tentam ser flexibilizados, questionando os papeis 

masculinos e femininos e desestabilizando todas as certezas impostas (SILVA, 2007).  

Assim como o gênero, a orientação sexual do indivíduo também traz consigo 

construções sociais que reforçam um estereótipo, especialmente no universo da moda. Mas não 

podemos nos esquecer que “ser gay é uma condição humana, já que não se comprovou que ser 

heterossexual também seria uma escolha. A orientação sexual de um sujeito não funciona como 

uma analogia às roupas, em que se pode, a cada dia, usar uma roupa diferente” (SILVA, 2007, 

p. 154).  
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As seis imagens categorizadas na Tabela 6 apresentam elementos binários envolvendo 

a ideia de diversidade de gênero. Ou seja, as definições trazem as figuras de homens e mulheres 

como opostos ou se complementando na construção de uma única figura. Em alguns exemplos, 

como os de Lea T e Sasha Velour, o gênero vem acompanhado da orientação sexual, mistura 

que se revelou muito comum não só nesses dois casos, mas ao longo de todas as entrevistas 

realizadas nessa pesquisa.  

A partir da Tabela 6, conseguimos definir as palavras: padrão, binarismo, mistura e 

pluralidade. A oposição homem versus mulher representa a forma binária como os entrevistados 

encararam o gênero na nossa sociedade. Contestando o binarismo, os arquétipos e suas 

características sociais foram citados, construindo seres que misturam essas informações e 

gerando novas formas de se expressar através da moda.  

Dentre as falas analisadas nesse quadro, apenas uma não aproxima a definição 

fornecida previamente sobre diversidade de gênero com o significado da imagem escolhida. A 

aluna Lea T disse que seu conceito de diversidade de gênero é “liberdade, quando a pessoa pode 

ser livre e dizer – me libertei, eu sou isso, para ter o grito de liberdade”. Porém ao definir a 

imagem, explicou que idealizava animais que além de cruzar com as fêmeas da espécie 

poderiam se acasalar com os machos, trazendo para o contexto da resposta uma mistura de 

gênero, sexo e orientação sexual.  As duas respostas tem pontos que se encaixam no contexto 

da pesquisa, mas apresentam, como falado anteriormente, perspectivas diferentes sobre o 

mesmo assunto. 

 

Tabela 6: Imagens que xs alunxs associaram a diversidade de gênero 
CATEGORIA DEFINIÇÃO SOCIAL DO MASCULINO E DO FEMININO E ORIENTAÇÃO 

SEXUAL 

Imagem Justificativa da Imagem 

Semelhante a 
definição 

fornecida na 
entrevista 

 

Daniela: “[...] meninos se vestindo de 
mulher, meninas se vestindo de 
homens, e principalmente com roupas 
para todas as pessoas usarem, os 
agêneros”. 

Sim 
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Julia: “[...], um vestido com terno, 
sabe?, que não te diga exatamente, não 
te prenda a nenhum dos dois grandes 
opostos, de estereótipos – nem uma 
princesa, nem sei lá, um executivo, 
uma coisa no meio”. 

Sim 

 

Allure: “[...] talvez alguém que tivesse 
uma figura, uma imagem, uma estética 
altamente masculina ou feminina 
usando roupas ou elementos totalmente 
ao contrário daquela estética daquela 
pessoa, eu imagino algo assim”. 

Sim 

 

Sasha Velour: “Quando eu penso em 
diversidade de gênero, eu vejo dois 
contratempos, que é a questão do 
gênero e a sexualidade. A primeira 
coisa que vem à minha cabeça é uma 
atriz (no caso a atriz Hunter Schafer), 
por conta da briga que ela tem – ela é 
atriz, modelo, ela é trans e ela é bi, tudo 
de julgada que poderia ter ela tem”. 

Sim 

 

Gaga: “vamos colocar assim: o Sol 
como sendo um gênero, a Lua como 
sendo outro, não se especificando qual 
nenhum dos dois e a Terra como sendo 
neutro, e como, por exemplo, o eclipse 
como se fosse o intersexo [...]”. 

Sim 

 

Lea T: “não sei, talvez eu diria, tem um 
bichinho que eu não lembro o nome 
dele, mas ele não se acasala só com 
mulher (fêmea), mas com macho 
também, eu acho que é o pinguim [...], 
Porque até a galera evangélica cita: Ah, 
mas animais, tanto que é Deus não 
criou o homem para ficar com homem 
[...]”. 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A Tabela 7 apresenta a multiplicidade dentro de um corpo só. Representa um ser 

híbrido — resultado de mistura de outros seres — ou a mistura de partes do mesmo ser, porém 
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de forma não padronizada. Essa categoria foi pensada baseada livro infantil De Fora da Arca, 

de Ana Maria Machado, que conta de forma lúdica a história da Arca de Noé e dos animais que 

não foram convidados para ingressar na arca, na sua maioria seres híbridos e mitológicos, que 

não atendiam a um padrão estabelecido e conhecido. Essa categoria retoma o que foi falado em 

capítulos anteriores, a metamorfose corporal, que apresenta a “produção de uma corporeidade 

dissidente à herança das categorias de gênero responsáveis pela regulação social” (SANTOS, 

2012, p. 70). Nessa experimentação do hibridismo, os corpos não se apresentam completamente 

masculinos ou femininos, mas com misturas como maquiagens ou procedimentos cirúrgicos e 

estéticos, gerando sujeitos que “encontram na metamorfose dos seus corpos a oportunidade de 

se adequarem a seus desejos” (SANTOS, 2012, p. 70). 

 

Tabela 7: Imagens que xs alunxs associaram a diversidade de gênero  
CATEGORIA SERES HÍBRIDOS COM MULTIPLICIDADE EM UM SÓ 

IMAGEM JUSTIFICATIVA DA IMAGEM 

SEMELHANTE A 
DEFINIÇÃO 

FORNECIDA NA 
ENTREVISTA 

 

Cheo: “[...] acho que poderia ser uma 
hidra, várias cabeças, várias coisas 
assim. Quanto mais você mexe com ela, 
mais cria, e vai criando e aumentando”. 

Sim 

 

Alexandre: “acho que uma pessoa com 
várias cabeças, tipo, como é o nome 
dessa pessoa, [...] siamês, acho que eu 
faria uma imagem assim, porque está 
ligada a mente, [...]. Acho que eu faria 
um corpo só com várias cabeças [...]”. 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As falas das duas alunas trazem a ideia de diversidade através da pluralidade: várias 

cabeças em um só corpo, proporcionando decisões diferentes que se refletem em um único 

organismo, em um único corpo. Dessas falas, observou-se que as palavras misturam, 

pluralidade e diferença podem ajudar a identificar os principais pontos dos discursos. Mistura 

de várias cabeças, que são diferentes entre si, sugere que existam pensamentos divergentes que 
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controlam o mesmo corpo em analogia aos seres humanos que tem uma estrutura física 

semelhante uns aos outros, mas com pensamentos bem distintos.  

A Tabela 8 tem a palavra transformação como definição dessa categoria, pois 

apresenta duas falas que expressam explicitamente a mudança de forma. O carro que se 

transforma em robô e a lagarta que se transforma em borboleta, ilustram dois exemplos dessas 

transformações.  

 

Tabela 8: Imagens que xs alunxs associaram a diversidade de gênero 
CATEGORIA TRANSFORMAÇÃO 

Imagem Justificativa da Imagem 
Semelhante a 

definição fornecida 
na entrevista 

 

LaBeija: “[...] você já viu o filme 
Transformers?, você consegue transformar 
um carro num robô ao mesmo tempo [...]”. 

Sim 

 

Christine: “[...] uma borboleta, porque a 
gente evolui como pessoa e a borboleta 
passa por uma evolução”. 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A Tabela 9 categoriza as falas que mostram em seus discursos a possibilidade de 

escolha de um gênero entre várias opções disponíveis. Os discursos das três alunas se baseiam 

em alguns dos elementos fundamentais do design como a forma, textura e cor (JONES, 2005) 

com o objetivo de ressaltar o aspecto estético e singular dos objetos descritos, fortalecendo 

assim, o conceito de diversidade.  

Nessa categoria, as três falas descrevem que há uma diversidade de formas, cores, 

cheiros e texturas para cada um dos elementos descritos e que, mesmo pertencentes a um grupo 

(sementes, frutas ou pedras), eles se mostram singulares. Isso traz uma analogia ao ser humano, 

que mesmo sendo uma espécie única apresenta raças, etnias, culturas, pensamentos diferentes.  
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A fala de Ebony evidencia a preocupação em descrever as diferenças, porém ressalta 

que essas diferenças acabam promovendo o aspecto de beleza e de naturalidade: “[...] já pensou 

se só existissem pedras amarelas? Não ia ter graça. Sei lá, acho que ficaria tudo muito monótono 

e chato. A natureza é tão diversa [...]”. Corroborando com ela, a aluna Rogéria fala: “[...] todas 

são diferentes umas das outras, mas vão virar árvores, vão virar uma planta [...]. A finalidade é 

sempre a mesma: brotar, crescer, viver [...]”. É possível observar que o sentido de mistura para 

se tornar outra coisa aparece de forma evidente dentro das três justificativas assim como as 

palavras pluralidade, escolha e diferença. 

 
Tabela 9: Imagens que xs alunxs associaram a diversidade de gênero 

CATEGORIA DIVERSIDADE E OPÇÕES DE ESCOLHA EM FORMAS, CORES, TEXTURAS 

IMAGEM JUSTIFICATIVA DA IMAGEM 

SEMELHANTE 
A DEFINIÇÃO 
FORNECIDA 

NA 
ENTREVISTA 

 

Rogéria: “semente, porque existem várias 
sementes, mas cada um tem um formato, tem 
uma cor, e tudo é semente, vai plantar, vai 
brotar, eu penso assim [...]”. 

Sim 

 

Tris: “[...] imagina que você tenha uma 
bancada de frutas, onde você nasceu quase 
branco, você pode escolher qualquer fruta 
para ser. A diversidade é isso: existem aquelas 
frutas que ninguém conhece, até ter aquela 
fruta ali, que não sabe o quê que é [...]”. 

Sim 

 

Ebony: “[...] só consigo imaginar pedras de 
cores diferentes, formatos diferentes e que 
quando você coloca todas juntas, cada uma, 
diferente da outra, fica lindo! Tanto faz se são 
cores diferentes e formatos diferentes, fica 
bonito de ver. Justamente essa diversidade 
fica bonita de ver. Passa a diversidade que a 
própria natureza tem, [...]. A natureza é 
múltipla [...]”. 

Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As Tabelas 10 e 11 apresentam justificativas de imagens que não tiveram pares durante 

o processo de categorização. A Tabela 10 traz uma definição para a imagem de diversidade 

baseada em uma ideia de desigualdade. A aluna Pontes entende, no gênero, uma relação desleal 

de poder. Na sua definição de diversidade de gênero, Pontes tem a seguinte fala “[...] 

diversidade de gênero, é que eu começo a pensar em cores, eu penso em rosa, amarelo, verde 
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[...]”. Porém, ao contrário do que foi falado pela entrevistada, a imagem acompanhou a sua 

definição de gênero e não de diversidade de gênero: “Cara, gênero, para mim é uma definição 

de poder e desigualdade. [...] Eu acho que gênero é uma parada que serve para oprimir muito 

porque a definição de gênero, da forma que a gente entende hoje, do momento que deixou de 

ser igualitário, [...] Para mim, define isso, quando fala em gênero eu lembro de poder e força”. 

Trazendo a foto de uma tigresa — uma tradução de figura feminina — a aluna cita a letra da 

música de Caetano Veloso trocando apenas o verbo poder, que aparece na letra da canção, pelo 

verbo valer. Assim, faz uma alusão de poder feminino.  

 

Tabela 10: Imagens que xs alunxs associaram a diversidade de gênero 
CATEGORIA DEMONSTRAÇÃO DE PODER 

IMAGEM JUSTIFICATIVA DA IMAGEM 

SEMELHANTE A 
DEFINIÇÃO 

FORNECIDA NA 
ENTREVISTA 

 

Pontes: “[...] o primeiro animal que vem a 
minha mente foi uma tigresa. [...] Não, é 
uma demonstração de poder e beleza e 
mistura, porque quando eu penso na 
tigresa, eu penso atrás, tipo uma floresta...” 
[...] “Aí tem aquela música né? Que a 
tigresa vale mais que o leão, [...]”. 

Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Na Tabela 11, a aluna Marcha justifica sua imagem como algo que pode ser 

identificado, mas não tocado sem uma forma concreta. Ao descrever as estrelas, apresenta um 

elemento que nós conhecemos, compreendemos, mas devido a sua distância, não podemos 

tocar.  

 

Tabela 11: Imagens que xs alunxs associaram a diversidade de gênero 
CATEGORIA ALGO NÃO PALPÁVEL 

IMAGEM JUSTIFICATIVA DA IMAGEM 

SEMELHANTE 
A DEFINIÇÃO 
FORNECIDA 

NA 
ENTREVISTA 
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Marcha: “[...] acho que nada muito 
palpável, não sei se seria um animal, um 
vegetal, se esses elementos poderiam 
descrever, mas acho que é uma sensação, 
um sentimento mesmo, algo que você 
sentisse, pudesse identificar, é visível na 
pessoa, mas não se pode tocar...” [...]  
“Como as estrelas, você pode ver, sabe que 
existe mas não consegue tocar”. 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para concluir esse item, a Tabela 12 se propõe a fazer uma síntese dos resultados 

referentes ao tema “diversidade de gênero”, tendo como contexto o curso de Design de Moda.  

Esse tema foi dividido em cinco categorias. Elas buscam contemplar a percepção que 

o aluno tem da diversidade de gênero dentro do curso em que ele estuda, observando a dinâmica 

do tema em sala de aula, no campus e nas relações interpessoais. A primeira categoria aborda 

de forma ampla a percepção que o aluno tem da diversidade de gênero dentro do curso e se eles 

acham que é um espaço que respeita a diversidade e permite que todos se expressem livremente. 

Essa categoria foi separada em três partes, pois percebeu-se que, em algumas inferências, os 

entrevistados enfatizavam que a diversidade é bem aceita porque é dentro do curso de moda — 

ressaltando que o universo da moda recebe e acolhe melhor essa temática do que as demais 

áreas. A aluna Anime mostra esse posicionamento de forma muito clara quando diz “[...] 

quando eu entrei na faculdade e eu vi que tinha muita gente assim (ela se refere a pessoas com 

grande aceitação a diversidade de gênero). Eu achei tudo maravilhoso e isso é normal aqui. E 

quando eu pego e converso com um amigo meu que não está dentro desse nicho, ele acha um 

absurdo [...]”, comprovando que a visão que o aluno possui é que o curso de Design de Moda 

permite uma forma de expressão mais livre e democrática.  

Na contramão dessas duas subcategorias, três alunos apresentaram falas que afirmam 

a existência de um preconceito velado, que não fica evidente pois se trata de um ambiente que 

não possibilita grandes manifestações desse tipo de comportamento. A aluna Alexandre fala 

“[...] ah, você pode ser o que quiser aqui, eu não acho que é assim. Por exemplo, quando a gente 

quis pegar um menino para colocar ele de terno e saia, teve gente que perguntou o porquê, [...]. 

Acho que se fosse algo vivido e feito de verdade, as pessoas não se espantariam. Seria algo 

natural. [...] As pessoas acham que a gente pode tudo aqui, mas não é bem assim. No meio ajuda 

a diminuir o preconceito, mas não impede [...]”. O trecho anterior é referente a um projeto que 

a aluna fez com outras duas alunas, onde criaram um look de blazer com saia de veludo rosa 

para um rapaz. Ela inicialmente achou que não surgiriam questionamentos a respeito da escolha, 
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mas se surpreendeu ao ser questionada por algumas pessoas. Isso mostra que o preconceito não 

é inexistente como alguns afirmaram, mas sim escondido pelo meio e pelo posicionamento do 

curso em questão.  

 

Tabela 12: Diversidade de gênero no contexto do curso Design de Moda 
CATEGORIA SUBCATEGORIA F EXEMPLO 

O espaço do 
curso Design de 

Moda 

Espaço livre e que respeita a 
diversidade 

23 

Ebony: “eu vejo de uma forma muito 
tranquila, é muito bem aceita. A diversidade 
de gênero é uma coisa muito suave e 
tranquila. As pessoas lidam de uma forma 
bem natural, [...]”. 

Espaço com preconceitos 
velados 

3 

Gaga: “...ainda há um certo preconceito, 
mesmo que inconsciente em relação à 
transexualidade, [...] Aí você vê, tem pessoas 
que não falam, mas você percebe nas caras 
que fazem, [...]” 

Espaço que tem uma relação de 
igualdade entre homens e 

mulheres 
1 

Pontes: “[...] porque parece que no curso de 
moda a gente é levado muito em igualdade, 
[...] tanto os homens quanto as mulheres, a 
gente tem uma igualdade”. 

Gêneros 
presentes 

dentro do curso 
de Design de 

Moda 

Curso com a maioria de 
mulheres 

3 
Rosita: “Não sei [...], porque a maior parte é 
mulherada, predominante, [...]” 

Curso com presença de homens 
na sua maioria gays 

3 
Marcha _ “[...] os rapazes são gays. Assim, a 
presença do masculino no curso de moda não 
acontece muito [...]”. 

Abordagem do 
tema 

diversidade de 
gênero por 

professores em 
sala de aula 

Não abordado de maneira 
especifica, só de forma mais 

abrangente em algumas matérias 
16 

Marcha: “dentro de sala de aula, não, só 
mesmo com as matérias de história da moda, 
produção (de moda), [...]”. 
Ebony: “[...] já ouvi também na aula de 
modelagem, questão de roupas agêneros que 
tem necessidades de adaptação e tal”. 

Tema abordado individualmente, 
quando o aluno desenvolve um 

projeto contendo a temática 
5 

Marcha: “[...] tem algumas dúvidas que 
surgem como androgenia, como uma roupa 
agênero, quando a gente vai fazer uma 
coleção assim e tal, criar uma roupa, mas isso 
é explicado dentro do interesse de cada um, 
[...]”. 

Tema abordado em um desfile de 
final de período 

12 
Ebony: “[...], mas teve aquele desfile que 
trabalhou com isso, com esse tema [...]”. 

Não se lembra se o tema foi 
abordado 

2 
Anime: “assim, eu não consigo me lembrar se 
isso foi tema de aula, [...]”. 

Quando o tema é abordado, os 
professores se mostram 

instruídos para falar do assunto 
2 

Gaga: “[...], os professores são muito bem 
instruídos a lidar com isso. Eu nunca tive um 
professor que tivesse uma fala infeliz, [...]”. 

Abordagem do 
tema 

diversidade de 
gênero fora do 

curso de moda e 
dentro da 

instituição de 
ensino 

Interesse pessoal pelo tema 7 

Anime: “[...] é impossível entrar aqui em um 
ambiente onde tem diversas pessoas muito 
diferentes e não conversar sobre isso. Então, 
em algum momento vai acabar falando sobre 
ele fora de sala de aula [...]”. 

Observa o tema ser abordado nos 
cursos de humanas e na 

economia criativa 
4 

Allure: “[...] por outros cursos, outros cursos 
que se aproximam de moda, [...]”. 

Observa o tema ser tratado com 
preconceito fora do curso 

3 
Lea T: “de forma homofóbica sim, até mesmo 
para o pessoal da moda: ah, aquele pessoal de 
moda, “aqueles”, sabe?”. 

Nunca observou o tema ser 
abordado 

8 
Rogéria: “não, fora da sala não, só no curso 
de moda mesmo ou no noticiário, [...]” 
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Observou o tema ser abordado 
em apenas uma palestra 

1 
Gaga: “foi abordado uma vez em uma 
palestra no auditório, [...]”. 

Necessidade de 
abordagem do 

tema 
diversidade de 

gênero em 
instituições de 

ensino 

Deveria ser ensinado e discutido 10 

Lea T: “tem que ser abordado sim porque é 
uma coisa natural, gente! Que está aí, tem que 
ser vivida, tem que ser mostrada, não só na 
sala, mas lá fora também [...]”. 

Não acha obrigatório porque 
deve ser tratado como um 

assunto natural 
1 

Ebony: “[...] eu não acho que seja uma 
obrigação falar sobre isso se houver uma 
naturalidade ao lidar sobre isso”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O terceiro subtema agrupou as inferências a respeito da abordagem do tema 

diversidade de gênero em sala de aula com falas referentes a pergunta sete do questionário do 

anexo dois, que procura pesquisar se esse assunto é falado em sala de aula durante o período de 

exposição do conteúdo. A maior parte das falas relata que apenas em algumas aulas o tema foi 

mencionado — porém de forma superficial — especialmente nas aulas de História da Moda, 

Identidade Visual e Modelagem, que possuem conteúdos que envolvem a roupa e cultura do 

seu uso em um determinado período. 

Outra subcategoria que apresentou um grande número de falas foi que o tema surge no 

desfile de final de período. Ao final de cada semestre, o curso de Design de Moda promove um 

desfile interno. Nele, há a participação dos alunos do segundo ao sétimo períodos onde eles 

mostram as roupas que fizeram ao longo do semestre. Muitas vezes, algumas roupas não 

atendem ao padrão visual pré-estabelecido pela sociedade, como já descrevemos antes. Então 

surgem trabalhos em que um modelo masculino, com barba, por exemplo, aparece usando um 

vestido logo e salto alto. Há também alguns alunos que são drag queens e usam de suas 

personagens para desfilar as suas roupas. Esses eventos são voltados para os alunos e seus 

familiares. Algumas dessas aparições geram comentários e fazem que, de certa forma, o tema 

seja sempre comentado.  

Segundo Ebony, no tocante aos desfiles ela afirma “[...] mas teve aquele desfile que 

trabalhou com isso (se referindo ao tema diversidade de gênero). Reafirmando sua fala, Lea T 

diz ainda a respeito dos desfiles “[...] teve um tema sim, que eu até achei bastante legal porque 

teve pessoas que se identificaram e disseram: ah, agora é a minha vez de brilhar [...]”. Essas 

duas falas se referem a um momento específico do curso: no semestre de 2018.2, a matéria de 

Identidade Visual adotou como tema para o desenvolvimento de roupas, filmes inspirados na 

diversidade de gênero, explicitando o assunto e deixando-o claro.  

A menção a projetos individuais abordando a temática de gênero se refere aos projetos 

que desenvolvem roupas com essas temáticas ou mais especificamente, com públicos alvo que 

questionam os padrões masculinos e femininos existentes na moda. A cada semestre, o número 
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de projetos que abordam o questionamento de gênero vem crescendo na instituição estudada, o 

que gera a necessidade maior de um domínio sobre o assunto para que a orientação desse projeto 

seja feita de maneira mais eficiente. Esse dado é percebido pelo próprio pesquisador desse 

trabalho, que leciona na instituição há 12 anos e que vem observando esse crescente interesse. 

Mesmo sendo um tema discutido no curso de moda, a maior parte dos depoimentos 

não confirma essa realidade dentro do campus estudado. A maior parte das falas confirma que 

esse assunto é mais de interesse pessoal e não percebe muitos comentários fora do curso de 

Design de Moda. Essas falas confirmam que o tema realmente é muito comum e presente no 

universo da moda, como foi mencionado anteriormente.  

Um último aspecto a ser destacado a respeito dessa tabela são as falas referentes a 

necessidade de se explicar o assunto em sala de aula. Quase metade das inferências afirmaram 

isso em uma pergunta anterior a que aborda o assunto. De uma forma geral, os alunos acreditam 

que há a necessidade de se explicar mais termos técnicos, denominações e procedimentos 

quanto a ocasiões específicas, como no caso dos banheiros.  

Esse panorama de categorias referentes à análise do que expressaram xs alunxs a 

respeito de diversidade de gênero ajudará a pensar em modelo figurativo da representação social 

investigada, proposto no item seguinte.  

 

5.2.3 O modelo (núcleo) figurativo da representação social de diversidade de gênero para 

xs alunxs participantes: uma hipótese interpretativa 

 

Apesar da diversidade de categorias com informações, valores e opiniões a respeito da 

diversidade de gênero exposta pelos alunos entrevistados do curso de Design de Moda, para 

pensar em uma representação social é necessário pensar em elementos que condensem e 

organizem os discursos, expressando um conhecimento do senso comum sobre o tema. As 

reflexões compartilhadas pelos alunos se articulam em processos de comunicação, que 

envolvem aspectos sociais e cognitivos no posicionamento do objeto de estudo. O modelo 

figurativo constitui a dimensão imagética da representação, ou seja, um esquema que mostra 

significados dos sujeitos/grupo a respeito do objeto (LIMA, 2018).  

Modelo ou núcleo figurativo se constitui de um “complexo de imagens que 

reproduzem visivelmente um complexo de ideias” (MOSCOVICI, 2003, p. 72). Porém, nesse 

campo, as imagens adquirem uma propriedade polissêmica, não sendo usadas em estudos de 

representações sociais como uma cópia ou reflexo exato do mundo exterior, mas como uma 

união de traços concretos com entendimentos “que mobilizam a intervenção do imaginário, 
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individual ou social, ou da imaginação” (LIMA, 2018, p. 6), e nos ajudam a classificar 

comportamentos e pessoas em categorias.  

Ao categorizarmos algo ou alguém, estamos escolhendo um dos paradigmas 

armazenados em nossa memória e assim estabelecemos uma relação com ele. Nesse processo, 

a maioria dessas “classificações são feitas comparando as pessoas a um protótipo geralmente 

aceito como representante de uma classe” (MOSCOVICI, 2003, p. 64), que passa a ser usado 

como modelo. Essas categorias começam a assimilar o que é novo e desconhecido com o que 

já se sabe, gerando uma negociação entre eles, uma vez que esses novos conceitos entram em 

confronto com padrões profundamente enraizados, como por exemplo, nessa pesquisa, a noção 

de gênero na sociedade.   

Na análise dessa pesquisa, identificou-se que, independente do que era falado ou 

descrito, existia sempre uma comparação ao se falar de diversidade de gênero — fosse na sua 

conceituação ou na descrição da imagem escolhida. As falas, em sua maioria, convergiam para 

um mesmo padrão: a polarização homem x mulher, masculino x feminino e nas possíveis 

desconstruções dessas representações. Segundo Caravaca-Moreira e Padilha (2017, p. 1311): 

 
Assinalamos também que a diversidade de representações (reféns da própria 
oposição/polaridade da logica binária dos estereótipos que vão reduzir os modelos de 
comportamento excludentes) se reduz a uma construção definida por dualismos: 
masculino/feminino, atividade/passividade, assertividade/expressividade, 
igualdade/desigualdade, razão/emoção-paixão que, ao mascararem a heterogeneidade 
das categorias comportamentais e sua assimetria, compelem os sujeitos, levando-os 
ao hiperdesenvolvimento de habilidades e atitudes consideradas próprias do seu sexo, 
etnia e /ou classe.  
 

Coletivamente, os entrevistados concordam que a diversidade de gênero se constrói a 

partir de dois padrões, um masculino e outro feminino. No entanto, essas duas dimensões 

podem aparecer misturadas, mudadas e transformadas, gerando seres diferentes, híbridos. Um 

aspecto importante a ser ressaltado é que, de uma maneira geral, os alunos também enxergam 

a diversidade como uma escolha pessoal e uma forma de expressão social, que pode 

acompanhar o padrão estabelecido ou romper e desafiar tais paradigmas. Os parâmetros sociais 

estabelecidos (masculino X feminino, homem X mulher), por tantas vezes repetidos e 

enraizados, logo se tornam naturalizados e viram o a base para os discursos a respeito de gênero. 

No contexto do curso de Moda, observa-se que há uma tendência a romper com esse binarismo. 

Na análise dos dados das entrevistas, nos deparamos com o conceito de themata, que 

pode ser definido como as “idéias-fontes” ou “conceitos-imagens” próprios dos modelos 

figurativos nas representações sociais, que atuam por meio de pares antitéticos, que “organizam 
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os discursos e produzem argumentações em contrário, os contra temas” (MAZZOTTI, 2003, p. 

105). Assim, chegamos na Tabela 13: 

 

Tabela 13: Pensando por pares antitéticos   
DIVERSIDADE DE GÊNERO 

PADRÃO MISTURA 

O Curso de Design de 
Moda 

aparece a tendência 
em subverter o padrão 

estabelecido 

Binarismo 
 

Oposição binária entre homem e 
mulher 

 
A roupa reflete o gênero 

da pessoa 
 

A sociedade impõe e acha que a 
roupa define o gênero 

 
Segue os padrões sociais 

Pluralidade 
 

Variantes e interseção de gêneros entre 
homem e mulher 

 
A roupa não reflete o gênero da pessoa 

 
A roupa é uma forma de expressão 

pessoal 
 

Rompe com os padrões sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A Tabela 13 apresenta a oposição de conceitos verificados na análise das entrevistas. 

Com essa organização chegamos nas palavras padrão X mistura, que funcionaram como 

estrutura reguladora para a reorganização das subcategorias que apareceram na análise das 

entrevistas e das imagens. O resultado dessa contraposição de ideias foi a palavra “escolha”, 

que simboliza a liberdade de reordenar ideias pré-estabelecidas, desafiando e subvertendo os 

paradigmas enraizados.  

De acordo com Santos (2013, p. 3), pode-se dizer que — como a maior parte dos 

sistemas sexuais de todo o mundo — no ocidente se admitem apenas dois sexos, que se 

estruturam “como verdade dogmática e reproduzindo pela maioria das pessoas. Mas até que 

ponto é esse binarismo válido? E quais são as suas consequências?”. Esses questionamentos 

levantados pela autora aparecem no resultado dessa pesquisa, pois chegamos a um desfecho 

que coloca em xeque essas verdades e estrutura a possibilidade de uma mudança nesse sistema.  

Ainda segundo a mesma autora (SANTOS, 2013, p. 4), os seres humanos são 

regulados tanto em suas características físicas quanto comportamentais, não permitindo que 

sujeitos fiquem de fora das categorias homem e mulher. Mas existem “pessoas cujas 

características sexuais primárias e secundárias não preenchem os requisitos médicos ou/e 

sociais passíveis de integração num desses dois grupos”.  

Alguns alunos entrevistados concordam com esse padrão. Mesmo afirmando que 

existem outros gêneros e concordando com a quebra do binarismo, os parâmetros homem e 

mulher ficam bem evidentes. O aluno Gaga deixa isso bem marcado na sua fala ao definir 



93 

diversidade de gênero, reforçando o modelo feminino e masculino, ao afirmar “[...] na minha 

cabeça eu acho que só existem dois gêneros, [...]. As pessoas que se intitulam fluidas, acho 

muito perigoso, muito perigoso, inclusive para entenderem o que é, porque, cara ou você é uma 

coisa ou você não é [...]”. Sasha Velour também diz algo nessa direção: “[...] acho muito utópico 

a gente chegar no momento e achar que gênero não importa. Seria ótimo, [...], mas a verdade é 

que a gente convive com pessoas que não estão disponíveis para alterar esse tipo de 

pensamento. Então é muito difícil revolucionar o mundo de uma forma, se eu não sou homem 

ou se eu não sou mulher. Não é por aí, até porque a gente tem que lutar pela ideia do gênero até 

para lutar por aquilo que as pessoas entendem e impõem a gente [...]”. Nas duas falas, a 

existência de um padrão binário se evidencia. Se contrapondo às duas falas, Allure afirma 

“diversidade de gênero, eu acredito que é o que sai do que foi dito como padrão masculino e 

feminino, [...]. É algo que foge do masculino e feminino e você se sente confortável para se 

definir...”.  

A palavra mistura aparece ilustrando a união desses dois universos, seja no 

comportamento ou na aparência física das pessoas, resultando em seres híbridos, não 

padronizados e transformados, com espaço destoante do uniformizado. A definição de corpos 

e identidades binárias e opostas forneceu uma abertura para a “transformação do corpo de uma 

dimensão biológica para uma dimensão social” (SANTOS, 2012, p. 68), abrindo espaço para 

que as pessoas não padronizadas questionassem esses dois únicos polos e conseguissem espaço 

para seres transformadores e transformados, tanto na sua aparência (anatômica ou estética) 

quanto no seu comportamento.  

Xtravaganza se posiciona em relação aos dois padrões binários de sexo: “eu acho que 

são as pessoas justamente descobrindo essa interseção entre o que é ser homem e o que é ser 

mulher [...]”. Assim como na sua definição de diversidade de gênero, a mesma aluna, ao 

descrever sua imagem fala que: “sabe aquela aquarela quando está muito suja? Depois de você 

ter pintado o dia inteiro? Quando tudo vai se misturando, tem uma cor aqui, outra cor ali, e que 

tem uma cor não tão definida assim, que foi se misturando, eu acho que é isso [...]”. Essas duas 

definições ilustram a fusão de dois polos inicialmente separados e que se juntam formando um 

outro elemento, um destaque para a forma como a entrevistada descreve a nova cor formada, 

como “não tão definida assim”. Dessa forma, traze a ideia de algo novo, transformado e que 

precisa de um tempo para ser identificado e classificado.  

A ideia de mistura, de mutação, se estendeu do invisível do masculino/feminino até 

objetos palpáveis, como as roupas. Elementos de moda foram muito usados para definir as 

imagens de diversidade de gênero. Porém, nenhuma entrevista teve qualquer menção às peças 



94 

de roupas, indicando que o ser um gênero e parecer um gênero tem diferença para os alunos 

entrevistados.   

Mesmo com todas as mudanças sofridas no design das roupas ao longo da história do 

homem, os trajes considerados masculinos quase sempre se apresentavam diferenciáveis dos 

femininos. No século XIX, há uma grande renúncia à moda masculina, com um aspecto mais 

uniformizado e menos decorativo, simbolizando o papel desse indivíduo na sociedade: 

responsável pelo trabalho e com maiores influências econômicas e políticas. Mesmo que 

incorporadas ao guarda roupa feminino ao longo do século XX, as peças consideradas 

masculinas, como as calças e blazers, não traziam dúvida a respeito do gênero de quem as 

vestia, pois essas peças geralmente tinham modelagens apropriadas à silhueta feminina e 

também eram usadas, geralmente, com peças extremamente femininas e que atendiam ao 

estereótipo da mulher (COUTINHO; OLIVEIRA; PORTINARI, 2017).  

A roupa aparece como elemento determinante na diversidade de gênero nas falas de 

Daniela, Julia e Allure, quando as três afirmam a diversidade através de homens vestindo peças 

classicamente femininas e mulheres trajando roupas mais femininas. Na fala de Júlia: “[...] um 

vestido com terno que [...] não te prenda a nenhum dos dois grandes estereótipos: nem uma 

princesa, um executivo, uma coisa no meio”. A entrevistada sugere uma figura que não tem 

uma identidade só; que funde, mistura e gera uma nova imagem que transita entre os dois 

gêneros; mutante; uma figura que modifica a estética clássica masculina e feminina.  

Com estes exemplos e resultados, propomos na Figura 1, como hipótese interpretativa, 

um modelo figurativo da representação social de diversidade de gênero para o grupo 

participante da pesquisa, mesmo considerando que ele não é homogêneo. Levamos em conta as 

ideias principais que organizaram os discursos do grupo. 

O esquema abaixo apresenta o resultado de todos os depoimentos que fazem menção 

a diversidade de gênero. A partir do par antitético padrão (binário) X mistura (não binário), 

chegamos nas palavras finais transformação, transição e híbrido. Algumas falas dos 

entrevistados reforçam a imagem final do modelo figurativo, como Sasha Velour ao descrever 

sua imagem: “Quando eu penso em diversidade de gênero, eu vejo dois contratempos, que é a 

questão do gênero e da sexualidade. A primeira coisa que vem a minha cabeça é uma atriz (no 

caso a atriz Hunter Schafer), por conta da briga que ela tem – ela é atriz, modelo, ela é trans e 

ela é bi, tudo de julgada que poderia ter, ela tem”. Aqui a aluna destaca todas as transições, 

transformações e mudanças visuais que a atriz apresenta, se constituindo em um ser único, 

formado de vários “padrões” misturados (homem x mulher, heterossexual x homossexual, 
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masculino x feminino). Essa visão da ruptura do binarismo, incentivada por um desejo de 

mudança e liberdade também aparece em mais de uma categoria listada na análise.  

 

Figura 1: Modelo figurativo da representação social de diversidade de gênero para os alunos – uma hipótese 
interpretativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outro discurso que reforça nosso modelo é da aluna Lili, que diz que diversidade de 

gênero é “aquele prisma de cristal, [...] bate a luz e sai outras cores e meio que se mostra [...]”, 

ilustrando, de outra forma as palavras transformação e transição, onde a luz branca aparece do 

outro lado do prisma em sete cores. A liberdade de expressão também aparece como destaque, 

pois em vários discursos foram observadas falas que mencionam a livre forma de expressão 

pessoal, a liberdade de mistura, as possibilidades de escolhas, estejam elas diretamente ligadas 

ao visual (categoria apresentada na Tabela 6, p. 87) ou associadas as misturas das cores 

(categoria apresentada na Tabela 5, p. 82).   

Percebemos dentre as falas analisadas que muitxs alunxs afirmam que há uma 

liberdade para a construção de uma identidade ou de um visual, que mesmo com padrões 

enraizados, temos a liberdade de nos expressar e nos libertar contra essas imposições conforme 

nossos valores pessoais. Assim, concluímos que há uma predominância de uma opinião contra 

o binarismo, uma crença que o não binarismo seja a quebra de modelo provocando uma 

mudança no resultado final. Muitxs dxs entrevistadxs acreditam que essa será uma forma de se 

pensar e agir no futuro, pois sempre falam da “sua geração” e como vimos na Tabela 1 (pag.64), 

a maioria delxs tem menos de 25 anos. Assim, escolhemos a palavra mutação para designar 

esse processo não no seu sentido biológico, mas pela sua permanência após o ato de mudança. 

Finalizando a análise de resultados, conseguimos concluir que essa pesquisa apresenta 

semelhanças com outras feitas na área de gênero, utilizadas na revisão de literatura. Os fortes 

padrões de gênero impostos, a falta de flexibilidade na compreensão e a pouca discussão desse 

tema se traduzem na dificuldade de transformação de paradigmas, na falta de compreensão do 

novo e na segregação daqueles que não atendem as regras de gênero impostas. 

Liberdade de 
expressão Não Binarismo Mutação 

Transformação 

Transição 

Hibridismo 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa procurou investigar as representações sociais de diversidade de gênero 

para alunos do curso de Design de Moda no município do Rio de Janeiro. Buscamos entender 

a visão que esses alunos possuem a respeito do tema, suas definições de gênero e suas variantes 

e a relação que fazem com a roupa e comportamento em moda. 

As noções de diversidade de gênero vêm se tornando um assunto cada vez mais 

frequente nas mídias sociais, especialmente em veículos que usam a internet como suporte. 

Atualmente, temos atrizes e atores, cantorxs e personalidades que se apresentam publicamente 

de forma desviante do padrão de gênero estabelecido dentro da sociedade oriental. Com isso, a 

discussão sobre o assunto se torna mais frequente e muito polêmica, pois engloba valores 

religiosos e conceitos enraizados gerando duas frente que se chocam ideologicamente. De um 

lado, os mais conservadores — que representam uma parcela crescente da população, sobretudo 

brasileira, e se mostram radicalmente contra a qualquer uma dessas mudanças — e uma outra 

parte, mais aberta a mudanças e que aceitam a pluralidade e os aspectos culturais na constituição 

do gênero.  

Para a realização da configuração da representação social dessa pesquisa foram 

elaborados alguns objetivos de estudo apresentados na introdução desse trabalho, e que nos 

propomos a responder agora nessa conclusão, reforçando a necessidade de futuras pesquisas 

nessa área para que possam cooperar e enriquecer a nossa produção acadêmica e colocando, 

assim, em discussão os conceitos que permeiam essa área de estudo.  

O primeiro objetivo da pesquisa foi ilustrar a imagem diversidade de gênero no final 

do curso, expressa pelos estudantes entrevistados. Descobrimos que há pouco conhecimento 

teórico a respeito do assunto. Muitos alunos ouvem falar, especialmente dentro da faculdade, 

mas não tem uma apropriação consistente dos conceitos que envolvem o tema. No decorrer das 

entrevistas, observamos que as falas misturam as definições de gênero, sexo e orientação 

sexual, colocando-as de forma linear e descaracterizando as suas principais diferenças e 

peculiaridades. Notamos também que a definição de diversidade existe a partir dos gêneros 

masculino e feminino, considerados padrões para o desenvolvimento ou escolha de qualquer 

outra variante que possa sair deles. Muitos apresentaram a diversidade como a negação dos dois 

gêneros padrões, e outros, a sua junção, mesmo que não apareça de forma proporcional, ou seja, 

50% masculino e 50% feminino. Concluímos que as palavras transformação, transição e híbrido 

representam o núcleo figurativo dessa representação, representando um desejo de mudança e 

de não conformidade ao binarismo padrão.   
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No nosso segundo objetivo, procuramos investigar como a diversidade de gênero está 

presente dentro das aulas e trabalhos do curso superior de Design de Moda considerado no 

estudo. Averiguamos que poucas aulas mencionam o tema e aquelas que o fazem, realizam 

sempre de forma muito pontual e se adequando ao conteúdo programado da disciplina. No caso 

de história da moda, a disciplina procura evidenciar as diferenças na indumentária masculina e 

feminina ao longo dos séculos, mostrando quais eram seus códigos e suas principais expressões 

nas roupas. Outra matéria mencionada nas entrevistas foi modelagem, no tocante ao tamanho e 

anatomia dos corpos, uma vez que as medidas padrão masculinas são diferentes das femininas.  

Ainda no segundo objetivo, vários alunos mencionaram um crescente interesse pela 

temática no desenvolvimento de trabalhos envolvendo a criação de coleções e roupas. Cada vez 

mais, os alunos vêm pesquisando e direcionando os projetos a novos públicos-alvo, que usam 

a roupa de uma forma mais livre e com isso começam a quebrar os padrões de gênero impostos. 

Dentro desse objetivo, destacamos ainda os comentários que alguns alunos fizeram a respeito 

dos eventos desenvolvidos dentro do curso analisado. No final de cada semestre, o curso de 

Design de Moda realiza um desfile com a participação dos alunos do segundo ao sétimo 

períodos, onde estes exibem o produto final dos seus projetos, roupas criadas e confeccionadas 

para avaliação. A cada período, um número maior de rapazes e moças vêm desfilando roupas 

que tradicionalmente não correspondem ao esperado para seu gênero, como rapazes de vestido 

longo e salto alto. Além disso, vem ocorrendo um aumento na quantidade de modelos drags 

queens a desfilar. Essas aparições deixam evidente um aspecto, que foi unânime em todas as 

entrevistas: a aceitação completa e incontestável por parte do corpo docente com relação a 

quebra desses paradigmas durante a execução dessas roupas.  

O terceiro e último objetivo foi analisar o papel que a roupa tem na construção e 

reafirmação do gênero na visão dos sujeitos do estudo. Segundo a maioria dos alunos, a roupa 

não define o gênero da pessoa. Em suas falas, os entrevistados revelaram que a roupa é uma 

forma de expressão pessoal e que o uso de determinadas peças de roupas não determina o gênero 

de quem as usa. Porém, esse dado entra em confronto com outra afirmação: que a sociedade 

acha que o gênero é definido pela roupa e que, dentro dessa expressão pessoal, o indivíduo pode 

ou não seguir esse padrão e se expressar de acordo com ele ou simplesmente confrontá-lo. Esses 

dois polos ajudaram a formar a síntese do trabalho também, pois ao dizerem que existe uma 

liberdade — mas ao mesmo tempo há uma regra social — conseguimos transpor esse dado para 

o gênero, onde também existe o padrão e desse, partem as misturas para desconstruí-lo.  

Destacamos que outras pesquisas com a temática abordada nesse trabalho devem ser 

mais frequentes pois percebemos um grande desconhecimento do tema por parte dos 
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participantes a respeito dessa questão, embora nesse contexto eles se mostrem mais abertos à 

diversidade de gênero. Alguns alunos destacaram, ao longo de suas entrevistas, a necessidade 

de se falar no assunto para um esclarecimento maior. Segundo a entrevistada Daniela: “acredito 

que esse tema deva ser abordado em sala de aula porque as pessoas, quando tem conhecimento 

das coisas, elas passam a entender melhor. Pelo menos essa é a minha visão: quando você 

conhece mais as coisas, você tem uma visão melhor sobre elas”. Essa fala destaca que uma 

compreensão maior de qualquer assunto vem de seus estudos e compartilhamentos e que 

qualquer tipo de censura ou veto à informação e ao conhecimento, o torna mais confuso, 

polêmico e nebuloso, não permitindo que as pessoas pensem de forma clara e consigam 

respeitar mais a diversidade. A aluna Tris ainda completa “[...] a gente tem que pensar e a gente 

está errado se a gente não pensa. Não é errado falar de política, sobre diversidade de gênero, 

sobre todas as coisas que estão acontecendo e são feitas pela nossa cultura [...]”. 

A moda sempre se mostrou um campo aberto às mudanças e às vanguardas, mas com 

esse trabalho, deixamos o questionamento comentado por Coutinho, Oliveira e Portinari (2018, 

p. 148), ao perguntarem se a ação mercadológica da indústria sobre a diversidade de gênero não 

seria apenas uma ação de marketing que visa a oferta mais abrangente aos consumidores com 

a possibilidade de “ampliar as possibilidades de mercado, e, portanto, como mais um modismo 

que surge na esteira das reivindicações Queer”, tornando-se mais um produto sem 

embasamento ou conteúdo.  

Cada vez mais, as faculdades de moda apresentam trabalhos e projetos acadêmicos 

pautados em temas com posicionamento político e social. A diversidade de gênero constitui um 

deles. A instituição pesquisada vem apresentando um aumento no número desses trabalhos, 

comprovando o interesse pelo tema e sua popularização nas mídias. A instrução dos alunos e 

professores a respeito desse tema é extremamente necessária, para que nem tão poucos projetos 

com engajamentos evasivos ou desviantes sejam executados, evitando a geração do que foi dito 

no parágrafo anterior: modismos de mercado consumidos por pessoas que não compreendem o 

estudo envolvido.   

Sabemos que atualmente no Brasil há um desincentivo a pesquisas nas áreas de gênero 

e sexualidade. No entanto, muitos avanços já foram feitos e possibilitaram que esses assuntos 

fossem discutidos de maneira séria e consciente. A Teoria da Representações Sociais foi 

fundamental para a realização desse trabalho, pois analisa um conhecimento do senso comum, 

do que é falado, repetido e compreendido pela maioria, colocando em xeque, se o que é de 

domínio público, é compatível com o que é realmente estudado. Investigar as representações 

sociais de diversidades de gênero pelos alunos de moda permitiu compreender como esse tema 
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ainda é novo, divergente e que precisa ainda ser explicado e esclarecido. Trata-se um assunto 

novo e que se desenvolve a partir de estudos, teorias e pesquisas, mas que deve ser praticado, 

especialmente por aqueles que pensam moda e vão fazer dela a sua profissão. Moda não se trata 

só de um ofício, mas de um padrão, comportamento, desejo e pensamento, tudo junto em uma 

única imagem às vezes, que não precisa ser masculina ou feminina.  
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GLOSSÁRIO  

 

Nosso tema de pesquisa apresenta uma série de termos que muitas vezes são 

conceituados de maneira errônea. Devido a sua quantidade e complexidade, criamos um 

pequeno glossário com o objetivo de facilitar o leitor.  

Binarismo sexual e de gênero - sistema que admite apenas duas categorias, dois sexos, 

homem e mulher, estruturando assim um sistema binário de sexo e gênero. Essa verdade 

dogmática é aceita na maior parte dos sistemas sexuais da sociedade ocidental e do resto do 

mundo, e acaba excluindo qualquer diversidade ou variante a respeito desse assunto, sendo 

reproduzida pela maioria das pessoas que acreditam na polarização dos sexo e gêneros em dois 

pontos distintos e fixos (SANTOS, 2013). 

Cisgênero - nome dado “às pessoas que apresentam conformidade entre o sexo de 

nascimento e a identidade de gênero a ele associada (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 59). 

Crossdresser - designa a pessoa que não sente a sua identidade de gênero trocada, mas 

usa roupas socialmente consideradas do sexo oposto ao seu, com o objetivo de ter prazer, 

independente da sua orientação sexual, assim, podemos ter por exemplo um homem cisgênero 

heterossexual, usando roupas consideradas femininas (em um ambiente particular) com o 

objetivo de gerar algum tipo de prazer ou desejo para si mesmo ou para outra pessoa (SILVA, 

2018). 

Drag queen – são os artistas do sexo masculino, feminino ou trans que representam 

“uma identidade feminina em um corpo efêmero” usado para uma “representação performática 

de um gênero”, assumindo a “fabricação” do seu corpo e imagem através da exaltação e 

exageros dos elementos femininos “a partir de técnicas de maquiagem e indumentária que 

incluem elementos de natureza postiça”. Assim como as drag queens, os drag kings possuem a 

mesma essência, só que “desta vez sendo indivíduos do sexo feminino representando uma 

identidade “masculina” em performance” (SANTOS, 2012, p. 71).  

Expressão de gênero - é a forma como ele se mostra para a sociedade, contando com 

o auxílio de roupas, acessórios e até mesmo maquiagem, fazendo com que esse conceito 

estabeleça uma relação direta com a moda. Assim, estabelecemos relações diretas entre a moda 

e as diversidades de gênero (SILVA, 1999, p. 106). 

Gênero - O gênero é uma constituição cultural que costuma ser diretamente 

relacionada ao sexo e designa papéis, comportamentos, atividades e características 

considerados pela sociedade como apropriados aos meninos/homens e às meninas/mulheres. 

Assim, o sexo é da ordem do real do corpo, da anatomia e da biologia; o gênero é da ordem do 
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simbólico e do imaginário, isto é, da ordem do sentido que a cultura na qual as pessoas vivem 

atribui ao que considera como masculino e feminino (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 43). 

Heteronormatividade - é a ordem de pensamento na qual todo mundo é criado para ser 

heterossexual, ou – mesmo que não venha a se relacionar com pessoas do sexo oposto – para 

que adote o modelo comportamental da heterossexualidade em sua vida. Nesse sentido, quer 

sejam heterossexuais ou homossexuais, todos podem ser normatizados e preconceituosos com 

o outro, aquele que vive, se comporta ou pensa diferente (MISKOLCI, 2017).  

Identidade de gênero - é a forma como o indivíduo se considera, “de acordo com o 

Manual de Comunicação LGBT (sem data), é a percepção que uma pessoa tem de si como 

sendo gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independente do sexo 

biológico” (NETO, 2015, p. 32). Não se constitui como “uma coisa da natureza; ela é definida 

num processo de significação: é preciso que, socialmente, lhe seja atribuído um significado” 

(SILVA, 1999, p. 106).  

Sexo - O sexo de nascimento da criança designa um estado biológico sob a forma de 

homem ou mulher constituído por características físicas, sejam elas cromossomiais, hormonais 

ou anatômicas (internas ou externas) (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 43). 

Teoria Queer – é “uma vertente de pensamento que viria a ser chamada por Teresa de 

Laurentis, que surgiu durante uma conferência na Califórnia em fevereiro de 1990 

(MISKOLCI, 2014, p. 8) e se constitui em um rótulo que busca abarcar um conjunto amplo e 

relativamente disperso de reflexões sobre a heterossexualidade como regime político-social que 

regula nossas vidas. Tratam-se de regulações sexuais e de gênero socialmente impostas que 

criam e mantém desigualdades de toda a ordem, em especial no menor reconhecimento político 

e de direitos daqueles cuja sexualidade e/ou gênero entram em desacordo com as normas sociais 

(MISKOLCI, 2014, p. 8-9).   

Transgênero – faz “referência às pessoas que, apesar do sexo de nascimento, não se 

reconhecem na identidade de gênero correspondente (menina/feminino e menino/masculino)” 

(JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 59). 

Transexual - classificação que abrange a expressão de transgênero, determina uma 

categoria que designa o indivíduo que deseja uma “intervenção corporal para adequar o sexo 

de origem à identidade de gênero: não basta o semblante, ou seja, não basta o parecer pertencer 

a um sexo, há uma requisição do ser de fato do outro sexo” (JORGE; TRAVASSOS, 2018, p. 

59). 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO I - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO   

 
 

QUESTIONÁRIO Sócio Econômico: 

Parte 1 – Sobre você 

1 - Para preservarmos sua identidade durante a pesquisa, escolha seu codinome.  
 
Quero ser chamado 
de:________________________________________________________________ 
 
2 - Gênero:  
(A) masculino                             
(B) feminino                
(C) Outro  
Qual? 
____________________________________________________________________ 
 
3 – Sexo:  
(A) homem  
(B) mulher 
(C) Outro.  
Qual? _______________________________________________________________ 
 
4 - Qual sua idade? 
___________________________________________________________________ 
 
5 - Bairro onde mora: 
 ____________________________________________________________________ 
 
6 - Naturalidade:  
__________________________________________________________________ 
 
7 - Seu estado civil é: 
(A) solteiro (a)                                         
(B) viúvo(a)  
(C) casado(a) ou união estável  
(D) separado (desquitado, divorciado) 
(E) outro. Qual?__________________________________________________________ 
 
8 - Escolaridade da Mãe:  
(A) Nunca frequentou a escola                                
(B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série             
(C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série             
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(D)  Ensino Médio (2º grau) completo                    
(E) Ensino Médio (2º grau) incompleto  
(F) Superior completo 
(G) Superior incompleto 
(H) Outra. Qual?__________________________________________ 
(I) Não sei. 
9 - Profissão da mãe:  
________________________________________________________________________ 
 
10 - Escolaridade do Pai. 
(A) Nunca frequentou a escola                                
(B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série             
(C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série             
(D) Ensino Médio (2º grau) completo                    
(E) Ensino Médio (2º grau) incompleto  
(F) Superior completo 
(G) Superior incompleto 
(H) Outra. Qual?___________________________________________________________ 
(I) Não sei. 
 
11 - Profissão do 
Pai:_____________________________________________________________ 
 
12 - Sua família contribui financeiramente para sua manutenção escolar? 
(A) Sim                             
(B) Não 
Caso não, como você se mantem na faculdade? _________________________ 
 
13 - Em sua família alguém é da área de Moda? 
(A) Sim                             
(B) Não 
 
14 - Atividades que faz nas horas de lazer  
(     ) Televisão  
(     ) Cinema  
(     ) Teatro 
(     ) Museus  
(     ) Viagens  
(     ) Trilhas / passeios ao ar livre  
(     ) Praia  
(     ) Bares  
(     ) Boates  
(     ) Outros  
 

Parte 2 – Sobre os estudos 

 
1 - Instituição em que estuda:________________________________________ 
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2 - Você está regularmente matriculado no:  
(A) Último Semestre   
(B) Penúltimo Semestre    
(C) outro Qual?________________________________________________________ 
 
3 - Em que período (ano e semestre) você se forma:___________________________ 
 
4 - Você estuda: 
(A) período diurno                
(B) noturno                    
(C) vespertino 
 
5 - Você trabalhou, ou teve alguma atividade remunerada durante seus estudos 
universitários? 
(A) Sim, o tempo todo                  
(B) Sim, menos de 1 ano             
(C) Sim, de 1 a 2 anos                     
(D) Sim, de 2 a 3 anos 
(E) Não trabalhei 
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ANEXO II - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA AOS ALUNOS  

 
 

1 Quais os motivos que te levaram a fazer o Curso de Design de Moda? 
 
 

2 Na sua opinião, como são as relações interpessoais no Curso de Design de Moda? 
Por exemplo, aluno/ aluno, professor/aluno, funcionário do campus/aluno, 
gestor/aluno. 
 
 

3 Como você percebe as relações de gênero no Curso de Design de Moda em que 
estuda? 
 
 

4 O que você entende por gênero? E por diversidade de gênero 
 
 

5 Se o assunto diversidade de gênero pudesse ser ilustrada em uma imagem, o que 
seria? Por que? 
 
 

6 Na sua opinião, de que maneira você considera que a diversidade de gênero é tratada 
dentro do Curso de Design de Moda? Existe alguma disciplina que aborda o tema? 
Qual ou quais? 
 
 

7 Para você, de que forma esse tema é abordado em sala de aula? 
 
 

8 Fora da sala de aula, mas dentro da instituição, como esse tema é abordado? 
 
 

9 De que maneira você considera que a roupa pode estar relacionada a diversidade de 
gênero? 
 
 

10 Você gostaria de acrescentar mais alguma observação, comentário em relação ao que 
conversamos? 
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ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________ 
 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
Nome do aluno: 
Pseudônimo escolhido para a identificação:   
Gênero: (    ) Masculino   (    ) Feminino    (    ) Outro  
Data de nascimento: 
Endereço/ bairro: 

 
Título do Protocolo de Pesquisa:  
Representações Sociais de Diversidades de Gênero por alunos de curso superior de Design de Moda no 
município do Rio de Janeiro. 
 
Subárea de Investigação:  
Ciências Humanas - Educação. 
 
Pesquisador responsável:  
Felipe Eiras Geoffroy Motta – Telefone (21) 981459950 – E-mail: feiras@hotmail.com - Universidade 
Estácio de Sá – Avenida Presidente Vargas, 642, 22º andar. 
 
Avaliação do risco da pesquisa: 
(X) Risco Mínimo  (  ) Risco Médio  (  ) Risco Baixo  (  ) Risco Maior. 
 
Objetivos e Justificativa:  
O objetivo geral dessa pesquisa é investigar as representações sociais de diversidade de gênero por alunos do 
último ano de cursos de Design de Moda em uma instituição de ensino superior no município do Rio de Janeiro. 
 
Procedimentos:  
Os alunos que participarão da entrevista farão de forma voluntária. A entrevista será semiestruturada, individual 
e será gravadas com a mediação do pesquisador, para depois ser transcrita, para uso na investigação. Os 
participantes serão identificados por pseudônimos a sua escolha, a fim de preservar suas identidades.   
 
Riscos e inconveniências:  
Os riscos em participar desta pesquisa são mínimos, podendo haver eventual desconforto diante de alguma 
pergunta. Para diminuir tal risco, vamos orientar o entrevistado para uma conversa confortável. Eles poderão 
deixar de responder algumas perguntas ou mesmo desistir de sua participação a qualquer momento, sem 
prejuízo ou consequência.  
 
Potenciais benefícios:  
Os beneficios desse trabalho para os entrevistados e para os leitores da pesquisa compreendem um maior 
conhecimento a respeito do assunto e como a roupa e a moda acabam sendo um elemento formador de uma 
identidade social. As instituições envolvidas também terão um retorno das informações dos resultados obtidos 
na pesquisa realizada com seus alunos.   
 
Informações Adicionais: 
O participante da pesquisa receberá um convite, por isso sua participação deverá ser espontânea. O aluno ou 
professor que desejar participar precisa assinar um termo de assentimento.  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 
cep.unesa@estacio.brou pelo telefone (21)2206-9726.O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, 
terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22o andar.  



115 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não 
haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar 
a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo: Representações Sociais de Diversidades de Gênero por alunos de curso  superiores de 
Design de Moda no município do Rio de Janeiro. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, 
estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade 
e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo 
voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o 
responsável pela pesquisa.  
 

Rio de Janeiro, __ / __/ 2019. 
 

 
______________________________________________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 
 
 

______________________________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO IV - PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA PELA APROVAÇÃO DA PESQUISA 
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