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Resumo: Nesse artigo, discorremos sobre questões de gênero no espaço dos banheiros 
públicos universitários. Além de ser um espaço de uso cotidiano, o banheiro funciona como 
tecnologia em prol da regulação dos corpos, como um desdobramento do biopoder a partir 
do gênero. A pesquisa, de cunho qualitativo, propõe a articulação teórica de expressões de 
gênero (gráficas e arquitetônicas) em banheiros de uma universidade federal, procurando 
olhar esse espaço como mais um dos palcos possíveis de construção e desconstrução da 
cisheteronormatividade como sistema político. 
 
Palavras-chave: teoria queer, banheiros, heteronormatividade. 
 
Resumée: Dans cet article sont presentées les questions de genre dans l’espace de toilettes 
publiques universitaires. En plus d’être un espace d’usage quotidienne, la toilette fonctionne 
comme tecnologie en faveur de la régulation des corps, comme un outil du biopouvoir a 
partir du genre. La recherche, de nature qualitative, propose l’articulation théorique 
d’expressions de genre (graphiques et architecturales) dans les toilettes d’une université 
fédéral, et trouve le rôle des toilettes comme une des scènes possibles de la construction et 
déconstruction de l’hétéronormativité comme système politique. 
 
Mots-clés: théorie queer, salles de bains, heteronormativité. 
 
 

 

Neste artigo apresentaremos resultados da pesquisa realizada na disciplina 

Sexualidades, Homo – Transexualidades e Teoria Queer durante o primeiro semestre de 

20134. Nosso objetivo foi compreender como as questões de gênero aparecem no espaço 

dos banheiros públicos e tomamos como lócus da pesquisa os banheiros de diferentes 

centros e prédios da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O conceito de gênero 

é aqui pensado enquanto performance, ou seja, uma repetição que põe em cena atos do 

masculino e do feminino (BUTLER, 2003). O texto está dividido em duas partes. Na primeira, 

abordamos o tema da arquitetura e dos jogos simbólicos de pertencimento. Na segunda, 
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abordamos as desconstruções e os corpos que transgridem. Muito poderíamos dizer sobre 

os banheiros, mas optamos por investir nosso olhar nas inscrições nas portas e paredes. 

Observamos exclusivamente banheiros públicos da universidade, uma vez que 

apresentam maior incidência de inscrições e fácil acesso para observação. Essa foi uma 

escolha metodológica que visou contribuir com outras pesquisas que também analisaram 

banheiros (TEIXEIRA; OTTA, 1998; DAMIÃO; TEIXEIRA, 2009), sejam aqueles públicos 

como os de shoppings, rodoviárias, aeroportos, ou aqueles banheiros doméstico-privados. 

Observamos tanto banheiros “masculinos” quanto “femininos” e, nessas observações, 

percebemos similaridades e diferenças importantes. Todos os banheiros tinham cabines 

privadas e, geralmente, uma delas era acessível às pessoas com deficiência. Além disso, 

observamos ser comum espelhos, pias, lixeiras, piso e paredes claros ou de cimento 

queimado. O banheiro masculino possui uma tecnologia particular, os mictórios e o banheiro 

feminino possui apenas cabines. Como um grupo misto em termos de gênero, todas/os 

as/os integrantes da primeira etapa da pesquisa visitamos ambos os banheiros. No entanto, 

cada um dos banheiros apresentava características distintas, tanto em relação à limpeza e 

cuidados do espaço quanto ao conteúdo encontrado nas portas. 

No que tange ao trabalho de campo, num primeiro momento fotografamos todas as 

pichações nos banheiros. Posteriormente, selecionamos aquelas cujos discursos se 

remetiam mais diretamente com as questões de gênero e sexualidade, como por exemplo, 

pichações relacionadas com as homossexualidades e questões trans. 

Os banheiros pesquisados, inicialmente, eram banheiros aos quais costumávamos 

ir, lugares que faziam parte da nossa rota na universidade. Desta forma nossa circulação 

nos banheiros seguiu um movimento do familiar ao exótico. Como estudamos no Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFH), encontramos ali muito material. Visitamos também 

banheiros que nos eram menos familiares como os do prédio da reitoria, do Centro de 

Comunicação e Expressão (CCE), Centro de Cultura e Eventos e do Centro de Educação 

(CED). No banheiro do CFH, encontramos diversos debates sobre gênero. Na reitoria e no 

Centro de Cultura e Eventos, encontramos banheiros mais limpos (talvez por conta de estes 

serem prédios sem salas de aula, cujo fluxo de estudantes tem características diferentes). 

No Centro de Cultura e Eventos, não havia nenhuma inscrição nas portas. Já na reitoria os 

banheiros, tanto o feminino quanto o masculino, continham muitas inscrições. No CED, 

havia mais inscrições poéticas, já no CCE e na reitoria havia predominância de números de 

telefones para encontros sexuais, principalmente nos banheiros masculinos. A partir disso 

discutiremos a arquitetura e os jogos simbólicos de pertencimento ao espaço do banheiro. 
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ENTRE CONSTRUÇÕES – a arquitetura e os jogos simbólicos de 

pertencimento 

Falar de banheiros pode parecer um assunto completamente alheio à visão 

acadêmica racional/universal/neutra com seus discursos de produção de “verdade”. O ato 

de ir ao banheiro é tão naturalizado que muitas vezes deixamos passar despercebido o 

quanto esse simples espaço de “sujeira” e de “depósito de dejetos” afeta nossas vidas, nos 

atravessa, nos constrói dentro da lógica binária assegurada por um sistema de alinhamento 

entre sexo e gênero (RUBIN, 1984; GROSSI, 1994; LAURETIS, 1994). 

O alinhamento sexo/gênero pressupõe que o sexo biológico, definido pelos órgãos 

genitais, esteja intrinsecamente relacionado ao gênero. Todas essas categorias que 

enquadram e definem o “papel” do sujeito são construídas socialmente e asseguradas por 

aparatos de regulação (FOUCAULT, 1982). O espaço do banheiro não escapa a esse 

projeto de disposição de corpos “normais” (FOUCAULT, 1975). Analisar os banheiros a partir 

de um ponto de vista que a priori parece simples, como a sua arquitetura, aponta o quanto 

um simples espaço de “imundície” nos regula, nos normatiza sem nos darmos conta 

(PRECIADO, 2006), o que torna o banheiro um objeto de reflexão da ciência feminista. 

A arquitetura, a composição física dos espaços como o permitido e o censurado 

antes de ser uma simples divisão do espaço, implica em um projeto de regulação dos corpos 

a partir do gênero. No século XX, se construíram espaços públicos com o propósito de 

assegurar a educação de cada corpo de acordo com os códigos vigentes de masculinidade 

e feminilidade. Esses códigos reproduzem uma visão essencialista do gênero em que o 

alinhamento entre o sexo biológico e o gênero é tomado como verdade e tal alinhamento se 

torna critério fundamental no espaço do banheiro. Essa regulação essencialista dos corpos 

implica na vigilância de quem pode ou não entrar nesse ou naquele banheiro. 

 “Uma 'lei' não escrita autoriza os (...) usuários (...) [dos banheiros] a 

inspecionar o gênero de cada novo corpo que decide cruzar a porta”5, afirma Preciado 

(2006, p.2). Desta forma, consolida-se o controle público do gênero. A nós, que somos 

assignadas com o sexo feminino, sentimos no início da pesquisa certo estranhamento em 

visitar os banheiros masculinos, estranhamento esse compartilhado com os usuários que ali 

se encontravam. Os homens e rapazes que estavam nos banheiros no momento em que 

entramos pareciam confusos pela presença de pessoas cujo gênero não condizia àquele 

lugar. Ao cruzarmos de forma transgressora as portas dos banheiros, nos afetamos pela 

vigilância e inspeção do gênero, pois imediatamente éramos interpeladas por algum usuário 
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que nos advertia com frases do tipo “ei, moça, aqui não é o banheiro feminino” ou “você está 

no banheiro errado”. Em uma única situação, uma de nós, cuja performance pode ser lida 

como não correspondendo aos padrões de feminilidade, nesse momento não foi interpelada 

ao cruzar as portas do banheiro masculino, mas foi constrangida no banheiro feminino por 

usuárias que a colocaram sob suspeição. Percebemos nessa situação que qualquer pessoa 

cuja performance de gênero seja lida como “ambígua”, ainda que num banheiro “adequado” 

a seu sexo acaba sendo alvo da mesma inspeção. Isso demonstra que a lei de entrada nos 

banheiros exige uma única forma (considerada “correta”) que leva em conta: o alinhamento 

de sexo e gênero, mas também cabelos, roupas, modo de andar etc. Essa forma única é 

estereotipada e define os limites da normalidade. 

A entrada dos banheiros é caracterizada por placas indicativas que os diferenciam 

por gênero e, às vezes, por sexo. Nas palavras “banheiro masculino” e “banheiro feminino” 

ou “banheiro de mulheres” e “banheiro de homens” já está impregnada uma lógica que 

alinha sexo a gênero, explícita e implicitamente. Além disso, nessas placas a cor também é 

um dispositivo reforçador das normas de gênero: cor azul para banheiros “masculinos” ou 

“de homens” e cor-de-rosa para banheiros “femininos” ou “de mulheres”. A representação 

imagética para cada sexo atua nesse mesmo sistema impositivo dos modos de expressão 

de gênero e sexualidade: para mulheres, bonecos de vestido/saia; para homens, bonecos 

de calça. Nossa percepção está em sintonia com a descrição de Preciado (2006, p.1) ao 

afirmar que, “na porta de cada banheiro, como único signo, uma interpelação de gênero: 

masculino ou feminino, damas ou cavalheiros, (...) como se se houvesse que entrar ao 

banheiro para refazer o gênero, mais que a desfazer-se da urina e merda” (FIGURA 1). 

Tanto as palavras como as cores são dispositivos que compactuam com um discurso 

heteronormativo que torna invisível, ilegível e deslegitimada toda experiência destoante 

desta norma (BUTLER, 1999). A separação logo na entrada dos banheiros definindo 

supostas totalidades geneirificadas (como se os humanos fossem divididos em dois grandes 

grupos) remete a uma padronização da sexualidade ao supor o alinhamento 

supramencionado entre sexo e gênero. 

 

Figura 1: Placa de entrada dos banheiros universitários masculino e feminino. 
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Percebemos uma exceção: as placas das cabines acessíveis às pessoas com 

deficiência não tinham diferenciação de gênero. Tanto no banheiro masculino como no 

feminino era usado o mesmo boneco em cor azul, com calça e cabelos curtos, 

representando uma figura masculina (FIGURA 2). Segundo Anahí Guedes de Mello e 

Adriano Nuernberg (2012), com os avanços nos estudos feministas não é possível pensar 

gênero, sem pensar a articulação desta categoria com outras como, por exemplo, a 

deficiência. Nesse sentido vimos que além de uma tecnologia do gênero em que os corpos 

supostamente “capazes” são imageticamente divididos por gênero, os corpos supostamente 

“incapazes” são universalizados no masculino, o que define os banheiros como uma 

tecnologia de gênero capacitista. 

 

Figura 2: Placa das cabines acessíveis às pessoas com deficiência em ambos os 

banheiros. 
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As leis que orientam as normas de gênero não são necessariamente prescritas em 

legislações, no entanto são eficazes. Teresa de Lauretis (1994, p. 3) afirma que o “gênero é 

(uma) representação – que não significa que não tenha implicações concretas ou reais, 

tanto social quanto subjetivas, na vida material das pessoas. Muito pelo contrário”. Pudemos 

constatar essa força simbólica dessas normas na atuação das pessoas usuárias dos 

banheiros. Em nossas observações cada usuárie entrava no banheiro “correspondente” ao 

seu sexo, o que nos pareceu seguir as normas de gênero de maneira naturalizada, 

posicionando os banheiros como mais um espaço de reafirmação das expectativas 

hegemônicas do gênero (BUTLER, 2003). 

A conformação do gênero às expectativas hegemônicas inicia-se desde muito cedo, 

mesmo antes do nascimento. Esse processo reflete a inserção do sujeito num domínio de 

linguagem e parentesco pela interpelação de gênero. Nesse sentido, tornar-se menina ou 

menino é uma construção cultural, histórica e social. Contudo, esse processo de “tornar-se 

menina” ou “menino” atualiza-se sendo reforçado por diversas autoridades: “a nomeação é, 

ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e também a inculcação repetida de 

uma norma” (BUTLER, 2003, p.8). Notamos que as crianças, desde muito pequenas já são 

orientadas a frequentar o banheiro a elas “destinado”. 

Os banheiros reforçam certa maternidade compulsória ou, ao menos, uma 

expectativa de que o cuidado das crianças é uma atividade destinada e exclusiva a 

mulheres/mães (cf. BADINTER, 1985). Isso se evidencia na localização do fraudário: 

sempre no banheiro feminino, ou seja, mais uma vez, um reforço de estereótipos de gênero. 

Não vimos fraudários nos banheiros universitários. Esses aparatos de cuidado de crianças 

só estão presentes em banheiros públicos de lugares como shoppings, cinemas ou 

aeroportos. Uma hipótese possível para a ausência desse aparato nas universidades é que 

essa instituição exclui um eventual trânsito de crianças, o que não ficou evidenciado em 

campo onde observamos muites estudantes que eram mães/pais/cuidadores e que 

circulavam nos banheiros universitários. Percebemos, assim, que a arquitetura dos 

banheiros (re)produz ideais embasados em normas de gênero estanques e que, muitas 

vezes, reforçam o privado como lugar privilegiado de cuidado das crianças o que pode ter 

um impacto negativo na permanência de estudantes mães/pais/cuidadores na UFSC. 

“A arquitetura constrói barreiras quase naturais respondendo a uma diferença 

essencial de funções entre homens e mulheres”6, afirma Preciado (2006, p.1). A disposição 

criada nos espaços funciona como afirmação de gênero e o define a partir das diferenças 
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dadas pelas diferenças biológicas (PRECIADO, 2006). De modo que, para Preciado (2006, 

p.2): “(...) a produção da masculinidade heterossexual depende da separação imperativa de 

genitalidade e analidade”. Uma das inscrições encontradas em um banheiro “masculino” 

através de nossa pesquisa foi: “adoro dar o cú, mas ninguém sabe” (FIGURA 3). Este 

exemplo denota uma possível via de transgressão da lógica heteronormativa (ainda que 

expressa num ambiente “privado”), protestando contra um modelo de masculinidade 

hegemônica no qual a prática sexual anal é tida como desviante (CONNELL, 2013). 

Segundo Preciado (2006, p.2), “mijar de pé publicamente é uma das performances 

constitutivas da masculinidade heterossexual moderna”7. Com isso, observa-se que o 

banheiro age/funciona como tecnologia de gênero na (re)produção de uma masculinidade 

no espaço público (PRECIADO, 2006). 

 

Figura 3: “adoro dar o cú, mas ninguém sabe” 

 

 

O banheiro masculino remete a uma prática cultural que supõe a sociabilidade de 

sujeitos reconhecidos como homens, sob a prática de mijar em pé. Dessa forma, 

percebemos que a lógica dos espaços públicos ou os próprios espaços públicos são 

espaços idealizados de masculinidades. Já as regras dos banheiros femininos, separados 

por cabines, remete ao espaço doméstico/privado em meio ao espaço público. Assim, 

entendemos o espaço do banheiro como um reduto público que possibilita a execução de 

jogos simbólicos relativos à masculinidade, um cenário de performatividade, um lugar de 

normas/normativo (BUTLER, 1999). Este mijar enquanto performance de masculinidade 
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hegemônica também é recorrente em outros espaços além dos banheiros: homens cis8 

urinando em público (em postes, ruas, matagais) são vistos com menos estranhamento do 

que mulheres mijando nesses mesmos lugares. Mulheres que o fazem são tidas como 

desviantes, “menos femininas” ou em situação de perigo, características não consoantes se 

quem mija em “público” são homens cis. 

Outra inscrição, num banheiro “feminino”, apontava o seguinte: “quem te deixou ser 

uma mulher?”. Ao que outra pessoa (hipótese defendida a partir da diferença na caligrafia) 

responde: “a minha buceta” (FIGURA 4). Percebemos no pensamento implícito na frase de 

resposta a questão do quanto 

 
a estrutura heteronormativa faz com que a heterossexualidade apareça 
como uma sexualidade sempre existente, natural, normal e pura. (...) Como 
compreende sempre um binarismo, esse tipo de linguagem conforma 
ideias, instituições, sujeitos e corpos (Butler, 1999, p.4). 

 

Figura 4: “quem te deixou ser uma mulher?”; “a minha buceta” 

 

 

De acordo com Butler (1999), a diferença sexual é amiúde justificada a partir de 

diferenças materiais, mas ela lembra que essas diferenças são sempre marcadas e 

formadas por práticas discursivas. Para ela, o “sexo” seria um ideal regulatório e sua 

materialização seria imposta, sendo que esta materialização ocorreria ou não, através de 

determinadas práticas altamente reguladas. Nas palavras de Butler (1999, p.3): “O ‘sexo’ é, 

pois, não simplesmente aquilo que ‘alguém’ simplesmente se torna viável, é aquilo que 

qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural”. 

Percebemos, desta forma, que a referida inscrição trabalharia nesta lógica de tornar a 
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presença/ausência da genitália o requisito obrigatório para alguém se constituir enquanto 

mulher. 

Outro ponto que nos chamou atenção foi a respeito da experiência lésbica dentro 

dos banheiros. Adrienne Rich (1980) aponta que a invisibilidade lésbica nas mais diferentes 

dimensões, desde a produção acadêmica até às práticas cotidianas (se mulheres cis são 

invisibilizadas, mulheres lésbicas cis o são duplamente e mulheres trans*, triplamente). 

Assim, a compulsão heterossexual está presente também nos banheiros públicos, desde a 

inspeção e controle dos corpos feita por outras usuárias dos banheiros na presença de uma 

lésbica masculinizada (butch) até à repulsa e exclusão (FIGURA 6: “suas lésbicas filhas da 

puta”). O controle dos corpos aplicado no uso dos banheiros, como já foi dito, é sustentado 

através de policiamento e vigilância, definem quem pode ou não utilizar aquele espaço. Ao 

ocupar o banheiro feminino, uma lésbica percebe o não pertencimento àquele ambiente, 

desde sua autoidentificação até o estranhamento potencial de outras ocupantes daquele 

espaço. Ao utilizar o banheiro masculino também se percebe deslocada dele. 

 

Figura 5: “suas lésbicas filhas da puta” 

 

 

Assim, a norma heterossexual se mostra intrinsecamente ligada e aparece 

nitidamente na utilização dos banheiros, tanto nas estereotipias das homossexualidades 

(masculina e feminina), como também em outros corpos cuja performance, ainda que 

heterossexual, não esteja nos moldes de feminilidade e masculinidade essencializados, por 

exemplo, mulheres e homens trans* (especialmente quando essas pessoas não têm alta 

passabilidade cis) (CREMONINI, 2012; KAAS, 2013) (FIGURA 7). 
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Figura 6: “e se Glauco for trans?” 

 

 

Desta forma, a arquitetura material-simbólica dos banheiros opera numa lógica 

binária que toma o sexo biológico como sendo de ordem “natural”, estanque, imutável e não 

como algo construído historicamente (LAQUEUR, 2001). Além dessa naturalização, os 

banheiros também alinham ao sexo “natural” um gênero também esperado “normal”, de 

forma que a experiência das pessoas que transitam nesses espaços tende a ser 

deslegitimada e invisibilizada pela imposição de um modelo normativo (PRECIADO, 2006). 

Como lembra Tereza de Lauretis (1994, p.8), “um sujeito é constituído no gênero, 

sem dúvida, mas não apenas pela diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e 

representações culturais”. É necessário pensar o gênero não tão objetivamente ligado à 

diferença sexual, nem tomar a própria “diferença sexual como efeito de linguagem ou como 

puro imaginário (não relacionado ao real)”, defende Lauretis (1994, p.3). Ainda de acordo 

com ela, seria necessária então uma desconstrução desse estreitamento histórico – 

presente no próprio movimento feminista – entre gênero e diferença sexual. Como 

ferramenta teórica possível para a dissolução desta dificuldade, Lauretis (1994, p.5) elabora 

o conceito de tecnologia de gênero. Apoiada nas análises de Foucault, ela entende o gênero 

como tecnologia sexual, pensado como “representação e auto-representação, resultantes de 

diversas tecnologias sociais, (...) discursos, epistemologias e práticas críticas 

institucionalizadas, e também das práticas da vida cotidiana”, como o simples ato de ir ao 

banheiro. Portanto, a partir dessa perspectiva, o gênero pode ser visto como um 

desdobramento de uma complexa tecnologia política e o banheiro como espaço físico que 

permite que os sujeitos exerçam sua performance de gênero e sejam atravessados pelas 

normas presentes nessa arquitetura da sujeira (LAURETIS, 1994). Dessa forma, o banheiro 

pode ser pensado como um desdobramento da biopolítica assegurada pela lógica 
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heterossexual. Nesse sentido, talvez até mesmo as inscrições nas portas dos banheiros 

possam funcionar como tecnologias de gênero, pois seus discursos expressam efeitos 

dessas mesmas tecnologias, como normatização e preconceitos. 

 

ENTRE DESCONSTRUÇÕES – corpos que TRANSgridem 

Outra inscrição em um banheiro “feminino” enunciava: “Desobediência, por sua 

culpa serei feliz” (FIGURA 5). Conforme mencionado anteriormente, para Butler (1999), o 

sexo como constructo ideal se materializa através do tempo pela atuação de normas 

regulatórias impositivas, não sendo, por conseguinte, uma condição estática do corpo. O 

próprio fato de que exista essa reiteração forçada é sintoma de que a materialização nunca 

é completamente “bem-sucedida”: os corpos nunca se conformam integralmente às normas 

(BUTLER, 1999). 

 

Figura 7: “Desobediência, por sua culpa serei feliz” 

 

 

Percebe-se então que “são as instabilidades, as possibilidades de rematerialização, 

(...) que marcam um domínio no qual a força da lei regulatória pode se voltar contra ela 

mesma para gerar rearticulações que colocam em questão a força hegemônica daquela 

mesma lei regulatória” (BUTLER, 1999, p.7). A partir dessa perspectiva de transgressão da 

norma, uma leitura possível é de que a desobediência pode ter um caráter subversivo, na 

medida em que vai de encontro à conduta esperada/imposta. 

Desta forma, ressaltamos que não apenas as pessoas trans* não se adéquam à 

expectativa cisheteronormativa, mas que também todas as pessoas constituídas nesses 

códigos acabam por escapar em menor ou maior grau deste ideal regulatório em algum/uns 

momento/s de suas vidas: a precariedade em se tentar seguir ou abandonar completamente 
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à norma se dá também por conta do caráter atualizante desta norma, além do que, mesmo 

as vias de fuga e afastamento também acabam por ter condições de possibilidade dentro 

dos discursos que as produzem (BUTLER, 2003). Partimos então da ideia de que nenhuma 

identidade é essencialmente transgressora ou perpetuadora da norma, mesmo porque 

lemos essa categoria enquanto um construto fluido cuja singularidade da experiência dos 

sujeitos que a constituem impede quaisquer absolutizações (BUTLER, 2003). Assim, 

partimos da concepção de que identidades são importantes enquanto ferramentas 

estratégicas de reconhecimento, visibilidade e demanda por direitos, mas não como verdade 

absoluta sobre as experiências dos sujeitos. 

É possível notar que a experiência trans* – pelo modelo heteronormativo – não é 

legitimada nem no banheiro “feminino” nem no “masculino”. A violência de gênero ocorre de 

maneira profunda: o policiamento no corpo trans*, muitas vezes empreendido peles usuáries 

dos banheiros, busca vestígios que “justifiquem” o uso de um determinado banheiro – se 

homem (cis), masculino; se mulher (cis), feminino. No entanto, não é apenas o policiamento 

de identificação do sexo que acontece, também o gênero (entendido como estereótipos 

construídos historicamente) é investigado: “nascer homem” (ou mulher) e apresentar um 

gênero feminino (ou masculino) é visto com ojeriza pela noção cisheteronormatividade 

(PRECIADO, 2006). Assim, o desejo da pessoa é ignorado e desrespeitado, como se a 

identificação ou fala dela sobre si mesma não importasse o suficiente para que ela própria 

pudesse ter agência em escolher livremente em qual tipo de banheiro prefere ir, a partir de 

sua identificação de gênero. Nesse sentido, a disposição binária dos banheiros também 

pode se constituir em uma violência para pessoas que se identificam como não-binárias: 

elas são obrigadas a “escolher” ou o “masculino” ou o “feminino”, sendo que não se 

identificam nem com um nem com outro (CREMONINI, Juno; 2013). 

Tal como a homossexualidade um dia já foi, ainda hoje a transexualidade é tida 

como patologia pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM- 

APA). Neste Manual, utilizado internacionalmente por diversos campos da “Ciência”, 

Berenice Bento e Larissa Pelúcio (2012, p. 4) afirmam que se encontra 

 
uma radical defesa do dimorfismo. As performances de gênero, a 
sexualidade e a subjetividade são níveis constitutivos da identidade do 
sujeito que se apresentam colados uns aos outros. O masculino e o 
feminino só se encontram por intermédio da complementaridade da 
heterossexualidade. Quando há qualquer nível de descolamento, deve 
haver uma intervenção especializada, principalmente de algum especialista 
nas ciências psi, para restabelecer a ordem e a “coerência” entre corpo, 
gênero e sexualidade. É esse mapa que fornecerá as bases fundamentais 
para a construção do diagnóstico de gênero. 
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Bento e Pelúcio (2012) ressaltam que muito embora não haja mais uma 

patologização explícita do “homossexualismo”, a atualização do patologizar da sexualidade 

agora opera nos chamados “transtornos de gênero”. O que acontece, no entanto, é que 

implicitamente continua ocorrendo uma patologização da homossexualidade, pois para 

serem trans* “verdadeires” no diagnóstico, fica implícita a expectativa de uma sexualidade 

heterossexual, nas palavras das autoras: 

 
Se o gênero só consegue sua inteligibilidade quando referido à diferença 
sexual e à complementaridade dos sexos, quando se produz no menino a 
masculinidade e na menina a feminilidade, a heterossexualidade está 
inserida aí como condição para dar vida e sentido aos gêneros (p. 5). 
 

Assim, a partir do momento em que há uma interdição a pessoas trans* a 

frequentarem o banheiro com o qual se identificam, ocorre simultaneamente uma 

reprodução da lógica binária e patologizante das identidades trans*, como se de fato ou “ou 

se nasce mulher ou se nasce homem”, enquanto verdade absoluta, estanque e imutável, 

ignorando que homens trans* e mulheres trans* são homens e mulheres, respectivamente, e 

se é assim que se identificam, é assim que devem ser tratades e respeitades (CREMONINI, 

2013; BENTO; PELÚCIO, 2012; KAAS, 2012). Monique Wittig (1980) também vai nesse 

sentido ao afirmar que: 

 
ao admitir que há uma divisão “natural” entre mulheres e homens, 
naturalizamos a história, assumimos que “homens” e “mulheres” sempre 
existiram e sempre existirão. Não somente naturalizamos a história como 
também, por consequência, naturalizamos os fenômenos sociais que 
manifestam nossa opressão, tornando impossível qualquer mudança. 
 

Percebemos, assim, que nos banheiros ocorre uma internalização e naturalização 

dos discursos que atuam como dispositivos de controle, como se a diferença sexual e de 

gênero existisse ontologicamente e de uma única forma, sem haver questionamentos como 

os propostos por Bento e Pelúcio: 

 
Por que diagnosticar o gênero? Quem autoriza psicólogos, psiquiatras, 
endocrinologistas e outras especialidades que fazem parte das equipes 
multidisciplinares a avaliarem as pessoas transexuais e travestis como 
“doentes”? (...) Quais e como estabelecer os limites discerníveis entre “os 
transtornados de gênero” e “os normais de gênero”? O único mapa seguro 
que guia o olhar do médico e dos membros da equipe são as verdades 
estabelecidas socialmente para os gêneros, portanto estamos no nível do 
discurso. Não existe um só átomo de neutralidade nesses códigos. Estamos 
diante de um poderoso discurso que tem como finalidade manter os 
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gêneros e as práticas eróticas prisioneiras à diferença sexual (p. 11). 
 

NOTAS SOBRE LINGUAGEM 

Nesse artigo usamos as terminologias “cis” e “trans” e também a letra “e” como 

alternativa de neutralizar o gênero de palavras que exigem flexão. É importante resgatar a 

implicação política dos termos trans* e cis em sintonia com o transfeminismo (campo de 

produção acadêmica e militância que visa maior visibilidade, protagonismo e 

empoderamento de pessoas trans*). Sobre o uso do termo trans, Hailey Kaas (2013) coloca 

que ele pode ser a abreviação de diversas palavras que “expressam diferentes identidades, 

como transexual ou transgênero, ou até mesmo travesti”. Assim, continua ela, esse termo 

grafado com asterisco (trans*) intenta evitar classificações potencialmente excludentes, 

sendo chamado de termo guarda-chuva, propondo-se mais inclusivo das diferentes 

identidades trans. Ainda segundo Kaas (2013), o termo trans* pode incluir pessoas trans* 

que se identificam dentro e/ou fora do sistema normativo binário de gênero”, salientando 

sempre que a autonomia e palavra final para auto-identificação deve ser sempre das 

próprias pessoas trans*. Já com relação ao termo/prefixo “cis”, Kaas (2012) coloca que uma 

pessoa cis seria alguém “politicamente vista como ‘alinhada’ dentro de seu corpo e de seu 

gênero”, ou, como afirma Juno Cremonini (2013), pessoa cis é uma pessoa não-trans*. Nas 

palavras de Kaas (2013): “cis é o sentimento e o privilégio de pertencimento a uma categoria 

legitimada de sexo e gênero universal, que justamente por ser legitimada não depende de 

nenhum dispositivo social de validação, seja do próprio Estado ou de suas Instituições” 

(KAAS, 2012). Assim, o uso deste termo seria fundamental na medida em que, 

historicamente, o lugar de privilégio não é nomeado e essa nomeação política é necessária 

para uma conseguinte desnaturalização desse lugar (KAAS, 2012). Desta forma, fazemos 

uso deste prefixo enquanto ferramenta política, assim como o fato de usarmos a letra “e”9, 

expressam-se enquanto tentativa de quebrar a normatividade gramatical da língua 

portuguesa que pressupõe um sujeito universal masculino, procurando tornar a escrita mais 

equitária, neutra. 

 

PERSPECTIVAS ATUAIS – Projetos sobre banheiros 

Ainda no que concerne à reiteração constante e forçada das normas, uma notícia a 

que tivemos acesso explicita alguns aspectos dessa questão: um projeto de lei (PL 

15.327/2013) do vereador Deglaber Goulart (PMDB) propõe a criação de um terceiro 

banheiro, destinado a pessoas que se identificassem como participantes do grupo LGBT*. 

                                                           
9 Além do ‘e’ também é possível usar outras letras e símbolos como arrobas, barras ou outras letras. 
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Em entrevista10, questionado sobre se apenas “pessoas do movimento” usariam o “banheiro 

unissex”, o vereador Deglaber responde 

 
sim, do movimento... que se sente constrangido...‘Há discriminação...’ Não 
tem discriminação! Se tem no Rio de Janeiro, em Curitiba, em outras 
cidades, só em Florianópolis vai ser discriminação?! Não vejo motivo 
nenhum. Isso vai facilitar cada vez mais... 
 

Este projeto de lei, na nossa leitura, acaba atuando como uma tentativa de 

institucionalizar – por consequência, reforçar – a imposição de verdades e discriminação 

sobre os corpos usando como “argumentos” proposições carentes de consistência e lógica, 

ou melhor: carregadas de consistência e lógica, heteronormativas. No discurso do vereador, 

podemos perceber diversas associações equivocadas, mas cujo engano não é gratuito, uma 

vez que coadunam com a verdade que ele quer impor: a de que “pessoas do movimento” 

(LGBT*) não poderiam ocupar os mesmos espaços daquelas que ele classifica como 

“pessoas de bem”. Nesse sentido, vemos que os banheiros, no modelo como se configuram 

atualmente, já atuam como palco da aplicação de (hétero)normas, tal como versa Preciado 

(2006): 

 
Não é por acaso que a nova disciplina fecal imposta pela nascente burguesia 
no final do século XIX é contemporânea a novos códigos conjugais e 
domésticos que exigem a redefinição espacial dos gêneros e que serão 
cúmplices da normalização da heterossexualidade e da patologização da 
homossexualidade (p.2). 
 

Além da questão da patologização da homossexualidade, no discurso do vereador 

Deglaber também é possível notar diversas outras “associações”, diz ele: 

 
eu acredito que há constrangimento do movimento gay e às vezes até 
entrar no banheiro masculino, pode usar esse ali...Como no caso em São 
Paulo, um cara se vestiu de travesti, entrou no banheiro feminino e 
estuprou a moça...É a segurança também. 
 

No pronunciamento do vereador Deglaber Goulart percebemos uma profunda 

confusão (para não dizer desrespeito) por questões como sexualidades e identidades de 

gênero. Em sua fala, fica implícita a crença dele no fato de que se alguém expressar 

determinada sexualidade (no caso, homossexual) ou identidade de gênero não hegemônica 

isso o/a faria menos digno/a de frequentar os mesmos banheiros das pessoas de “moral e 

bons costumes”. Além disso, “cara que se veste de travesti” teria mais chance de ser um 

                                                           
10 Link para a entrevista completa, bem como transcrição de trechos, presentes no anexo 1. 
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agressor sexual, logo, segregar as pessoas por um critério de gênero seria também uma 

medida de “segurança”, na fala dele. O vereador, com essa generalização, inverte o 

processo histórico de vulnerabilidade das populações LGBT*. Outro fator que emerge na 

fala do vereador, reflete um pensamento presente no imaginário social de que mulheres cis 

no banheiro “masculino” estariam correndo uma espécie de risco e/ou que estariam em 

especial vulnerabilidade (assédio sexual, estupro, por exemplo). Esta ideia reforça a noção 

de que mulheres seriam essencialmente mais fracas e que, diante dessa pressuposta 

“fragilidade”, a postura “correta” devesse ser uma mera fuga, um afastamento dessa 

situação. Percebemos nesse raciocínio, uma culpabilização das “vítimas”, como se uma 

eventual agressão às mulheres fosse “culpa” delas que não deveriam estar no mesmo 

espaço “de homens” cis, onde a violência seria quase que esperada, naturalizada, sem 

haver qualquer responsabilização dos agentes agressores. Além da essencialização das 

mulheres enquanto sujeitos totalmente frágeis e vulneráveis, também ocorre uma segunda 

essencialização: a pressuposição de que a violência seria intrínseca aos homens cis, que 

não conseguiriam se “controlar” ante a “provocação” das mulheres. Todo este raciocínio se 

pauta numa construção heterossexista (RICH, 1980). 

De maneira que a idealização do “projeto do terceiro banheiro”, seja concretizada, 

será uma materialização e reforço de um pensamento sexista, que infelizmente sabemos 

não ser exclusivo do vereador Deglaber Goulart. Refletindo sobre essa postura política do 

referido vereador, pudemos notar que a divisão entre os banheiros implica numa 

desigualdade entre humanos, o que nos lembra das categorias de Butler (1999) ao falar em 

“humano” e “inumano”. Segundo ela, campos de poder e discurso gerenciam e sustentam 

aquilo que é legitimado como “humano”, em especial quando falamos de “seres abjetos”, 

cuja própria humanidade é questionada. Assim, a construção do gênero atuaria por “meios 

excludentes, de forma que o humano é não apenas produzido sobre e contra o inumano, 

mas através de um conjunto de exclusões, de apagamentos radicais” (BUTLER, 1999). Em 

se tratando da construção de gênero, Butler (1999) lembra que 

 
não é suficiente afirmar que os sujeitos humanos são construídos, pois a 
construção do humano é uma operação diferencial que produz o mais e o 
menos “humano”, o inumano, o humanamente impensável. Esses locais 
excluídos vêm a limitar o “humano” com seu exterior constitutivo, e a 
assombrar aquelas fronteiras com a persistente possibilidade de sua 
perturbação e rearticulação (p.162/p.9). 
 

Uma iniciativa completamente diferente da proposta do parlamentar Deglaber, foi a 

“ocupação do banheirão”. Essa ocupação aconteceu em agosto de 2013 e foi realizada por 
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um grupo de estudantes da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Esses 

alunes ocuparam um banheiro da ala “masculina” do setor das humanidades daquela 

universidade, tendo como objetivo “a instauração de um banheirão como zona política pós-

gênero e sexo dissidente”. Com inscrições libertárias, o banheiro tornou-se um espaço de 

resistência contra às normatizações identitárias entre masculino/feminino/cis/trans*, sendo 

um dos seus objetivos a constituição de espaços livres de demarcações separando gêneros, 

como costuma acontecer em banheiros públicos. Obtivemos essas informações a partir de 

nossa própria visita ao banheirão e posterior aproximação de algumas pessoas que 

protagonizaram esta ocupação. A ocupação durou quase um mês e gerou diversas 

informações, fotos e um texto intitulado “Medo de Gliter”, que é possível acessar no blog: 

http://afetadxs.blogspot.com.br/. Segue abaixo um trecho do texto/manifesto gliter: 

 
E seguimos a fazer políticas monstruosas, que já não somos a esquerda 
organizada em torno de um projeto unitário, nem o movimento estudantil 
que ocupa a reitoria e constrói uma pauta de reivindicações; somos 
estranhos, descentrados, transviados e descomprometidos com um projeto 
consistente de universidade livre: nossa luta é pelo direito de sentir-se 
seguro no aqui e agora, nossa liberdade não depende de projetos 
consistentes mas de ações diretas, nossa guerrilha é festa e nossa vingança 
é sermos felizes (Por Afetadxs, 15/08/20130). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da articulação teórico-prática, arriscamos dizer que, além de ser um mero 

espaço de expressão, os discursos nas portas dos banheiros não são uma expressão 

qualquer. O falar da sexualidade, presente no banheiro, é passível de dialogia com a análise 

de Foucault (1977), em a “História da Sexualidade”, onde explica que, após o século XVII, 

ocorrera uma superexposição do “sexo”, mas uma exposição falaciosa, uma vez que só 

poderia ocorrer dentre rígidos parâmetros de inspiração moral. A lógica percebida em 

relação às inscrições nas portas distingue-se dessa mera exposição do “sexo”, referida por 

Foucault (1977). O discurso nas portas dos banheiros, talvez por conta da “privacidade” das 

cabines, opera de maneira mais desinibida, sendo então, potencialmente, um palco para 

desconstruções heteronormativas e de criação de novas formas de ser e estar no mundo, ao 

mesmo tempo em que também é reflexo de preconceitos como machismo, lesbofobia, 

transfobia e homofobia. 

Conforme explicitamos ao longo do texto, percebemos que, como aponta Preciado 

(2006), o banheiro é lugar onde a referência ao espaço público está assegurada ao 

masculino e de variadas formas institui-se e é instituída pelo imaginário heterossexual 

enquanto norma. Assim como em outros apontamentos feitos por Rich (1980), aos quais 

http://afetadxs.blogspot.com.br/
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expõe uma gama de fatores que determinam a heterossexualidade como um sistema 

político de controle e privilégio masculino, o banheiro, além de abarcar a categoria de 

tecnologia de gênero, desde sua composição arquitetônica através de sua disposição 

espacial que deixa claramente marcada a separação entre público e privado, até sua 

composição estética impressa nos grafites/inscrições, expressando o quanto a 

heterossexualidade compulsória atravessa o cotidiano enquanto norma vigente do privilégio 

instaurado e garantido pelo/para homens cis (LAURETIS, 1994). 

Podemos dizer então, que o banheiro público (na forma como se encontra 

atualmente) atua como tecnologia de gênero que perpetua e reflete discursos correntes em 

outros espaços, discursos cuja função obedece a uma lógica heteronormativa, como 

exemplo: igrejas, onde durante muito tempo (e ainda hoje) ocorre uma separação entre 

homens e mulheres, pressupondo assim a heterossexualidade como natural e a 

homo/bissexualidade como desvio; escolas exclusivas para rapazes ou moças em que se 

“justifica” essa divisão a partir de uma suposta peculiaridade de um gênero e de uma 

sexualidade universal e etc. (LAURETIS, 1994). 

Uma vez que a manutenção do sistema binário se dá também por uma 

internalização e crença neste sistema enquanto “Verdade”, outros modelos divergentes 

deste podem causar tanto aceitação, quanto resistência e não temos a pretensão de 

apresentar quaisquer “soluções” a esta configuração. Acreditamos apenas que a atual forma 

como se constituem os banheiros funciona, como já afirmamos anteriormente, de modo 

bastante normativo e excludente, desrespeitando o desejo das próprias pessoas que deles 

se utilizam. No entanto, ao mesmo tempo em que há essa normatividade, é importante 

lembrar que também há a contrapartida, pois o “mero” tornar visível a existência de outros 

modos de vida, de valores e práticas alternativos já “desmente as construções hegemônicas 

de mundos sociais, (...) construções que buscam afirmar a superioridade política do homem 

branco, a coerência e unidade do “eu”, a naturalidade da heterossexualidade monogâmica 

(...)” (SCOTT, 1999, p.3). Ressaltando que esta visibilidade não deve “individualizar” a 

resistência pondo-a no exterior da construção discursiva – conforme já mencionado 

anteriormente, as resistências só emergem a partir de contextos histórico-políticos –, como 

lembra a análise foucaultiana ao trazer que as próprias relações de poder produzem 

resistências em seu interior. De maneira que, assim como o gênero e todas as outras 

categorias constitutivas da subjetividade são construídas socialmente através do 

compartilhamento de símbolos e códigos, sua manutenção e também sua modificação 

também podem ser (des)construídas. Por isso, a possibilidade de subverter a 

cisheteronormatividade enquanto sistema político é fundamental para desenraizar 
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concepções naturalizadas do gênero, as quais deslegitimam a diversidade das experiências 

(WITTIG, 1980; BUTLER, 2003). 

Então, muito mais do que afirmativas, a pesquisa nos traz questionamentos e é 

com eles que concluímos a partir de uma fala de Butler (1999): 

 
Como, pois, podemos pensar a matéria dos corpos como uma espécie de 
materialização governada por normas regulatórias – normas que têm a 
finalidade de assegurar o funcionamento da hegemonia heterossexual na 
formação daquilo que pode ser legitimamente considerado como um corpo 
viável? Como essa materialização da norma na formação corporal produz 
um domínio de corpos abjetos, um campo de deformação, o qual, ao deixar 
de ser considerado como plenamente humano, reforça aquelas normas 
regulatórias? Que questionamento esse domínio excluído e abjeto produz 
relativamente à hegemonia simbólica? Esse questionamento poderia forçar 
uma rearticulação radical daquilo que pode ser legitimamente considerado 
como corpos que pesam, como formas de viver que contam como “vida”, 
como vidas que vale a pena proteger, como vidas que vale a pena salvas, 
como vidas que vale a pena prantear? (p.17). 
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