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Com imensa satisfação apresentamos o Dossiê Sexualidades Possíveis, uma 

seleção de trabalhos de jovens pesquisadoras/es que foram apresentados em diferentes 

eventos acadêmicos com nossa coordenação, sendo um recorte do que tem sido produzido 

de mais recente na área de gênero e sexualidades no Brasil. Além dessa seleção, temos 

uma pequena contribuição na tentativa de periodicizar a produção acadêmica sobre 

(homo)sexualidades no país, o que, devido à sua diversidade disciplinar, sofreu um recorte 

da abordagem a partir da Antropologia e em trabalhos de cunho etnográfico. Nosso artigo, 

“Sobre gerações e trajetórias: uma breve genealogia das pesquisas em Ciências Sociais 

sobre (homo)sexualidades no Brasil”, abre o dossiê e apresenta parte das preocupações 

teórico-metodológicas presentes nos outros artigos. 

Esse dossiê é um exemplo da produção alocada no que chamamos de quinta 

geração em estudos de gênero e sexualidades, e mostra a diversidade de temas e 

possibilidades analíticas nesta área de pesquisa. A quinta geração tem sido marcada por 

essa amplitude, o que pode ser observado, por exemplo, no artigo de Silva, Longhini e 

Fernandes sobre a arquitetura generificada dos banheiros públicos. O que a um primeiro 

olhar pode parecer simplesmente a edificação de espaços exclusivos para “homens” e para 

“mulheres”, em separado, para a garantia da privacidade na evacuação, é mostrado como 

um intricado mecanismo de controle e conformação de corpos normatizados. As/os 

autoras/es descortinam os banheiros de seu próprio espaço de convivência estudantil, a 

universidade, como estopim arquitetônico para a reflexão sobre espaço e corpos 

sexualmente produzidos e adequados à sua genitália. Num experimento criativo de 

pesquisa, quando um corpo não conformado com sua genitália adentra o espaço do 

banheiro produz um ruído que escancara a constante produção (artificial) de uma pretensa 

natureza corpórea e sexual. 

O texto seguinte, de Becker e Zahra, também reflete sobre as imposições sociais à 

conformação da identidade de gênero a pessoas que estão no processo jurídico de 

transexualização. Partindo de dentro das instâncias do próprio judiciário nas decisões sobre 

alteração do prenome das/os transexuais que requerem este direito, as autoras demonstram 

como os tribunais ainda hoje mantêm uma dinâmica de avaliação dos casos com base em 
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preceitos biomédicos, o que impõe constrangimento e demora no acesso ao nome social. 

Trata-se de uma pesquisa que contribui para uma metodologia inovadora, pensando os 

trâmites do processo de nomeação de dentro dos próprios tribunais, ampliando tanto as 

contribuições às pesquisas em gênero e sexualidades sobre pessoas transexuais quanto o 

uso de arquivos e documentos como material privilegiado para a análise. 

De forma semelhante, Cuevas parte de material documental variado para analisar a 

produção de uma sexualidade heteronormativa viril na qualificação e justificação da ditadura 

militar no Paraguai (de 1954 a 1989) e meio de defender a nação. Nação, neste caso, é 

produto de uma intrincada relação entre gênero, sexualidade, homossexualidade, família e 

moral. A defesa da nação e, portanto, manutenção do regime autoritário, é feita através da 

condenação da homossexualidade como um dos males que a ameaçam, servindo de ponto 

de fuga para expressões de descontentamento civil com o regime. Tal processo, como nos 

mostra a autora, redunda em uma série de assassinatos de homossexuais, mas também em 

expressões públicas em periódicos paraguaios de contestação através do “assumir-se” 

homossexual. O trabalho de Cuevas apresenta uma das possibilidades de pesquisa nessa 

área que tem ganhado vulto, o trabalho em outros contextos nacionais. 

Finalizando o dossiê temos a contribuição de Figueiroa sobre pornografia com 

mulheres gordas. Essa é outra faceta da ampliação de possibilidades de pesquisa na 

contemporaneidade: o uso de plataformas na internet, como tem se caracterizado a 

divulgação e comercialização da pornografia de forma geral. Além disso, o trabalho de 

Figueiroa mostra um campo necessariamente transnacional, extrapolando dimensões locais 

de produção de corporalidades. Neste caso, temos uma interessante reflexão acerca de que 

tipos de corpos gordos de mulheres são comercializados para o prazer visual, bem como as 

facetas do feminismo que debatem justamente a questão da gordura. O que no senso 

comum poderia parecer inviável ou parte de um desejo muito específico, no artigo de 

Figueiroa abarca questões complexas e abrangentes sobre gênero, sexualidades e 

corporeidade. 

Esta é uma seleção rica e diversificada de trabalhos que foram discutidos por nós e 

uma rede ampla de amigas/os em diversos eventos acadêmicos. Sem poder nomear cada 

pessoa que interfere direta e indiretamente de forma produtiva neste dossiê, queremos 

agradecer a todas/os que contribuíram com seus escritos, comentários e apontamentos. E, 

mais uma vez, agradecer ao espaço aberto pela Revista Pensata para esse dossiê. 
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