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Corpo do texto 

 

 O presente trabalho se propõe a um estudo essencialmente teórico para o 

desenvolvimento de uma aproximação conceitual do conceito de gênero relacionado ao 

da experiência. 

Devemos então começar o presente artigo pensando nas relações estruturantes de 

nossa sociedade, mais especificamente como cada uma delas está ligada por um 

contexto de sexo/gênero, seja em nossas relações familiares, trabalhistas, estudantis, 

amorosas ou simplesmente breves contatos, todas as relações – inseridas em um 

contexto moderno, capitalista e ocidental – têm como base elementos como classe, raça 

e, nosso objeto de estudo, gênero. 

A sociedade estabelece uma distribuição de responsabilidades 

que são alheias as vontades das pessoas, sendo que os critérios 

desta distribuição são sexistas, classistas e racistas. Do lugar que 

é atribuído socialmente a cada um, dependerá a forma como se 

terá acesso à própria sobrevivência como sexo, classe e raça, 

sendo que esta relação com a realidade comporta uma visão 

particular da mesma. (CARLOTO, 2002, p.202) 

 Poderemos então entender que tais elementos vêm como pano de fundo de uma 

construção histórica das relações e que não são simplesmente intrínsecos e basais de 

toda e qualquer sociedade existente, sendo assim, devem ser entendidos dentro da 
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presente análise a partir do ponto de vista já citado anteriormente: capitalista e 

ocidental.  

 Trazemos este recorte de uma sociedade ocidental pois acreditamos que os 

padrões colocados sejam facilmente exemplificáveis, afinal, são séculos de uma 

construção sistemática sobre os corpos sociais. E devemos ressaltar, mais uma vez, que 

estes elementos não são simplesmente impostos ao indivíduo, os mesmos convergem 

com os desejos e experiências do mesmo para assim construir um gênero. 

Quando a “cultura” relevante que “constrói” o gênero é 

compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a 

impressão de que o gênero é tão determinado e tão fixo quanto 

na formulação de que a biologia é o destino. Nesse caso, não a 

biologia, mas a cultura se torna o destino. (BUTLER, 2003, p. 

26) 

 Observando e discutindo a inserção psicossocial dos indivíduos que vivem 

nestes contextos contemporâneos de diversas relações intrapessoais e interpessoais 

diárias, pretendemos neste artigo desenvolver uma reflexão crítica e uma aproximação 

conceitual do elemento que é altamente citado contemporaneamente, o gênero. E 

entender a relação do gênero com a experiência – conceito que será destrinchado mais a 

frente – em termos de desenvolvimento e construção de um gênero a partir desta 

experiência individual. Pensando também o papel dos corpos dentro deste contexto de 

gênero, como os mesmos se alteram, se reinventam e reivindicam espaços de maneira 

aleatória e pessoal a partir do local da experiência – que é estritamente pessoal e 

intrasferível.  

Não se trata de perceber apenas corpos que entram em relação 

com outro. É a totalidade formada pelo corpo, pelo intelecto, 

pela emoção, pelo caráter do EU, que entra em relação com o 

outro. Cada ser humano é a história de suas relações sociais, 

perpassadas por antagonismos e contradições de gênero, classe, 

raça/etnia. (SAFFIOTI, 1992, p. 210) 

 Tomando o gênero como um elemento estruturante das relações sociais, não 

importando a relação de afeto ou afastamento presente dentro delas, pretendemos 
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analisar de maneira estritamente conceitual, com caráter transdisciplinar e passando por 

elementos filosóficos, artísticos, sociológicos e comunicacionais, como o gênero se 

desenvolve e se gere nos corpos, através das experiências. Sendo que, os sujeitos que 

aqui nos referimos são qualquer indivíduo que se insira em um contexto de sociedade – 

pois desenvolveremos gênero aqui aliado a esta –, focando nesta sociedade ocidental já 

citada anteriormente. 

 Sendo assim, apresentaremos aqui elementos que corroborem com o pensamento 

da construção do gênero a partir da experiência corporal e espiritual de cada um e que 

não invalidam todo um conceito biológico de hereditariedade de genes. Ainda 

reforçamos o entendimento de elementos do imaginário social quanto aos mais diversos 

gêneros e suas performances sociais, para que assim entendamos de maneira mais 

profunda o conceito: gênero igual experiência mais contexto social e fatores biológicos. 

 O presente artigo trará um estudo essencialmente teórico, trabalhando com a 

revisão de material bibliográfico para a coesão de conceitos necessários para a 

construção do entendimento dentro deste trabalho, como: gênero, experiência, corpo, 

imaginário e performance. O trabalho virá com o objetivo de desenvolvimento de um 

conceito de gênero aliado à experiência. 

 Além de revisão do material bibliográfico levantado, trabalharemos com o 

conhecimento comum ou conhecimento ordinário desenvolvido pelo sociólogo francês 

Michel Maffesoli, ressaltando a importância do desenvolvimento de um conhecimento e 

de indivíduos para além dos padrões da academia e da burocratização do saber. 

Entendemos que este modo de conhecimento permite uma análise mais processual e não 

fixada em determinado momento do desenvolvimento psicológico, social e espiritual 

dos indivíduos, que é o caso de outros modos de análise mais voltados a quantificação 

ou qualificação dos entendimentos.  

 

O conhecimento empírico ultrapassa as construções 

racionalizadoras. Precisamente aí se encontra a grandeza e ao 
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mesmo tempo a maior limitação da sociologia, necessariamente 

inacabada, já que a própria vida social é inacabada, superando 

qualquer condicionamento estrutural. (MAFFESOLI, 2010, p. 9) 

 Assim, o conhecimento comum é trazido para sustentar o caráter de mutação do 

saber a partir do seu local de inserção, um caráter desenvolvido a partir da experiência. 

Como abordado por Haraway (1995), devemos pensar o ponto de partida do 

conhecimento, onde o sujeito que gera conhecimento se localiza – em termos de 

condição social, geográfica, de vivências e outras –, para que assim, o saber não seja 

algo imutável e homogêneo. 

As ciências naturais, sociais e humanas sempre estiveram 

implicadas em esperanças como essas. A ciência sempre teve a 

ver com a busca de tradução, convertibilidade, mobilidade de 

significados e universalidade - o que chamo de reducionismo 

quando uma linguagem (adivinhe de quem) é imposta como o 

parâmetro para todas as traduções e conversões. (HARAWAY, 

1995, p. 16) 

O conhecimento comum, juntamente com o entendimento dos saberes 

localizados, nos traz esta possibilidade de análise e pensamento para além da inércia, 

propiciando a construção de um estudo aliando referencial teórico, pessoalidade e 

experiência. Sendo assim, apresentamos a metodologia do presente artigo com um fator 

essencialmente teórico e discursivo partindo de conhecimentos comuns e de textos 

elementares para o desenvolvimento de um pensamento crítico dos temas aqui 

abordados. 

Sendo assim, desenvolvemos uma grande contextualização antes da criação de 

um conceito ou pensar sobre o fator gênero, passando por autores de diversas áreas do 

saber como: Joan Scott, Judith Butler e Iris Young sobre gênero e sexualidades, Jorge 

Glusberg e Eleonora Fabião sobre performance, Christine Greiner sobre corpo, Jorge 

Bondía sobre experiência, Lúcia Santaella sobre linguagem e arte e Michel Maffesoli 

sobre imaginário. 

Percebemos alguns pontos chave dentro destes desenvolvimentos e pesquisas já 
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existentes, como por exemplo, o caráter de movimento e fluidez presentes dentro do 

fator gênero, a relevância e a influência do imaginário dentro do gênero e o poder de 

mutação que as performances aliadas ao gênero possuem sobre o corpo. 

 Após esta contextualização teórica com caráter essencialmente transdisciplinar 

discorreremos mais profundamente e objetivamente os apontamentos que já foram 

antecipados. Propomos um entendimento do fator social gênero como uma tríade, sendo 

que dois dos elementos desta tríade já foram desenvolvidos em diversos outros estudos 

e focamos aqui na proposição de um novo elemento, a experiência. 

 O primeiro fator que faria parte da composição da tríade seriam os fatores 

biológicos e genéticos intrínsecos do indivíduo, que são herdados e passados por meio 

de seus genomas. O segundo fator, o mais desenvolvido e pensado por grande parte das 

autoras – como Young – seria as condições sociais que o mesmo se insere. 

 Este segundo fator seria de grande relevância para a formação de um gênero e/ou 

uma expressão de gênero dos sujeitos, afinal, podemos perceber diferenças claras em 

gêneros ditos iguais quando analisados em indivíduos inseridos em sociedades 

diferentes. Como por exemplo, não podemos dizer que uma mulher europeia possui e 

usufrui de um gênero feminino da mesma maneira que uma mulher africana ou 

brasileira. Este fator é intercruzado por elementos como raça, classe, etnia, posição 

demográfica, religião, cultura e outros. É interpelado por tudo aquilo que é interior a 

formação do sujeito como um ser pensante e possuidor de uma opinião e uma posição, 

tudo que ao nascer já recebemos como uma imposição clara e dificilmente imutável da 

sociedade. 

 Dizemos dificilmente imutável em termos de mutabilidade inicial. É, na grande 

maioria dos casos, impossível que um bebê ou uma criança possa dizer e se afirmar 

como sujeito para reivindicar seu corpo e suas vontades. Este fator é subversível quando 

os indivíduos atingem fases de maior autonomia como a adolescência e a fase adulta, 

neste momento os mesmos adquirem em geral uma maior autonomia de suas vidas e 

corpos e, podem assim negar os padrões impostos ou se formar a partir deles 
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E, o terceiro fator da tríade que aqui propomos é a experiência. Pensando nesta 

experiência assim como apresentada por Bondía, um elemento pessoal. A experiência 

como um momento em que o indivíduo sai de seu estado de inércia e se coloca em um 

estado de mutação e aprendizado. A experiência como um momento aliado a pausa, 

quando os sujeitos se entregam a experiências os mesmos se entregam a momentos de 

pausa. 

Pensando que, quando os mesmos saem deste estado de pausa eles já não são os 

mesmos pois a experiência é sempre transformadora. Como mostrada por Fabião, 

sempre existirá um corpo pré e um corpo pós experiência e este nunca será o mesmo. 

Entendemos a experiência como esta formadora de corpos e de sujeitos. 

Sendo assim, propomos que quando pensarmos em uma necessidade do 

enquadramento de sujeitos em gêneros ou séries, como diria Sartre, não podemos 

menosprezar ou ignorar as experiências pelas quais este já passou. Se menosprezamos a 

experiência não entendemos o sujeito, entendemos o que o mundo e a sociedade impõe 

ao sujeito, mas, nunca o que o sujeito propõe de si mesmo ao mundo. 

Quando analisamos o fator da experiência nas perspectivas do gênero criamos 

uma via de reciprocidade. O gênero não é uma coisa que apenas a sociedade impõe a 

um individuo e que o mesmo recebe de maneira passiva em seu corpo e o reproduz. O 

sujeito corpo também impõe à sociedade suas experiências formadoras e, assim, impõe 

seu gênero particular e, ousamos dizer, impossivelmente enquadrável. 

Deixamos então esta afirmação, não pode existir uma tentativa de 

enquadramento, classificação ou entendimento do gênero sem que sejam analisadas as 

experiências individuais do individuo-sujeito-corpo. 

 Quando pensamos então nessa necessidade de observação da experiência para a 

análise de qualquer assunto relacionado a gênero chegamos em um caráter de extremo 

protagonismo dos sujeitos que performam e de uma desgeneralização do gênero, pois, o 
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gênero teria tanto um caráter coletivo como individual inseparáveis. Ousamos concluir o 

presente estudo com uma questão. 

 Como podemos classificar e enquadrar grupos de sujeitos, sem que 

menosprezemos as particularidades e especificidades de cada um, passando pela 

biologia, os construtos sociais e a experiência? Para nos a resposta é clara. Não 

podemos.  

Propomos então, um abandono da tentativa de enquadramento acadêmico e 

científico dos sujeitos de maneira impositiva e coletivista. Deixemos que os sujeitos 

construam seus gêneros pessoais e intransferíveis e que assim, imponham a sociedade o 

seu pensamento e sua performance de forma empoderadora. Gerar um contra-

agendamento do pensamento de gênero. Deixar o sujeito se definir e performar, sem 

pré-conceitos, perante a sociedade em que o mesmo se insere. 
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