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dessa maneira? Afinal, essas não são mulheres, 

sãovirgens.”1 
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“Šta tu ima neobično da biste prešli toliki put zbog toga? Na kraju krajeva, to nisu žene nego djevice.“- a 

última frase pronunciada por um dos homens do artigo Woman becomes Man in the Balkans, do antropólogo 

René Gremaux  
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RESUMO 

De acordo com os Estudos Discursivos Foucaultianos, fundamentação teórica e metodológica 

desta pesquisa, é necessário acolher o discurso enquanto prática que deriva da formação de 

saberes sobre os sujeitos e enquanto lugar onde saber e poder se articulam. Com efeito, 

objetivamos, neste estudo, compreender os discursos, analisando as sequências enunciativas 

que desencadeiam uma reconstrução das identidades do ser feminino e/ou masculino e 

produzem o sujeito discursivo Virgens Juramentadas – mulheres que assumem o papel dos 

homens na parte ocidental dos Bálcãs, mantendo o juramento de nunca terem relações sexuais 

para, assim, atender às exigências de um dispositivo de poder forjado no cerne de uma 

tradição patriarcal. Seguimos o princípio de que a linguagem, verbal e não verbal, em que o 

discurso se materializa e assim dá visibilidade às relações de poder, produz subjetividades. 

Portanto, nosso foco é analisar, discursivamente os efeitos de sentido e de sujeito que 

implicam na (re)produção de identidades e de práticas corporais do sujeito mulher que se faz, 

obrigatoriamente, homem. Nosso corpus é constituído por duas materialidades: (i) 

depoimento com Stana Cerović, a última virgem juramentada de Montenegro, publicado na 

revista suíça Das Magazin, em 1997, evidenciando discursos forjados por um dispositivo da 

virilidade e consanguinidade, com o qual se destacava a relevância e o valor das linhagens 

masculinas e o ato da honra, como também o posicionamento de Stana com relação às outras 

mulheres, negando assim tudo aquilo que a ligue ao universo feminino; (ii) a reportagem 

realizada em Montenegro, em 2004,com a já citada virgem juramentada, cujos enunciados 

convocam, interdiscursivamente, um campo de memória que nos permite dar visibilidade 

tanto aos modos de subjetivação do ser feminino e/ou masculino quanto à posição sujeito das 

mulheres em uma sociedade patriarcal em que “ser homem” implica uma questão de 

sobrevivência.A essas materialidades, que são as principais para a nossa análise, serão 

agregados a iconografia adquirida nos vários livros e jornais nacionais online e, ao mesmo 

tempo, alguns enunciados do documentário Like Other Girls Do, da autora norte-americana 

Melissa Potter, no qual ao lado de mais quatro sujeitos femininos, Stana desempenha o papel 

principal; os enunciados que reiteram as condições sócio-históricas que a levaram a tornar-se 

uma virgem juramentada e desdobram as práticas que indicam até que ponto ela foi aceita 

como homem na sociedade montenegrina. No encalço dos objetivos da pesquisa, voltamo-nos 

teórica e analiticamente para o conjunto desse material focalizando, fundamentalmente, as 

práticas (não)discursivas que contribuíram para que Stana se tornasse uma vir(a)go, o que nos 

leva a entender como ela se subjetiva como virgem juramentada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: virilidade; poder; corpo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

ABSTRACT 

According to the Foucaultian Discourse Studies, theoretical and methodological foundation of 

this research, it is necessary to welcome discourse as a practice that derives from the 

formation of knowledge about subjects and as a place where knowledge and power articulate. 

In this study, we aim to understand the discourses, analyzing the enunciative sequences, 

which trigger a reconstruction of the feminine and / or masculine identities and produce the 

discursive subject Sworn virgins - women who assume the role of men in the western part of 

the Balkans , keeping the oath of never having sex to thereby meet the demands of a device of 

forged power at the heart of a patriarchal tradition. We follow the principle that language, 

verbal and non-verbal, in which discourse materializes and thus gives visibility to the 

relations of power, produces subjectivities. Therefore, our focus is to analyze, discursively, 

the effects of meaning and subject that imply in the (re) production of identities and corporal 

practices of the subject woman that becomes, necessarily, man. Our corpus consists of two 

materialities: (i) testimony with Stana Cerović, the last sworn virgin of Montenegro, 

published in the Swiss magazine Das Magazin in 1997, evidencing speeches forged by a 

device of virility and consanguinity, which highlighted the relevance and the value of the 

male lineages and the act of honor, as well as Stana's positioning of other women, thereby 

denying everything that connects her with the female universe; (ii) the report made in 

Montenegro in 2004 with the aforementioned sworn virgin, whose statements 

interdiscursively summon a field of memory that allows us to give visibility both to the 

modes of subjectivation of the female and / or male being as to the subject position of women 

in a patriarchal society in which "being a man" implies a question of survival. To these 

materialities that are the main ones for our analysis, will be added the iconography acquired 

in the several national books and newspapers online, and at the same time some statements of 

the documentary Like Other Girls Do of the North American author Melissa Potter, in which 

next to more bedroom female subjects, Stana plays the leading role; the statements that 

reiterate the socio-historical conditions which led her to become a virgin, and unfold practices 

that indicate the extent to which she was accepted as a man in Montenegrin society. In the 

pursuit of the objectives of the research, we turn theoretically and analytically to the whole of 

this material, focusing fundamentally on the discursive practices that contributed to Stana 

becoming a vir (a) go which leads us to understand how she becomes subjective as a sworn 

virgin. 

KEYWORDS: virility; power; feminine body.  
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INTRODUÇÃO 

 

O que é uma Virgem Juramentada? Trata-se, fundamentalmente, de um código de 

conduta que remonta à primeira metade do século XIX e que se estende ao longo do século 

XX, caracterizando-se por um processo de dessubjetivação de corpos virgens femininos que 

são, quando não há filhos homens na família, disciplinarizados para serem masculinos. 

Mulheres se transformam em homens não pela redesignação de seu sexo, mas pela coerção, 

manipulação de seus gestos, vestimentas, comportamentos, enfim, tudo o que caracteriza um 

modo de ser e estar no mundo especificamente masculino – o exemplo tradicional do sujeito 

viril –, ainda que em um corpo de mulher. Compreender tais processos implica compreender 

os discursos e os dispositivos de um poder patriarcal que presidia espaços específicos em um 

passado nada distante: os Alpes Dináricos, ou seja, o território de Montenegro, Albânia, 

Herzegovina, Zagora Dálmata.  

 A tradição desse fenômeno articula-se com alguns pontos do código costumeiro Kanon Leke 

Dukađina (albanês: Kanuni i Lekë Dukagjinit), válido nas regiões montanhosas da Albânia, 

cuja prática remonta há cinco séculos, influenciando a região que nos interessa: Montenegro e 

a Herzegovina. Esse código de conduta – constituído por 1263 artigos – foi passado oralmente 

entre as várias tribos dessa região, legitimando ao longo do tempo verdades sobre os modos 

de vida e a maneira de pensar de uma sociedade patriarcal, ou seja, sobre as mulheres 

pesavam fortes interdições de ordem ética, moral e econômica. A obrigação delas era limitada 

aos cuidados das crianças e do lar, sem direito ao voto ou a realizar quaisquer tipos de 

negócios, tampouco receber salário ou herança. Além disso, não podiam consumir bebidas 

alcóolicas, fumar, empunhar uma arma etc., enfim, sobre elas pesava uma série de interdições, 

com relação às práticas que faziam parte exclusivamente do universo masculino.   

 Seguem, preliminarmente, algumas imagens de virgens juramentadas:   
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Figura 1: As virgens juramentadas de Montenegro 

Fonte: Jornal Portal analitika, agosto 2016. 

 

Lembremo-nos de que a região onde as normatizações se instalaram e fabricaram 

sujeitos como os que apresentamos na figura acima, foi palco de constantes conflitos 

violentos e, consequentemente, de mortes de muitos homens. A principal preocupação dessa 

população, vitimizada pelos efeitos bélicos era nos casos de famílias em que o pai, uma vez 

morto, sem herdeiros masculinos e deixava suas filhas e mulheres sem amparo legal, devendo 

permanecer sozinhas, sem direito algum. A “solução” seria cumprir as determinações do 

código, ou seja, essas filhas, ainda virgens, poderiam se transformar em filhos: assim surgiram 

as virgens juramentadas, fruto de um dispositivo 2  que, como entende Foucault (2008), 

responde a uma urgência histórica, organizando-se e funcionando mediante uma necessidade 

social, econômica, política e, acrescentamos, de gênero. No Kanon Leke Dukađina, lemos a 

seguinte explicação: Virgens juramentadas (as mulheres que se vestem como os homens): elas 

não são diferentes de outras mulheres, exceto que elas são livres para se sentarem entre os 

homens, mas sem o direito de votar e de falar3.  

Em suma, dentre as razões mais importantes e mais frequentes que propiciaram o 

surgimento desse acontecimento, destacam-se: (i) a falta do herdeiro masculino; (ii) a falta de 

homens maiores de idade, caso em que a virgem juramentada torna-se uma “ponte” até o 

momento em que o irmão mais novo ou primo-irmão atinja a idade necessária para 

desempenhar a função; (iii) a fuga de um casamento indesejado; (iv) a ameaça de vingança de 

sangue4 emrelação aos homens de uma família, impossibilitados de se movimentarem na 

                                                 
2 A noção do dispositivo será explicada no Capítulo I. 
3 Tradução livre nossa – “Virdžine (žene koje se odijevaju kao muškarci): ne razlikuju se od drugih žena, osim 

što su slobodne da sjede među muškarcima, ali bez prava glasa i govora” (VINCE PALLUA, 2014, p.146). 
4 Trata-se do direito costumeiro que fazia parte da sociedade com a estrutura patriarcal-tribal, como a nossa. 

Conforme esse código, os conflitos entre as famílias são resolvidos com o “derrame de sangue”. Portanto, 

quando uma pessoa é assassinada, os seus familiares têm direito, e até responsabilidade social, de matar um 

membro da família do assassino. Algumas das razões pelas quais aconteciam as mortes foram os valores morais, 

propriedades ou dinheiro. Aplicando esse código, protegiam-se a honra, as propriedades, os membros de uma 
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sociedade; (v) e, como último motivo, o trabalho. Dentre as consequências, a mais relevante, 

seguramente, é o direito à herança de propriedades e de nomes, pois isso dependia 

juridicamente (culturalmente) da existência de um homem na família.   

Esse tipo de patriarcado, específico para maior parte dos Bálcãs, é denominado como 

patriarcal-tribal5 cuja estrutura das gerações das famílias se expandia de modo a garantir a 

lógica do dispositivo do poder local que garantia, dentre outros pontos, a honra da família. 

Todas as tarefas e comportamentos eram rigidamente divididos em masculinos e femininos.   

É importante sublinhar, como já dissemos, que o fenômeno Virgem Juramentada 

possui uma delimitação geográfica, na medida em que se trata de um acontecimento singular e 

único, não apenas no espaço do continente europeu, mas também no restante do planeta. Elas 

– as virgens juramentadas – residiram nos Bálcãs (sudeste da Europa), mais precisamente na 

cordilheira que se estende na parte ocidental da península balcânica. Trata-se de Montenegro, 

Albânia, Kosovo, países que eram os mais povoados pelas mulheres ‘metamorfoseadas’ em 

homens.  

Vejamos no mapa:  

 

Figura 2 – O mapa etnográfico 2, 2014. 

Fonte: PALLUA (2014, p. 55) 

 

Existem muitos termos que designam esse acontecimento (muškara, cura, 

muškobanja, etc., porém os mais usados são virdžina e tobelija). Todas essas palavras 

terminam em –a, a desinência nominal na língua montenegrina que marca os substantivos do 

                                                                                                                                                        
certa tribo. Os assassinados e assassinos são sempre os homens. O único lugar em que essa lei não se aplica, é na 

casa dessa família. Então, essas famílias ficaram sem autoridade masculina, que garantia respeito na sociedade, 

esem as pessoas que podiam continuar os trabalhos masculinos, resultando na estagnação econômica e cultural.   
5As tribos (plemena) de Montenegro representavam a base de organização social deste país. Outra região que foi 

organizada da mesma maneira foi a Herzegovina. Ao longo da história as tribos se estabeleciam reunindo várias 

famílias que possuíssem origens ou antecedentes em comum, ou seja, tendo como base o mesmo sangue. 

Manifestaram-se em duas fases: a primeira aconteceu na Idade Média e a segunda no final do século XIV, depois 

da conquista do Império Otomano desta região. 
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gênero feminino. O termo tobelija desdobra a característica mais forte desse fenômeno, o voto 

de virgindade, porque deriva do turco tövbe que significa juramento.     

Agora, será preciso descrever a formação dos conceitos usados para esse fenômeno, o 

que nos ajudará a entender melhor o acontecimento. As denominações na língua 

montenegrina para esse acontecimento, que já apresentamos no parágrafo anterior,como 

muškara e muškobanjatêm na raíz a palavra muškarac que significa homem. Ambos os 

conceitos sofreram alteração em sua estrutura. Uma das marcas dessa alteração é a própria 

terminação, que faz com que a palavra torne-se do gênero feminino. Esses dois termos têm o 

significado mais amplo, porque também eram usados para qualquer menina que tivesse os 

traços masculinos e não necessariamente apenas para as virgens juramentadas. Essa definição 

dos termos faz com que se compreenda o campo enunciativo e, com ele, as “formas de 

coexistência” (FOUCAULT, 2014) com outros conceitos. Ao pesquisarmos as outras 

designações, chegamos aos lugares nos quais houve registro das virgens juramentadas que são 

denominadas com o nome de cura.Além desse significado, existe outro que é empregado, ao 

mesmo tempo, namaioria dos casos para as meninas/moças que ainda são as virgens. O termo, 

exclusivamentecriado para esse acontecimento, évirdžina, deriva do albanês burrneshë(al. 

Burrëhomem; neshëé o sufixo que marca o gênero feminino). Nesse “campo de presença”, de 

todos os conceitos, diagnosticamos os indícios mais relevantes que descrevem o 

acontecimento do sujeito mulher-homem-virgem juramentada.  

Ao salientarmos essas regularidades e demarcações territoriais, importa tratarmos a 

complexidade da construção desses sujeitos femininos e/ou masculinos, segundo os discursos 

a serem analisados. Com efeito, voltaremos nosso olhar, teórica e analiticamente, para um 

corpus constituído por várias materialidades discursivas acerca de Stana Cerović, uma virgem 

juramentada, de Montenegro, cuja existência – uma vida nada infame (FOUCAULT, 2003) – 

já atraiu a atenção de inúmeros historiadores, antropólogos, etnólogos e, agora, ao que parece, 

pela primeira vez, uma analista de discursos. Em face desses discursos, questionamos:  

(i) quem são as virgens juramentadas? 

(ii) quais são condições sócio-históricas de emergência dos enunciados que 

produzem discursivamente o sujeito mulher-homem-virgem 

juramentada ao longo da história? Por que esses enunciados e não 

outros? 
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Assim, balizando nossa pesquisa nos pressupostos teórico-metodológicos dos Estudos 

Discursivos Foucaultianos (EDF) que, fundamentalmente, atentam para as questões 

concernentes à linguagem e sua relação com aspectos sociais, históricos, políticos e culturais, 

objetivamos contribuir com uma análise de discursos que dá a conhecer e a entender as 

relações discursivas que funcionam como práticas em meio a outras práticas, dando relevo aos 

processos de significação/subjetivação de mulheres, cujos corpos se transformam em homens. 

Dito de outros modos, interessam-nos os enunciados – no sentido arqueológico de Michel 

Foucault (2014) – que convocam interdiscursivamente um campo de memória, possibilitando-

nos compreender tanto os modos de subjetivação do ser feminino/masculino, quanto a posição 

sujeito das mulheres em uma sociedade patriarcal em que “ser homem” implica uma questão 

de sobrevivência. 

Especificamente pretendemos: 

(i) analisar as práticas (não) discursivas, na região da península balcânica, que 

causaram o deslocamento ininterrupto da subjetividade do sujeito mulher-

homem-virgem juramentada, por meio das quais, serão visíveis os modos de 

fabricação de um sujeito masculino que nasceu mulher. Todos os discursos são 

relacionados à última virgem juramentada montenegrina, Stana Cerović;  

(ii) descrever o contexto histórico em que surgiu o acontecimento, decifrando o 

corpo desse sujeito feminino que assumiu o papel de homem, mantendo o 

juramento de nunca ter relações sexuais, e assim, atender às exigências de um 

dispositivo de poder enraizado no cerne de uma tradição patriarcal;  

(iii) entender através do gesto arqueogenealógico esse sujeito como mulher viril, 

quenão apenas assume os trabalhos e as atitudes tradicionalmente masculinas, 

como também desenvolve ódio e aversão por outras mulheres, considerando-

as, por exemplo, como seres “odiosos” e “desprovidos de inteligência”. 

No encalço desses objetivos, a organização desta dissertação se dá da seguinte 

maneira: o primeiro capítulo começa com uma breve introdução à Análise do Discurso de 

linha francesa e aos Estudos Discursivos Foucaultianos (EFD), discorrendo sobre os 

pressupostos arqueogenealógicos, notadamente as formulações em torno dos conceitos de 

discurso, sujeito, enunciado, memória, formação discursiva, arquivo, poder-saber, dispositivo, 

poder disciplinar e biopoder. O segundo capítulo é composto pelas histórias que, em um 

primeiro momento,contribuíram para a fabricação de uma diferença estanque entre a mulher e 

o homem. Em um segundo momento, essa diferença se entrelaça graças à contribuição dos 
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Estudos sobre o gênero e, por fim, nega-se essa diferença por meio de um gesto que articula a 

história das mulheres com a virilidade, conduzindo-nos aos processos de subjetivação do 

sujeito dessa pesquisa, aqui compreendido como um ser plural. O terceiro capítulo focalizará 

os efeitos de sentido produzidos sobre e pelo sujeito Stana Cerović, a última virgem 

juramentada montenegrina.   

As materialidades que compõem nosso material de análise são: (i) depoimento de 

Stana Cerović, publicado na revista suíçaDas Magazin, em 1997, e (ii) a reportagem realizada 

em julho de 2004 com a mesma virgem juramentada. A esse material serão acrescentados os 

enunciados do documentário Like Other Girls Do, da autora norte-americana Melissa Potter, 

lançado em 2014, cuja “protagonista” é Stana Cerović, além da iconografia presente em 

vários textos publicados sobre a citada virgem juramentada montenegrina. As duas 

materialidades representam fonte de enunciados que se complementam e apontam para as 

práticas (não)discursivas, contribuindopara que ela se tornasse uma vir(a)go 6 . Entre as 

fotografias da Stana, destacamos uma que encontramos no livro da etnóloga croata, Jelka 

Vince Pallua, Zagonetka Virdžine (2014), quando ela era ainda jovem e que se repete na capa 

do livro Third Sex, Third Gender (1994), de Gilbert H. Herdt, professor de Estudos de 

Sexualidade Humana e Antropologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6O termo do qual nos apropriamos é do livro História da virilidadee sobre o qual faremos uma explanação na 

página 54 do II capítulo. 
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1. ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

DA ARQUEOGENEALOGIA 

 

Ao fazermos Análise do Discurso (AD), com Michel Foucault, é necessário nos 

situarmos teórica e metodologicamente, esclarecendo de que se trata a Análise do 

Discurso.Assim, iniciamos retomando o surgimento da AD na França, nos anos de 1960, a 

partir do gesto inaugural de Michel Pêcheux, para, então, tratarmos dos conceitos 

arqueogenealógicos que balizarão nossas análises.  

 

1.2.A gênese da AD na França 

 

Maio de 1968, na França, representa uma época marcada pelos movimentos que 

surgiram e questionaram os valores e as ideias, acompanhados pela força de uma cultura 

jovem. Os acontecimentos que se destacaram nessa “onda” foram os movimentos pela 

ampliação dos direitos civis, a Guerra no Vietnã, a liberação sexual e os movimentos 

feministas que foram considerados como assuntos principais de contestação universitária. 

Portanto, Maio de 68 simboliza o desdobramento de uma série de problematizações realizadas 

com o propósito de revisar práticas, costumes e valores cujos vestígios estão na agitação 

estudantil, nas lutas políticas e nas produções científicas, notadamente no campo da filosofia. 

Essa movimentação contagiou também outros países, incluindo a ex-Iugoslávia7 que viveu as 

grandes manifestações conduzidas pelos estudantes, artistas e intelectuais daquela época. A 

partir desse momento irrompe um importante deslocamento do pensamento intelectual francês 

militante e como resultado disso, cria-se um novo campo do saber, a Análise do Discurso 

francesa, estabelecida por Michel Pêcheux (1938- 1983).  

                                                 
7 Esta foi apenas uma alusão ao que aconteceu no mesmo período histórico no país do nosso material de análise, 

que existia no século XX. Consideramos importante fazer qualquer ligação com o propósito de aproximarmos 

essa região tão distante do Brasil. 
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Com o gesto fundador desse filósofo, a Análise do Discurso (AD) nasce na França nos 

anos de1960 com o objetivo inicial de responder à pergunta: como os sentidos e os sujeitos 

são produzidos nos discursos? Sustentando-se em, e ao mesmo tempo rejeitando, o 

Estruturalismo profundamente arraigado nas práticas científicas e políticas da época, a AD 

instalou-se como um novo campo do saber. Produz, também, um espaço transdisciplinar 

derivado das releituras das obras de Saussure, Freud e Marx, no século XX, o que quer dizer 

que a AD tem uma articulação fundamental com a Linguística vista “como teoria dos 

mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo”; com o Materialismo 

Histórico visto “como teoria das formações sociais e de suas transformações, compreendida aí 

a teoria das ideologias”; e com a “a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica 

dos processos semânticos”, sendo que as três são perpassadas igualmente pela teoria 

psicanalítica do sujeito (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p.163).    

No entrelaçamento da relação entre a língua, o sujeito, a sociedade e a História, a AD 

se estabeleceu como novo campo do saber, marcado pela mudança do pensamento intelectual 

francês, produzindo mecanismos para descrever e analisar uma “nova língua”, uma ‘nova 

história” e um “novo sujeito”.  

A constituição da AD, com o seu fundador Michel Pêcheux, sofreu vários 

deslocamentos, e assim podemos dizer que se desenvolve em três épocas, denominadas AD1, 

AD2, e AD3, que revelam as mudanças teóricas e as ressignificações de conceitos relevantes. 

O primeiro momento apoia-se na noção da maquinaria discursivo-estrutural, na qual o 

processo de produção de discursos acontece de maneira isolada. No processo linguístico, a 

AD1 pretende interpretar certas variações dadas entre os traços empíricos discursivos vistos 

no corpus das sequências discursivas. Parte-se sempre da análise das sequências discursivas 

individuais para, no final, considerar o corpus na íntegra. Em vista disso, pressupõe-se a 

possibilidade de observar o corpus como um conjunto de enunciados constituídos por um 

mesmo discurso, quer dizer, por uma mesma máquina discursiva, por exemplo, uma ideologia 

ou um mito. Assim posto, ao analisar as estruturas das máquinas discursivas, elas se 

justapõem, isto é, um discurso pode ser apontado pela diferença em relação ao outro.  

Na AD2, a justaposição dos processos discursivos vai começar a ser questionada, por 

causa do surgimento dos conceitos de formação discursiva (FD), emprestada de Michel 

Foucault (2014), de interdiscursividade e de entrecruzamento desigual dos processos 

discursivos. Notam-se diversas relações de força que movimentam a estrutura dos processos 

discursivos. O conceito de FD, que pressupõe interdiscursividade, sendo sempre “povoado” 
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por outras formações discursivas, vai além da noção da maquinaria discursiva, então fechada 

em si mesma. Esse segundo momento da AD é marcado pela ‘abertura’ da máquina 

discursiva, assim o objeto da análise desloca-se na direção das relações entre diferentes 

discursos. Quando se trata do sujeito, ele permanece igual nas duas primeiras fases da AD, ou 

seja, é assujeitado pelo discurso e tem a ilusão de ser a origem dos seus dizeres. Isso nos leva 

a dois tipos de esquecimentos (PÊCHEUX; FUCHS, 1997) que “invadem” o sujeitoou seja, o 

“esquecimento nº 1”, de caráter inconsciente e ideológico, é aquele em que o sujeito se 

posiciona como origem de tudo o que diz, e o “esquecimento nº 2”, de natureza pré-

consciente ou semi-consciente, em que o sujeito no momento em que escolhe certos dizeres 

em detrimento de outros, prioriza algumas formas e “apaga” as outras.   

Por fim, na AD3, a noção da máquina discursiva é completamente desconstruída pela 

noção de heterogeneidade8 - visível e constitutiva (AUTHIER-REVUZ, 1998), quer dizer, 

pelo discurso do outro, no ‘próprio’ discurso. Isso significa que o processo de análise, com a 

ordem determinada e precisa, primeiro linguística (as sequências individuais) e, 

seguidamente, discursiva (o corpus como todo), torna-se uma análise linguístico-discursiva. 

Dito em outras palavras, são usados os dois tipos de análise alternativamente, realizando, 

assim, seguidas interpretações do corpus analisado, examinando-o não mais na justaposição, 

mas “em espiral”. A partir daí a AD se estabelece, focalizando o texto como materialidade 

discursiva queproduz, inevitavelmente, sentidos na sua intrínseca relação com a condição 

sócio-histórica na qual é produzido. Nota-se que analisar o discurso começa com a estrutura 

do texto, relacionando-a com o acontecimento correspondente. Unindo o texto e o discurso, a 

análise sempre gera uma resposta social e histórica.   

Uma vez retomado ohistórico da Análise do Discurso, cabe-nos, agora, apresentar o 

lugar teórico de Michel Foucault nesse campo em que Michel Pêcheux o revisita em sua 

terceira época. Isso nos permite um gesto analítico balizado pelo conceito de ‘discurso” que 

fundamenta a obra desse filósofo, tanto da sua arqueologia do saber quanto de seus 

prolongamentos em uma genealogia do poder e na história crítica da 

subjetivação(GREGOLIN, 2007). Nessa perspectiva, é possível acolher o discurso como 

prática que deriva da formação de saberes sobre os sujeitos e como lugar onde saber e poder 

se articulam.  

                                                 
8 Heterogeneidade: “sempre sob as palavras, 'outras palavras ' são ditas” (AUTHIER-REVUZ, 1998), essa 

reelaboração dos dizeres a partir da qual se constroem os dizeres, é responsável pela heterogeneidade dos 

discursos.  
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1.3. Estudos Discursivos Foucaultianos 

 

Nos desdobramentos da Análise do Discurso, inaugurada por Pêcheux, notadamente 

em seus últimos anos de produção(PÊCHEUX, 1997) em que deixou vestígios e ao mesmo 

tempo o espaço para outros autores que, a partir do desenvolvimento de antigos focos e 

delineamento de outros novos, conseguiram desenvolver programas, ideias e projetos da AD.  

Dentre as principais mudanças teórico-metodológicas na AD, ganha destaque a tese de  

Jean Jacques Courtine, no ano de 1981,Análise do discurso político: o discurso comunista 

endereçado aos cristãos(2009). Um ano depois, no prefácio de Michel Pêcheux intituladoO 

estranho espelho da análise do discurso, publicado no número 62 da revista 

Langages,reconhece-se a emergência de romper a ligação entre a política e a ciência. Na 

continuação do trabalho crítico de Courtine,Foucault ganha o maior espaço na AD, 

particularmente com as suas reflexões sobre a história. Isso se dá com a formulação da noção 

de memória discursiva que traz muitas novidades,dentre as quais, a possibilidade de análise 

das materialidades não-verbais. Courtine, com essa contribuição, possibilitou a consolidação 

da AD praticada atualmente no Brasil.   

Diferentemente de Michel Pêcheux, Michel Foucault é interessado pelo discurso na 

sua produção científica, sem se preocupar em estabelecer um novo campo de pesquisa. 

Porém, uma vez desenvolvida a teoria e a metodologia, principalmente em seu livro A 

Arqueologia do saber, para analisar os modos históricos da subjetivação/objetivação do ser 

humano através de discursos, percebe-se suacontribuição para inúmeras pesquisas no Brasil, 

de maneira que se pode falar emuma AD pêcheutiana e em uma AD foucaultiana,9 atualmente 

consolidada como uma área dos estudos linguísticos, no Brasil, denominada Estudos 

Discursivos Foucaultianos.   

A trajetória intelectual de Foucault (1960-1984) pode ser estudada a partir de suas três 

fases, notadamente: a Arqueologia do Saber, a Genealogia do Poder e a Genealogia da Ética. 

Dividir o seu processo intelectual em três etapas foi necessário por motivos didáticos, o qual é 

tramado por sua inquietação constante sobre a natureza do sujeito:   

Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi o objetivo do meu 
trabalho nos últimos vinte anos. Não foi analisar o fenômeno do poder 

                                                 
9 A importância de Michel Pêcheux para o campo da Análise do Discurso é inegável. Porém, nesta pesquisa 

priorizamos o pensamento de Michel Foucault. Alguns dos mais importantes Grupos de Pesquisa de Análise do 

Discurso dessa vertente, presentes em várias universidades do Brasil são: GEADA, LABOR, LABEDISCO, 

LEDIF, GEF e LEDUNI. 
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nem elaborar os fundamentos de tal análise. Meu objetivo, ao 
contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em 
nossa cultura, os seres humanos tomaram-se sujeitos. Meu trabalho 
lidou com três modos de objetivação que transformam os seres 
humanos em sujeitos (FOUCAULT, 1995, p.231). 

  

Portanto, a preocupação de Foucault é o modo como o ser humano se transforma em 

sujeito, o que nos leva a, também, orientarmos a nossa pesquisa pensando em como esse 

sujeito que nasceu corpo-mulher se transformou em corpo-homem. Dito de outro modo, quais 

as práticas discursivas e não discursivas que suscitaram o deslocamento ininterrupto da 

subjetividade do sujeito mulher-homem virgem juramentada. Mais precisamente, instiga-nos 

a fazer o gesto analítico de tais práticas para que, então, seja possível tornar mais visíveis os 

modos de fabricação de um sujeito homem que é mulher. 

Na sua fase arqueológica (História da loucura, 1961; O nascimento da clínica, 1962; 

As palavras e as coisas 1966; A Arqueologia do saber 1969; A ordem do discurso, 1970), o 

foco está no saber. Michel Foucault, no início da sua produção intelectual, mostra interesse 

pelo saber psiquiátrico e médico. Segundo ele, os saberes criados historicamente fabricam os 

sujeitos, objetivando-os. Foucault concentra-se nos recortes históricos precisos, a fim de obter 

as condições de emergência das instituições que se serviram desses saberes para categorizar 

sujeitos, como, por exemplo, o manicômio que divide os sãos e os loucos e a clínica que 

aparta os doentes dos sadios.  

O enfoque genealógico (A Verdade e as formas jurídicas, 1973-1974; Vigiar e punir,  

1975; Os anormais, 1975-1976; Em defesa da sociedade 1975-1976; Microfísica do poder, 

1979; Eu, Pierre Rivière..., 1979) está nas noções do poder e do dispositivo que “pressupõem 

as técnicas, as estratégias e as formas de assujeitamento utilizadas pelo poder” (REVEL, 

2005, p. 39). Comentam-se dois grandes dispositivos: o dispositivo da prisão e o dispositivo 

jurídico. O primeiro vale-se de característica disciplinar, pois trata-se de uma maquinaria que 

modifica os criminosos em corpos úteis, dóceis e comportados, enquanto o último tem o 

poder de dizer o que é verdadeiro e, assim, etiquetar um indivíduo como criminoso.  

Na genealogia da ética (A hermenêutica do sujeito, 1981-1982; História da 

sexualidade I, 1982; História da sexualidade II, 1984; História da sexualidade III, 1984) o 

dispositivo é ainda o tema central. Depois da sua obra A vontade de saber (1976), na qual o 

dispositivo da sexualidadetoma o lugar central, Foucault cada vez mais amplia o conceito de 

dispositivo, definindo-o pela natureza heterogênea que abrange instituições, discursos, leis, 

enunciados científicos, etc. Conforme ele (FOUCAULT, 2015, p. 115), a sexualidade 
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apresenta-se como ligação entre as mais variadas estratégias, pelas relações de poder, entre 

pais e filhos, homens e mulheres, jovens e velhos, etc.  

Vale sublinhar e reforçar mais uma vez que embora Michel Foucault não tenha 

proposto, como o fez Michel Pêcheux, uma teoria específica sobre discurso, ele é claro 

quando diz:  

 

Eu me dei como objeto uma análise do discurso10(...)O que me 
interessa no problema do discurso é o fato de que alguém disse 
alguma coisa em um dado momento. Isto é o que eu chamo de 
acontecimento. Para mim, trata-se de considerar o discurso como 
uma série de acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações 
que esses acontecimentos – que podemos chamar de acontecimentos 
discursivos – mantêm com outros acontecimentos que pertencem ao 
sistema econômico, ou ao campo político, ou às instituições. (...)  
 

O fato de eu considerar o discurso como uma série de acontecimentos 
nos situa automaticamente na dimensão da história (...). Se faço isso 
é com o objetivo de saber o que somos hoje. Quero concentrar meu 
estudo no que nos acontece hoje, no que somos, no que é nossa 
sociedade. Penso que há, em nossa sociedade e naquilo que somos, 
uma dimensão histórica profunda e, no interior desse espaço histórico, 
os acontecimentos discursivos que se produziram há séculos ou há 

anos são muito importantes. Somos inextricavelmente ligados aos 

acontecimentos discursivos. Em um certo sentido, não somos nada 
além do que aquilo que foi dito, há séculos, meses, semanas... (Michel 

Foucault, Diálogo sobre o poder, 1978) 

 

 

 

1.3.1. Concepções arqueológicas 

 

As concepções definidas na Arqueologia do Saber, publicada em 1969, são 

fundamentais para os Estudos Discursivos Foucaultianos, dado que o autor formula um 

conjunto de conceitos que revelam que o próprio discurso, em seus vários suportes materiais 

(arquitetura, artes, textos, etc.),significa:               

 

falar é fazer alguma coisa – algo diferente de exprimir o que se pensa, 

de traduzir o que se sabe e, também, de  colocar em ação as estruturas 
de uma língua; mostrar que somar um enunciado a uma série 

preexistente de enunciados é fazer um gesto complicado e custoso que 

implica condições (e não somente uma situação, um contexto, 
motivos) e que comporta regras (diferentes das regras lógicas e 

linguísticas de construção); mostrar que uma mudança, na ordem do 
discurso, não supõe “ideias novas”, um pouco de invenção e de 

criatividade, uma mentalidade diferente, mas transformações em uma 

                                                 
10 Grifo nosso 
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prática eventualmente nas que lhe são próximas e em sua articulação 

comum (FOUCAULT, 2014, p.252).    

 

Portanto, as formulações arqueológicas disponibilizam ferramentas para o historiador-

arqueólogo e, extensivamente, para o analista do discurso, que se preocupam com a questão 

primordial de Foucault: quem somos nós hoje.  

 Deleuze (2005) observa que o trabalho da arqueologia foucaultiana é dupla, ou seja, é preciso 

“abrir as palavras, as frases e as proposições, abrir as qualidades, as coisas e os objetos” 

(DELEUZE, 2005, p. 62). Então, entre o enunciado e a sua condição as visibilidades se 

infiltram, quer dizer, “e não se abre as palavras sem fazer surgir o visível (e também não abre 

as coisas sem fazer surgir o enunciado)” (DELEUZE, 2005, p. 75). Portanto, os saberes11, que 

a arqueologia procura, seriam a junção do visível e do enunciável acerca de um objeto. 

Consequentemente, o discurso como local dos saberes é um entrelaçamento linguístico-

histórico, pois apresenta a maneira que as certas sociedades em determinados tempos 

falavam, visualizavam, pensavam a respeito de objetos de seus pensamentos.  

Ao se fazer a arqueologia, percebe-se que a relação entre o sujeito e o discurso não é 

igual àquela do falante com a língua. Também não se trata de reconstruir algo que podia ser 

“pensado, desejado, visado, experimentado, almejado” pelo sujeito no mesmo momento em 

que proferiu o discurso. De fato, os pressupostos arqueológicos rejeitam a ligação lógica entre 

discursos e o plano do real e do psicológico. Procura-se, ao contrário, entender o discurso em 

sua singularidade conforme as práticas que obedecem determinadas regras. A análise 

arqueológica busca encontrar não a suave continuidade que liga os discursos ao que os 

precede, envolve ou segue; a problemática dela é “mostrar em que sentido o jogo das regras 

que utilizam (os discursos) é irredutível a qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas 

exteriores para melhor salientá-los” (FOUCAULT, 2014, p. 170).  

O discurso entendido como uma série de acontecimentos, leva-nos a repensar a 

história tradicional que enxergamos como “a análise das transformações das quais as 

sociedades são efetivamente capazes” (FOUCAULT, 2000, p. 285).  História do método 

etnológico, indo das formas mais simples às mais complexas”, ou seja:  

 

A história será “efetiva” na medida em que ela reintroduzir o 

descontínuo em nosso próprio ser. Ela dividirá nossos sentimentos; 

                                                 
11 O saber, para Foucault, representa um grupo de elementos regulamentados sempre por uma prática discursiva, 

ou seja, trata-se de condutas, singularidades, desvios sobre os quais se pode falar no discurso político, por 

exemplo. O saber determina a posição que o sujeito toma; assim, o sujeito passa por uma modificação ao longo 

do trabalho que ele realiza na atividade do conhecer.  
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dramatizará, nossos instintos; multiplicará nosso corpo e o oporá a si 

mesmo. Ela não deixará nada abaixo de si que teria a tranqüilidade 
asseguradora da vida ou da natureza; ela não se deixará levar por 

nenhuma obstinação muda em direção a um fim milenar. Ela 
aprofundará aquilo sobre o que se gosta de fazê-la repousar e se 

obstinará contra sua pretensa continuidade. É que o saber não é feito 
para compreender, ele é feito para cortar (FOUCAULT, 2008, p. 27-

28).  

 

Portanto, essa história “efetiva” não se “interessa” tanto pelo tempo e pelo passado, 

mas simples a mudança e pelos acontecimentos. O historiador deve ficar atento às pequenas 

mudanças imperceptíveis. Isso porque se trata de um tempo linear, pois ele sempre demonstra 

descontinuidades e rupturas. O historiador não analisa mais o documento para captar a 

realidade escondida por trás dele; o seu trabalho apoia-se em tratar e controlar “uma série de 

documentos homogêneos concernindo a um objeto particular e a uma época determinada, e 

são as relações internas ou externas desse corpus de documentos que constituem o resultado 

do trabalho do historiador” (FOUCAULT, 2000, p. 291). Esse tipo de método faz emergir os 

acontecimentos. Isso significa que por baixo dos acontecimentos mais visíveis existem os 

acontecimentos “atmosféricos, “policéfalos” mais difusos, os quais precisam ser encontrados 

pelo historiador e que, por fim, determinam a história do mundo.   

O fato de que não há nada que preceda o discurso nos leva a considerarmos a história 

como algo serial, vinculando-a justamentea ele. A partir daí os documentos entendidos como 

discursos, não precisam ser interpretados, bem como não é necessário determinar a sua 

veracidade, uma vez que se pode trabalhá-los no interior. A história os “organiza, recorta, 

distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não 

é, identifica elementos, define unidades, descreve relações” (FOUCAULT, 2014, p. 8). Dessa 

maneira, segundo a Nova História, os documentos devem ser pensados como monumentos.   

A ideia da Nova História sobre a transformação dos documentos em monumentos, 

desdobra que a prática da história tradicional tem como principal objetivo analisar o 

documento com a finalidade de demarcar os limites da verdade ou da sua qualidade 

expressiva. Essa história, visa “memorizar” os monumentos do passado, transformá-los em 

documentos e fazer dizer esses rastros que, por si mesmos, raramente são verbais ou nas 

palavras do autor, „que dizem em silêncio coisa diversa do que dizem” (FOUCAULT, 2014, 

p. 8). A Nova História, pelo contrário, mudou sua posição a respeito do documento. Ela o 

transforma em monumento, revelando “onde se decifram rastros deixados pelos homens, onde 

se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que 
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devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em 

conjuntos” (FOUCAULT, 2014, p.8).  

Contudo, os recortes que constroem a história que conhecemos estão fortemente 

correlacionados, o que provocou Foucault a considerar que a análise histórica consiste em 

buscar, sob os acontecimentos visíveis como “a espuma da história”, outra camada dos 

acontecimentos menos visíveis láescondida. Uma vez cortadas essas formas imediatas de 

continuidade, percebemos que os documentos são interpretados na arqueologia como 

monumentos com base em sua irrupção histórica. Portanto, ao se fazer o gesto analítico, seu 

primeiro passo consiste na seguinte pergunta: “Como apareceu um determinado enunciado, e 

não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 2014, p. 33). Com efeito, a análise pretende 

apreender e descrever o discurso em sua irrupção de acontecimentos, ou seja, trata-se de 

entender o enunciado na “singularidade de sua situação”; determinar as condições de sua 

existência; limitá-lo de modo mais preciso e ligá-lo aos outros enunciados aos quais pode 

estar ligado.  

Agora em vez de se falar de língua, proposições e falantes, esse lugar será ocupado por 

discursos, enunciados e sujeitos.   

Em certa tradição dos estudos linguísticos, a linguagem pressupunha o sujeito 

cartesiano (Cogito ergo sum), definido por Réné Descartes como um sujeito autônomo, 

originário, que controlaria seus dizeres e, assim, influencia a língua. O sujeito discursivo, na 

esteira do pensamento foucaultiano, é considerado como social, histórico e múltiplo, quer 

dizer, trata-se “de pensar o sujeito como um objeto historicamente constituído sobre a base de 

determinações que lhe são exteriores” (REVEL, 2005, p. 84). Portanto, o problema não seria 

mais pensar a subjetividade cartesiana, uma vez que se trata, agora, de compreender o sujeito 

constituído pelas produções históricas de discursos que fixam as verdades sobre ele.   

O enunciado é uma função de existência singular das unidades lingüísticas e outras 

materializações do discurso. O sujeito do enunciado representa um lugar vazio, determinado, 

mas também variável que pode ser ocupado por diferentes indivíduos. Assim descrita, a 

posição do sujeito do enunciado representa uma das suas condições de existência pelo efeito 

de sentido que ele produz. O enunciado, então, pode ser entendido como o elemento 

molecular do discurso, ou como o filósofo francês o descreve:   

 

Por mais banal que seja, por menos importante que o imaginemos em 

suas conseqüências, por mais facilmente esquecido que possa ser após 
sua aparição, por menos entendido ou mal decifrado que o 

suponhamos, um enunciado é sempre um acontecimento que nem a 
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língua nem o sentido podem esgotar inteiramente (FOUCAULT, 

2014, p. 34).  

 

Desse modo, o enunciado é singular como todo acontecimento, encontrando 

materialidade na língua que, ao mesmo tempo, deixa espaço para sua repetição, reativação e 

transformação. Na medida em que é singular e passível de repetição, o enunciado, na sua 

existência, precisa ser sempre ligado a outros enunciados. Por conseqüência de vários tipos de 

suas relações com enunciados que o precedem e o seguem de outros discursos, ele os 

transforma, comenta e se opõe a eles. Com a particularidade da função enunciativa, aparece o 

fato da existência de um campo associado. Ou seja:  

 

Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há enunciado 

em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um 
enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, 

desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e 
deles se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, 

onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja 

(FOUCAULT, 2014, p. 120).  

 

  Em seu campo associado, o enunciado tem seu lugar e status, possibilitando-lhe a 

relação com o passado e deixando o lugar aberto para um “eventual futuro”. Por 

consequência, cada enunciado reatualiza outros enunciados, localizando os conjuntos 

significantes em um espaço em que eles se multiplicam e se acumulam.   

  O domínio do campo associado do enunciado nos leva à memória discursiva 

concebida por Jean Jacques Courtine. Ele, ao analisar os discursos comunistas dirigidos aos 

cristãos, entre os anos de 1936 e 1976, sustentando-se no postulado conforme o qual “um 

enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2014, p. 

118), formula a noção de “memória discursiva”. Através dela percebe que qualquer 

formulação inscrita no discurso encontra-se em um campo de outras formulações, 

transformando-a, reatualizando-as e/ou rejeitando-as. Na elaboração da noção da “memória 

discursiva”,Courtine (1981) observa que ela não se limita somente aos domínios do discurso 

político, já que se refere à qualquer existência de qualquer outro enunciado introduzido em 

práticas discursivas regulamentadas socialmente, pesando sobre os campos científico, 

religioso, literário etc., nos quais seus discursos, ao formularem novos atos de linguagem, dão 

espaço para as futuras enunciações.  

 Tendo em conta, ainda, a centralidade do conceito de enunciado na Arqueologia do Saber, 

importa considerar a formação discursiva que compreende um grupo de enunciados ligados 

entre si no nível enunciativo. Portanto:   
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descrever enunciados, descrever a função enunciativa de que são 
portadores, analisar as condições nas quais se exerce essa função, 
percorrer os diferentes domínios que ela pressupõe e a maneira pela 
qual se articulam é tentar revelar o que se poderá individualizar a 
formação discursiva, ou, ainda, a mesma coisa, porém na direção 
inversa: a formação discursiva é o sistema enunciativo geral ao qual 
obedece um grupo de performances verbais – sistema que não o rege 
sozinho, já que ele obedece, ainda, e segundo suas outras dimensões, 
aos sistemas lógico, linguístico, psicológico (FOUCAULT, 2014, 
p.141-142).  

 

Por isso, as relações entre os enunciados de certos campos, que fazem parte dos 

determinados discursos, é dado pelas formações discursivas. Elas podem ser compreendidas 

como sistemas que unem os enunciados e revelam a sua dispersão distinguindo a dimensão 

histórica da produção do enunciado da dimensão conjuntural da enunciação e, assim, 

inserindo a problemática das diferentes durações históricas.    

Desse modo, um gesto analítico sobre a língua toma-a em relação à história, inscrita 

em uma ordem do discurso (FOUCAULT, 2014a), estendendo as dimensões da 

discursividade, sempre considerando os enunciados,comosempre povoados por outros 

enunciados. Portanto, suas margens tangenciam outros enunciados, produzindo uma rede 

cujos nós, quando analisados, desdobram a posição sujeito que os produziu. Os efeitos 

resultam desse posicionamento e das condições sócio-históricas que fazem com que eles 

aconteçam e que se materializem assim, e não de outra maneira.  

 É relevante destacar, olhando arqueologicamente, que o discurso, e ao mesmo tempo o 

enunciado, são concebidos como acontecimentos. Portanto, na perspectiva foucaultiana, a 

análise dos discursos precisa ser pensada como „as noções de acontecimento e de série, 

indissociáveis do conjunto da regularidade, casualidade, descontinuidade, dependência, 

transformação” (FOUCAULT, 1999, p. 57). Com base nessa afirmação, faz-se necessário 

definir a noção de acontecimento:  

 

O acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade, 
nem processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. 
Entretanto, ele não é imaterial; é sempre no âmbito da materialidade 
que ele se efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e consiste na 
relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de 
elementos materiais; não é o ato nem a propriedade; produz-se como 
efeito de e em uma dispersão material (FOUCAULT, 1999, p.57-58). 

 

  Isso significa que os acontecimentos discursivos podem ser compreendidos como 

séries ao mesmo tempo descontínuas e homogêneas, relacionando-se umas com as outras. 
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Essa descontinuidade ataca e desfaz “as menores unidades tradicionalmente reconhecidas”- o 

instante e o sujeito, ou seja, “trata-se de cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito 

em uma pluralidade de posições e de funções possíveis” (FOUCAULT, 2014a, p. 58).  

Cabe ainda esclarecermos o conceito de prática discursiva, que não pode ser 

confundida com a atividade racional, nem com a “competência” de um sujeito falante, 

tampouco com a operação expressiva. É preciso defini-la como “um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 

dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou lingüística, as 

condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2014, p. 144).   

 Posto isso, lembramos que esta pesquisa abrange as práticas discursivas e não 

discursivas que, no início do século XIX e no século XX, nos Bálcãs, provocaram o 

deslocamento contínuo da subjetividade do sujeito mulher-homem-virgem juramentada, ou 

seja, interessa-nos analisar tais práticas para que, então, seja possível dar visibilidade aos 

processos de fabricação de um sujeito masculino que é mulher.  

  Isso define a relação entre “interdiscurso” e o “intradiscurso”, onde se elabora a volta 

de uma “formulação-origem” para atualidade de um ambiente discursivo, gerando um “efeito 

de memória”, que supõe também a ligação entre várias temporalidades. Ao tratar do conceito 

a priori histórico, Foucault esclarece a condição de realidade para uma série de enunciados. A 

razão de uso desse termo é que esse a priori precisa dar conta dos enunciados em sua 

dispersão, considerando as falhas abertas por sua não coerência, ou seja, deve mostrar que o 

discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história específica que não o 

remete às leis de um devir estranho. O a priori é baseado nas regras que caracterizam uma 

prática discursiva. Portanto, pode ser também considerado, como quaisquer formações 

discursivas, um conjunto transformável.    

Segundo a descrição arqueológica, o volume mais amplo e complexo do campo 

analítico é o arquivo. Trata-se de um volume complexo em que entram os sistemas de 

enunciados como acontecimentos (com condições e domínio de aparecimento) e como coisas 

(dispostos num sistema utilizável pelos sujeitos). Esse grandioso material de análise, Foucault 

vai chamar de arquivo. Esse termo é responsável pelo aparecimento de tantas coisas, ditas por 

tantos homens, há tanto tempo, devido ao jogo de relações que caracterizam principalmente o 

nível discursivo. Conforme Foucault, é “a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimento singulares” (FOUCAULT, 2014, p. 158).  

Ele é algo que organiza os enunciados segundo regularidades específicas.   
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 Diante de todos esses pressupostos, tomamos a arqueologia como um aparato teórico-

metodológico para balizar nossas discussões com vistas a interrogarmos, face ao nosso objeto 

de análise, “o já dito no nível de sua existência; da função enunciativa que nele se exerce, da 

formação discursiva a que pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte”. 

(FOUCAULT, 2014, p. 161). Se, de acordo com a arqueologia, os discursos precisam ser 

descritos como práticas especificas no elemento do arquivo, cabe-nos analisar o sujeito 

construído por partes e recortes discursivos que se encontram, justamente, na multidão de 

todas as coisas efetivamente ditas sobre um determinado sujeito. Importa, para os objetivos 

desta pesquisa, examinar as condições sócio-históricas de emergência, funcionamento e 

inserção na ordem do discurso, dos enunciados que, fomentando um campo de memória, 

produziram discursivamente o sujeito Stana Cerović: uma virgem juramentada, um sujeito 

feminino viril.  

 

1.3.2.Concepções genealógicas 

 

Se, em seu método arqueológico voltado para a constituição dos saberes, Michel 

Foucault priorizara as correlações discursivas e a sua ligação com as instituições, inquietando-

se com os saberes e as práticas discursivas que objetivaram o sujeito, tomando-os como objeto 

de conhecimento, na sua fase sucessiva ele define o porquê dos saberes. A partir desse 

momento, o pensador francês introduz nas análises a questão do poder como dispositivo 

eficiente para explicar a produção dos saberes.   

Isso significa que os exercícios do poder, como tema principal dessa sua trajetória 

intelectual, fazem com que se produzam os saberes que asseguram a sujeição constante. Com 

o dispositivo do poder, os sujeitos se tornam recortes discursivos disciplinados, classificados, 

ou até separados. A partir daí, podemos destacar as práticas de subjetivação/objetivação que, 

justamente, na relação entre o saber e o poder elucidam a constituição do sujeito como próprio 

objeto do conhecimento. A subjetivação é um modo pelo qual se atinge a constituição de uma 

subjetividade, que corresponde a dois tipos de análise. De um lado, existem os processos de 

objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos, arraigados na espessura histórica 

da discursividade, e por outro lado existem as determinações técnicas que permitem 

“constituir-se como sujeito de sua própria existência” (REVEL, 2005, p. 82).  

 Foucault desenvolveu detalhadamente o conceito de poder e, como resultado disso, 

podemos distinguir seguintes tipos de poder: o poder soberano (cujas características se 

relacionam com o poder pastoral), o poder disciplinar e o biopoder. No poder soberano, nota-
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se a relação entre o soberano, isto é, o rei e o restante da população, ou seja, entre o corpo 

com poder total e os corpos cujo possível erro dos comportamentos “regulares” é pensado 

como ofensa direta à superioridade do soberano. A disciplina ou poder disciplinar apresenta-

se como um mecanismo do poder que funciona como uma rede, ou seja, trata-se de “métodos 

que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição 

constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 

1987, 53.). O poder disciplinar possui a capacidade produtiva, e com isso enfoca o corpo 

humano, com o objetivo de adestrá-lo e aprimorá-lo e, por conseqüência, garantir a 

manutenção e o funcionamento da sociedade capitalista. Com relação ao biopoder, Foucault 

(2015), em a Vontade de Saber (História da Sexualidade I), introduz algumas mudanças na 

análise genealógica. O poder disciplinar passou por algumas transformações ao integrar 

outras e novas técnicas que deixaram de transformar e formar o corpo apenas pelo controle do 

espaço, do tempo, da atividade e pelo uso de instrumentos como o exame e a vigilância, em 

prol do biopoder que olha para espécie humana como um conjunto, com objetivo de garantir a 

sua existência. Dito de outro modo,  

 

O poder, a partir do século XVII, organizou-se em torno da vida, sob 
duas formas principais que não são antitéticas, mas que estão 
atravessadas por uma rede de relações. Por um lado, as disciplinas, 
uma anátomo-política do corpo humano. Elas têm como objeto o 
corpo individual, considerado como uma máquina. Por outro lado, a 
partir de meados do século XVIII, uma biopolítica da população, do 
corpo-espécie. Seu objeto será o corpo vivente, suporte dos processos 
biológicos (nascimento, mortalidade, saúde, duração da vida). 
(FOUCAULT apud CASTRO, 2009, p. 58). 

 

Nesse sentido, esse “acréscimo” ao poder disciplinar, que é o biopoder, considera-se 

fortemente ligado aos temas do nascimento e da mortalidade, do nível e da duração da vida. 

Trata-se de um tipo de poder que se exerce no nível da população, da espécie com o propósito 

de gerir a vida do corpo social. Ou seja, nos referimos à biopolítica que através dos 

biopoderes locais “se ocupará, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da 

sexualidade, da natalidade etc., na medida em que elas se tornaram preocupações políticas” 

(REVEL, 2005, p. 26).  

Na analítica foucaultiana, não existe o poder, mas sim as práticas ou relações de 

poder.Isso quer dizer que o poder é algo que se efetua e exerce. Outra característica relevante 

na análise é que os poderes não estão situados em nenhum lugar específico da estrutura social.  

A essa descrição podemos acrescentar o termo que Foucault usa –a metafísica do poder –,à 
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qual podemos atribuir duas significações: uma com relação ao nível em que se efetua a 

análise; e outra com relação ao deslocamento do espaço dela. A metafísica remete, no mesmo 

tempo, à noção da energia, de modo que o poder e, igualmente, a energia existem em todo 

lugar, sem ter a materialidade, como propósito de não se destruírem, mas se transformarem. 

As relações de poder não podem ser confundidas com as relações de violência, porque o ato 

da violência sobre as coisas, os corpos, força, destrói e fecha todas as possibilidades, enquanto 

uma relação de poder “se articula sobre os dois elementos que lhe são indispensáveis por ser 

exatamente uma relação de poder” (FOUCAULT, 1995, p. 243).   

O funcionamento das relações de poder, portanto, diz muito sobre como os seres 

humanos se tornam sujeitos. Os poderes estão microfisicamente espalhados, cada um com as 

próprias funções, imbricados uns com os outros e assim construindo um sistema maior, bem 

organizado. Isso significa que os poderes se exercem em diversos níveis e em pontos 

diferentes da rede social, ocupando assim todo tempo e todo espaço, do qual ninguém escapa. 

Assim se revela que o poder não é concentrado em nenhuma instituição,nemno Estado, ou 

seja “os poderes periféricos não foram confiscados e absorvidos pelo aparelho de Estado” 

(MACHADO, 2008, p. 12). A partir disso, podemos dizer que o poder sempre se movimenta e 

está em uma rede, ou seja, exerce-se nas relações entre sujeitos. O poder é um ato que se 

exerce em justaposição ao outro, ou como afirmaFoucault:  

 

Um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo 
de possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos 
ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia 
ou limita, torna mais ou menos provável; no limite ele coage ou 
impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um 
ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de 
agir. Uma ação sobre ações. (FOUCAULT, 1995, p.243). 

 

  O exercício do poder, definido como “modo de ação sobre as ações dos outros”, supõe 

sujeitos livres, “que têm diante de si um campo de possibilidade onde diversas condutas, 

diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer” (FOUCAULT, 1995, 

244). Então, o exercício de poder não exclui a liberdade dos sujeitos, pois a insubmissão dos 

sujeitos é, justamente, aquilo que suscita o poder e seu efeito. Tudo isso nos leva a 

ressaltarmos que “onde há poder há resistência”, ou seja, o caráter relacional do poder implica 

que as próprias lutas sempre se articulam com as “estratégias de confronto”:   

 

Não há poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão 
eventual; toda relação de poder implica, então pelo menos de modo 
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virtual uma estratégia de luta sem que para tanto venham a se 
superpor, a perder sua especificidade e finalmente se confundir 
(FOUCAULT, 1995, p.248).   

 

Foi justamente nesse contexto em que as liberdades pertinentes representam a 

condição de existência das relações de poder em que surgiu o sujeito Stana Cerović, além das 

demais virgens juramentadas. É uma irrupção de sujeitos, em choque com o poder, provando 

o desassujeitamento dos saberes históricos capazes de lutar contra “a ordem do discurso”.    

Por isso, é necessário não definir os efeitos do poder como algo exclusivamente 

negativo, como algo que “censura”, “mascara”, “reprime”, “exclui”, pois, contrariamente a 

isso, o poder produz, quer dizer, tem o efeito produtivo, uma positividade e uma variedade 

estratégica. Esse processo implica o registro contínuo de conhecimento, isto é, ao mesmo 

momento em que se exerce um poder, produz-se o saber. Essa relação entre poder e saber é 

intrínseca, de modo que saber não existe senão incorporado em relações de poder. Também 

podemos afirmar que não existem relações de poder que não têm consequência em um campo 

do saber, e aqui reconhecemos que nessa inter-relação o lugar do sujeito discursivo é 

concebido como o resultado dessa união. Ou nas palavras de Foucault:  

 

Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não 
simplesmente favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é 
útil); que poder e saber estão diretamente implicados; que não há 
relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, 
nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações 
de poder (FOUCAULT, 1999, p. 31). 

 

Trata-se, por conseqüência, de não apenas interpretar como os indivíduos se tornam 

sujeitos e objetos de conhecimento, mas também o modo pelo qual se exige que os próprios 

sujeitos produzam os discursos sobre si mesmos, sobre seu trabalho, sua sexualidade. Até 

porque, considera Foucault, o poder é algo pelo que se luta e os sujeitos que lutam pelo 

próprio poder o fazem por ser objeto de desejo. Nesse quadro das relações de poder é 

importante situar os lugares de onde ele é exercido, estabelecer relações nas quais se 

movimenta, pontos onde é imposto e os mecanismos dessa imposição, para compreendermos 

como nos assujeitamos.   

Ao falarmos de modos de assujeitamento, a noção de dispositivo, na perspectiva 

foucaultiana, aparece como algo relevante. O dispositivo é uma rede que se instala entre 

elementos heterogêneos, ou seja, engloba “discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
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proposições filosóficas, morais filantrópicas” (FOUCAULT, 2008, p. 244). A categoria do 

dispositivo possui tudo aquilo que a materialidade (não) possui, cujo funcionamento atinge 

efeitos desejáveis, reforçando a articulação de saber/poder, ou em outras palavras:  

O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, 
estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber 
que dele nascem, mas que igualmente o condicionam. É isto, o 
dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de saber 
e sendo sustentadas por eles (FOUCAULT, 2008, p.244).   
 

Gilles Deleuze (1925-1995), filósofo francês e seguidor de Michel Foucault, ao tratar 

do dispositivo, considera-o como “um conjunto multilinear, composto por linhas de natureza 

diferente” (DELEUZE, 1995, p. 1), que se forma estrategicamente, em um determinado 

momento, com a função de responder a uma urgência histórica. Assim definido o conceito do 

dispositivo, ele é embasado em três grandes eixos que são relativos às três dimensões que 

Foucault destaca no espaço da sua obra: saber, poder e subjetividades, compreendidas como 

rede de variáveis correlacionadas:   

Os objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em 
exercício, os sujeitos numa determinada posição, são como que 
vetores ou tensores. Por isso, as três grandes instâncias que Foucault 
vai sucessivamente distinguir, Saber, Poder e Subjetividade, não 
possuem contornos definidos de uma vez por todas; são antes cadeias 
de variáveis que se destacam uma das outras. (DELEUZE, 1996, p. 
85)  

 

Esses elementos do jogo estratégico têm como propósito produzir o efeito de novas 

subjetividades que equivalem às exigências das novas condições sócio-históricas. Os 

dispositivos não se baseiam na ideologia ou na repressão, mas na normatização e na disciplina 

que produz, mantém e (re)configura o novo aspecto de realidade.  

Aqui se abre o espaço para falar sobre o dispositivo do poder patriarcal. Na gênese 

histórica o patriarcado é compreendido como uma instituição social que se caracteriza pela 

dominação masculina, na qual os homens eram considerados como seres superiores. As 

mulheres não possuíam os direitos legais que os homens possuíam. Uma das caraterísticas das 

sociedades patriarcais foi a proibição às mulheres de possuírem propriedade de forma 

independente. Em algumas sociedades era típico, até mesmo, que os homens tivessem várias 

mulheres.  

Por causa dessa importância da propriedade em sociedades agrícolas, os homens 

tinham necessidade de controlar a herança de gerações futuras, e isso começou normatizando 

a sexualidade das mulheres. A partir dessa valorização do poder dos homens sobre as 

mulheres e as práticas por eles desempenhadas como as “mais importantes”, pode-se falar do 
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dispositivo do poder patriarcal, tal como elaborado por Foucault em sua História da 

sexualidade: A vontade de saber: o papel do homem que se apresentava como resposta à uma 

urgência. No contexto dessas questões, surgem vários elementos das produções discursivas e 

não discursivas, decisões e instituições que deram apoio ao patriarcado. Entender o 

patriarcado como dispositivo supõe examiná-lo na ligação existente entre seus elementos 

heterogêneos. Trata-se de um sistema patriarcal que produziu os homens enredados nos 

processos que definiram suas práticas, posições e valores. Num sistema patriarcal existia a 

preferência pelos filho varão em vez da filhamulher, o que significa que nesse tipo de 

sociedade os homens desde a infância foram preparados para esse papel. As tarefas foram 

rigorosamente divididas, porque as mulheres foram consideradas como frágeis, o que 

consequentemente as restringiram nos deveres domésticos. 

O poder patriarcal fez com que, por um lado, as mulheres precisassem controlar as 

vestimentas e seus comportamentos, gestos, olhares na frente dos homens, e por outro lado os 

homens tivessem um poder total no âmbito público, familiar e, porfim, social. Por essas 

razões, podemos fazer funcionar como ferramenta analítica o conceito de dispositivo, 

caracterizando algumas formas do patriarcado.  

Nessa perspectiva, visamos a falar de poder disciplinar, porque a disciplina é um 

dispositivo de poder, dado que apareceu como resposta à sociedade industrial capitalista que 

necessitava fabricar o corpo dócil, manipulável e útil. Como elemento principal do dispositivo 

disciplinar, apresenta-se a figura arquitetônica do Panopticon (do grego: pan= todo, opsis= 

vista, ver), modelo de uma prisão do século XVIII, com uma cúpula central e todas as celas 

distribuídas em sua volta, que proporciona uma vigilância completa e contínua. O vigia, 

localizado no centro da construção, pode ver todos os presos, enquanto os presos não 

conseguem ver aqueles que os vigiam; a visibilidade que se torna uma armadilha.  A partir 

daí, o efeito mais importante do Panóptico é a visibilidade constante e consciente que garante 

o funcionamento do poder. Com essa instituição panóptica todas as pessoas efetuam 

autocontrole e autovigilância dos comportamentos, assegurando, assim, a subjetivação dos 

indivíduos, o que, no entanto, ressalta o fato de que o poder não é da natureza material, mas 

algo que produz efeitos. Isto é,   

 

A eficácia do poder, sua força limitadora, passaram, de algum modo, 
para o outro lado — para o lado de sua superfície de aplicação. Quem 
está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por 
sua conta as limitações do poder; fá-las funcionar espontaneamente 
sobre si mesmo; inscreve em si a relação de poder na qual ele 
desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se o princípio de 
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sua própria sujeição. Em conseqüência disso mesmo, o poder externo, 
por seu lado, pode-se aliviar de seus fardos físicos; tende ao 
incorpóreo; e quanto mais se aproxima desse limite, mais esses efeitos 
são constantes, profundos, adquiridos em caráter definitivo e 
continuamente recomeçados: vitória perpétua que evita qualquer 
defrontamento físico e está sempre decidida por antecipação 
(FOUCAULT, 1987, p. 226). 

 

Na atualidade o poder não se interessa pelaexpulsão dos homens da vida social por 

contada sua desobediência, mas sim em controlar as ações desses corpos para que seja 

possível utilizá-los ao máximo, aproveitando das suas capacidades. Isso significa que o poder 

econômico e político dependem do controle do corpo. No entanto, o corpo como objeto de 

poder e saber, foi discursivamente descoberto, decomposto e analisado, até os últimos 

detalhes na história.   

Afirmamosque corpo está, também, diretamente mergulhado num campo político; as 

relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

suplicam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Esse 

investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua 

utilização econômica [...]; o corpo é investido por relações de poder e dominação 

(FOUCAULT, 1987, p.29).    

Neste momento tratamos de uma relação contínua entre poder, saber, discurso, corpo e 

sujeito, o que Foucault chama de anátomo-político do corpo. Trata-se de uma “mecânica do 

poder” que define “como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente 

para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a 

rapidez e a eficácia que se determina” (FOUCAULT, 1987, p. 164). Essa metáfora da 

maquinaria consegue conjurar a minuciosa mecânica das disciplinas nas quais o corpo 

humano serve como mecanismo, através do qual as relações de forças deixam o espaço a um 

saber possível e, desse modo, o saber fortifica os efeitos de poder.   

Ao olharmos para as disciplinas é relevante destacar que o poder disciplinar não 

destrói o indivíduo, ele o fabrica. Essas técnicas de poder que se aplicam sobre o corpo 

entram em cada detalhe seu:  

 

A ação sobre o corpo, o adestramento do gesto, a regulação do 
comportamento, a normalização do prazer, a interpretação do 
discurso, com o objetivo de separar, comparar, distribuir, avaliar, 
hierarquizar, tudo isso faz com que apareça pela primeira vez na 
história esta figura singular, individualizada – o homem–como 
produção do poder. Mas também, e ao mesmo tempo, como objeto de 
saber. Das técnicas disciplinares, que são técnicas de individualização, 
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nasce um tipo específico de saber: as ciências humanas (MACHADO, 
2008, p.20).    

 

Todos os detalhes apresentados que normatizam os gestos, comportamentos, o prazer, 

encontramos no sujeito Stana Cerović, a virgem juramentada que, justamente ao se aplicar as 

técnicas disciplinares, dessubjetivando-se do seu ser feminino, conseguiu se transformar em 

uma mulher viril, o que determinou, também, suas práticas (não)discursivas. Por isso, fica 

mais claro como surgiu essa figura singular, como virgem juramentada.  

Falando da disciplina que se vale da anatomia política dos corpos e que se aplica 

particularmente aos indivíduos, a partir do século XVIII, vem o prolongamento do poder 

disciplinar, que é o biopoder, considerado como uma “grande medicina social”, que consiste 

em forças que se exercem sobre a vida e tratam o bem-estar da sociedade. Com aquilo que 

Foucault designa como governamentalidade da vida, e com isso a sua duração e a qualidade, 

podemos olhar para o sujeito mulher em suas várias posições: dona-de-casa, a mãe dos 

próprios filhos e do povo, e a rainha do lar. Tudo isso foi arregimentado pelo biopoder para 

que se assegurasse a ordem das coisas na sociedade, o que implica a educação, o amor, e a 

saúde da família. O corpo da mulher direcionado apenas para a procriação e os trabalhos 

domésticos considerados como a segurança da ordem da vida pública.  

  Em vista disso, esta pesquisa tem, também,porobjetivo, pela análise 

arqueogenealógica, revelar a heterogeneidade do sujeito mulher. Em outras palavras, dar 

visibilidade na fabricação do sujeito mulher viril, quer dizer, analisar as práticas discursivas e 

não discursivas, dentro de uma sociedade extremamente patriarcal nos séculos XIX-XX, da 

península balcânica, que causaram a movência ininterrupta da subjetividade do sujeito 

mulher-homem-virgem juramentada. 

Fundamentando-se na perspectiva foucaultiana e em seu postulado de que “a partir do 

momento em que o poder produziu este efeito, como conseqüência direta de suas conquistas, 

emerge inevitavelmente a reivindicação de seu próprio corpo contra o poder” (FOUCAULT, 

2008, p. 146), possibilita-nos refletir sobre a história das mulheres, embora essa história 

asreconhecesseexclusivamente como futuras mães e as orientasse serem donas de casa. Por 

outro lado, encontramos uma história marcada pelas mulheres metamorfoseadas em homens 

que rejeitavam qualquer traço feminino, realizando apenas as tarefas ditas masculinas, 

algumasincluindoparticipaçãoem guerras e, assim, ocupando e assegurando as posições dos 

homens. Essas mulheres singulares nos lembram daquele argumento de Foucault, de “o poder, 
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longe de impedir o saber, o produz”, ou seja, alguns novos saberes que se constituem em 

torno dos sujeitos femininos.  

O enunciado, “Nosso corpo nos pertence”, no auge dos movimentos feministas dos 

anos 1970, colocou pela primeira vez na história o corpo como centro das lutas públicas 

femininas, “a conquista de um verdadeiro habeas corpos para as mulheres” (PERROT, 2003, 

p. 26). Trata-se dos discursos que se levantaram contra a posição estabelecida à mulher ao 

longo da história, que ficou sujeita “às gestações sem fim, aos cuidados das crianças, ao 

envelhecimento prematuro, à exaustão e, frequentemente, à morte por doenças do parto” 

(PORTER, 1992, p. 316). Ao demandar a posse de seus próprios corpos, no meio desses 

relatos, pretendia-se derrubar a infâmia da subordinação e da inferioridade das mulheres, o 

que levou muitos intelectuais a concluir que as mulheres  

 

Se emanciparam de suas cadeias biológicas primárias pelo advento da 
gravidez segura, da contracepção e do aborto legalizado, que, 
proporcionando-lhes o controle sobre a sua própria fertilidade, 
pavimentaram o caminho para a “família moderna”, para a “família 
igualitária” e até para a sociedade pós-família (PORTER, 1992, p. 
316). 

 

O sujeito Stana Cerović, uma das virgens juramentadas, oriunda de uma família 

patriarcal montenegrina, nasceu como mulher em 1936. Ao ser ensinada desde pequena ase 

comportar como menino, se vestir em roupas masculinas, estar somente em companhia dos 

meninos, saber usar as armas, jurar à eterna virgindade, portanto sem possibilidade alguma de 

ter relações sexuais e se tornar a mãe, determinou a sua vida inteira de se identificar e se 

reconhecer na sociedade como um homem. Ela, como tal, transformada em homem, mas ao 

mesmo tempo, sempre com alguns indícios que revelam as suas feminilidades, reinventa a sua 

identidade. Fazer o diagnóstico do seu corpo e das suas práticas (não)discursivas, exige levar 

em consideração a relação entre discurso, memória e história que definem os sujeitos. Nessa 

ordem, seu corpo atinge a historicidade. Segundo a Análise do Discurso, a história precisa 

incluir os acontecimentos menos visíveis, ou seja, trata-se de abordar os sentidos que são 

muitas vezes silenciados ou/e apagados. Isso significa que a história da virgem juramentada se 

instala, também, no campo da história do homem.  

Foucault, retomando o conceito de Nietzsche acerca da genealogia, acrescenta ao 

sentido dessa noção a sua própria interpretação da palavra. Ao fazer a análise genealógica, na 

ótica foucaultiana, é necessário ter “a minúcia do saber” e, com isso, muita paciência. A 

genealogia rejeita o “desdobramento meta-histórico das significações ideais e das indefinidas 
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teologias” (FOUCAULT, 2008, p. 16), assim, não se trata da pesquisa da origem. O filósofo 

francês associa à genealogia a pesquisa da proveniência, que trabalha com a diversidade e 

dispersão, que dissociam o Eu. O que se encontra no começo histórico são as diferenças entre 

as coisas e não a identidade da origem conservada. 
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2. CONDIÇÕES HISTÓRICAS DE PRODUÇÃO DO SUJEITO VIRGEM 

JURAMENTADA 

 

Foucault sempre se inquietou com o problema das formações históricas, a fim de 

melhor compreender o presente, evidenciando “de onde nós saímos, o que nos cerca, aquilo 

com o que estamos em vias de romper para encontrar novas relações que nos expressem” 

(DELEUZE, 1992, p. 131). Em outros termos, não é possível pensar em um sujeito completo; 

somos sujeitos em continuidade, somos hoje o nosso presente, o nosso passado e o nosso 

possível e incerto futuro. A subjetivação é algo que precisa ser produzido, é um processo de 

lutas. O sujeito nasce e se esgota a partir daquilo que se diz e do que se vê.   

 Nesse sentido, e a considerar os objetivos desta pesquisa, seguimos as propostas foucaultianas 

de olhar o passado para entendermos as teias das produções discursivas que enreda(ra)m e 

fabrica(ra)m o sujeito mulher virgem juramentada nos discursos de “hoje”.   

 

2.1. Verdades e subjetividades 

 

O que se sabe sobre elas?- eis a questão da grande historiadora das mulheres, Michelle 

Perrot (2012), convidando-nos a recuperar o arquivo de um “silêncio” histórico para 

entendermos a produção discursiva que, durante séculos, apagou as vozes das mulheres até o 

momento em que, finalmente, elas conseguiram “falar”, movendo as fronteiras da 

humanidade e transformando positivamente o significado de ser do sujeito mulher. Isso nos 

leva a pensar, ao contrário da concepção formulada tradicionalmente, como as diferentes 

histórias existem, construindo a realidade de hoje com as suas vozes tênues ou gritos 

frustrantes abafados.   

Na nossa sociedade, a história tradicional criou a mulher como uma categoria 

secundária, “posterior à criação ou à existência primeira dos homens” (SCHMITT-PANTEL, 

2003). Desde o começo, circulam discursos sobre o sujeito mulher, mas pela fala/escrita dos 

homens, pois a voz feminina não tinha lugar nem importância nos acontecimentos históricos, 

ou seja, elas eram “as sem-voz da História” (PERROT). Isso posto, por meio da arqueologia 

foucaultiana, buscamos, nas próximas linhas, compreender os papéis sociais e os lugares 

historicamente normatizadores e normalizadores do sujeito mulher, analisando enunciados 

entendidos como resultados das táticas e modos históricos de subjetivação.  
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Lançando o olhar sobre textos religiosos, cujo objeto é o ser humano, observamos 

certo efeito de discurso fundador, representando assim a fonte de valores e crenças, ou seja, 

discursos que “estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os 

transformam ou falam deles [...] discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, 

são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer” (FOUCAULT, 2014a, p.22). Isso 

significa que textos como a bíblia são fundadores de discursividades, porque estabelecem 

possibilidades indefinidas de outros discursos se repetirem, parafrasearem, comentarem, 

contribuindo para os processos de subjetivação que, como veremos, nos assujeitam.   

Isso porque as verdades (FOUCAULT, 2014a) religiosas são requisitadas em 

diferentes culturas para disseminar a palavra de Deus e tais verdades convertem-se em normas 

de condutas – morais e éticas – para os cidadãos, na medida em que criam os modelos dos 

homens e das mulheres, ou seja, modelos tomados como efeitos de identidade deambos os 

sexos na sociedade. Os discursos religiosos como representantes das grandes “verdades” no 

mundo sempre tiveram influência sobre a sociedade, impondo-lhes valores, normas e crenças. 

Aquilo que diz sobre a salvação da nossa alma nos leva a acreditarmos completamente nos 

seus postulados e, por conseguinte, controlarmos os nossos corpos. Sobre o conceito de 

verdade, Foucault explica: “A ‘verdade’ está circularmente ligada a sistemas de poder, que a 

produzem e apóiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da 

verdade (FOUCAULT, 2008, p. 15).  

Enfim, as religiões podem ser consideradas como dispositivos poderosos de produção 

de discursos verdadeiros que disciplinam e controlam os sujeitos.   

Na tradição cristã, mais precisamente em seu livro sagrado, a Bíblia, estabeleceram-se 

as diferenças entre os sexos e determinou-se uma desigualdade entre as identidades. Os textos 

bíblicos fundamentados na figura do pai, do filho e do espírito santo, são os três enunciados 

do gênero masculino que, por conseqüência, indicam o sexo masculino, ou seja, produz-se um 

efeito de coerência de um mundo constituído pela dominação masculina, sendo as mulheres 

um ser pré-destinado a obedecer e a procriar. Com efeito, cria-se uma sociedade falocêntrica, 

em que a mulher é criada a partir da costela do homem como o objetivo primordial de servi-

lo. Ou com as palavras de Schmitt-Pantel (2003):  

 

Então Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou 
uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois, da 
costela que tirara do homem, Iahweh Deus modelou uma mulher e a 
trouxe ao homem. Então o homem exclamou: “Esta, sim, é osso de 
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meus ossos e carne de minha carne! Ela será chamada “mulher” 
porque foi tirada do homem! (SCHMTT-PANTEL, 2003, p. 135). 

 

Justamente, na seguinte parte do livro de Gênesis, encontramos a proveniência da 

palavra mulher que foi criada por Adão, isto é, em hebraico o “homem” é ish e a “mulher”12, 

derivando dessa palavra, é isha. Nessa história que fala sobre a criação de Adão e Eva, o 

primeiro homem e a primeira mulher, sabemos que Eva, desobedecendo a lei de Deus, 

“seduzida, caiu em transgressão” (PERROT, 2012), classificando assim a mulher como 

sedutora, perigosa e pecadora. Na Bíblia, ficam claras as conseqüências dessa desobediência:  

 

As mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade. Não 
permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os 
homens; elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro, 
e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado; a mulher é que foi 
enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo 
filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a 
Deus (BÍBLIA SAGRADA, 2012, 1 Timóteo, 2 11-15, p. 1665). 

 

A imposição do silêncio, que marca esse enunciado do texto bíblico, é reiterado em 

diferentes passagens reforçando a premissa de que, por sua condição de existência inferior, 

que ela conserve, pois, o silêncio. O alcance disso transpõe os limites do dito/escrito, 

atingindo todas as mulheres das mais diferentes culturas que, em função da desobediência 

deEva, devem ficar em silêncio – notadamente nos espaços públicos – para sempre.  

A mulher pecadora e desobediente terá, no segundo evangelho, sua chance de ser 

redimida. É com a figura da mãe virgem, perfeita e pura – o contrário de Eva – que a salvação 

das mulheres será possível. Tal salvação ou redenção implica outras verdades, ou seja, as que 

definem que uma mulher precisa ser exclusivamente mãe, oferecendo o amor incondicional a 

seus filhos, reconhecendo muito bem o seu lugar e assujeitando-se a um corpo assexuado, 

pois a exemplo da Virgem Maria, sua sexualidade deverá ser neutra. Em vista disso, sob a 

ótica das verdades cristãs, a ordem do mundo fica mais segura quando deixada nas mãos do 

homem. A mulher sempre na retaguarda, considerada como misteriosa e perigosa, e por isso 

com  pouca possibilidade de falar, permanece na posição inferior, cujo sexo é colocado 

emsegundo lugar.  

Não é difícil percebermos que, como destaca Foucault (2014a), alguns discursos que 

“se dizem” no dia a dia têm a proveniência de discursos que, para além de sua formulação, 

                                                 
12 A palavra žena (mulher) em montenegrino tem origem, segundo o Dicionário Etimológico de Petar Skok 

(1973), de raíz indo-europeia gen- que significa parir, o que revela mais uma das funções das mulheres. 
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são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer. Eles são encontrados, justamente, nos 

textos religiosos como os que destacamos, aos quais se unem os discursos médicos e 

filosóficos, formatando uma rede enunciativa e discursiva cujos nós amarram as mulheres em 

tramas subjetivas muito apertadas. Isso porque:  

 

É que as margens de um livro jamais são nítidas nem rigorosamente 
determinadas: além do título, das primeiras linhas e do ponto final, 
além de sua configuração interna e da forma que lhe dá autonomia, ele 
está preso em um sistema de remissões a outros livros, outros textos, 
outras frases: nó em uma rede (FOUCAULT, 2014, p. 28). 

 

Essa  rede intensifica e aprimora a concepção da inferioridade da mulher, desdobrando 

as produções denovas verdades. Os discursos religiosos através da voz de um profeta ou 

padre, ou pastor – sujeitos cujas posições implicam status de importante poder –, produzem 

efeitos de verdades incontestáveis e, consequentemente, provocam o medo. Medo pois a 

desobediência aos preceitos bíblicos levaria os fiéis ao inferno, à fogueira, à masmorra, à 

prisão, enfim, à segregação de diferentes ordens, a depender do tempo e do espaço. Já os 

discursos médicos e filosóficos produzem, igualmente, verdades incontestáveis, não 

embasadas na religião, mas no racional e no objetivo. Por exemplo, os filósofos gregos, como 

Aristóteles (384a.C. – 322 a.C.), concebiam o corpo feminino como inacabado, “cru” e com 

defeito. Nessa linha de raciocínio, as mulheres, nos entendimentos aristotélicos, seriam 

inferiores porque eram  

 

[...] machos defeituosos ou monstruosos, seres nos quais a genitália 
(designada para ser do lado exterior do corpo), por falta de calor ou de 
força, falhou na extrusão. Com sua natureza mais fria e mais fraca, e 
sua genitália contida internamente, as mulheres eram essencialmente 
equipadas para a criação de filhos, não para uma vida racional e ativa 
dentro do fórum cívico. As mulheres eram criaturas privadas, os 
homens eram públicos (PORTER, 1992, p.316). 

 

Com relação ao discurso científico que intensificou a ideia de que as mulheres seriam 

seres privados e os homens seres públicos, lembremos dos postulados de Sigmund Freud 

(1856-1939) que discorrem sobre a anatomia incompleta do corpo feminino, tratando-o, 

grosso modo, como um enigma a ser desvendado a partir do que ele entende ser um 

“complexo da castração”: a menina/criança teria, assim como o menino/criança, o falo, mas 

ao crescer percebe que fora castrada (Freud apud PERROT, 2012, p. ). Como conseqüência, a 

menina se dá conta de que, além de ser diferente do menino, ela é inferior porque foi privada 
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do pênis que lhe falta e do qual tem "inveja". Vir a ser mulher, nessa perspectiva da 

psicanálise, seria aceitar não ser homem (PERROT, 2012).   

Considerando, desse modo, o corpo feminino que os discursos filosóficos, teológicos e 

médicos propuseram, encontramos seus efeitos de sentido na seguinte citação:  

 

As mulheres se movem nas fronteiras da civilidade e da selvageria, do 
humano e do animal. São uma ameaça potencial para a vida 
harmoniosa da coletividade. Como mantê-las afastadas? As mulheres 
não são apenas diferentes: modelagem inacabada, homem incompleto, 
falta-lhes alguma coisa, são defeituosas. A frieza da mulher se opõe ao 
calor do homem. Ela é noturna, ele é solar. Ela é passiva e ele, ativo 
(PERROT, 2012, p. 23). 
 

Como já dissemos, essas verdades sobre o corpo feminino, entendido como cheio de 

defeitos, trouxeram de maneira muito radical a diferença entre os sexos e, com isso, a certeza 

da superioridade masculina. A mulher foi criada para ser passiva e possuída, ou seja, “na 

geração, a mulher não é mais que um receptáculo, um vaso do qual se pode apenas esperar 

que seja calmo e quente” (PERROT, 2012, p. 87).  

Também os valores que são atribuídos aos humores produzidos por corpos masculinos 

e femininos não são equiparados. O efeito criador que tem o esperma não pode ser 

comparável nem aoleite, nem anenhuma secreção do corpo feminino. É a diferença dos sexos 

que nivela as secreções. O sêmen que gera, pois é o sopro criador, representa um dos fatores 

de relevância para virilidade do homem, “cuja ação é determinante na constituição do 

embrião” (CORBIN et al., 2013a, p. 190). Por esse motivo, no século XVIII, o homem 

precisava prestar atenção naquilo que gastava as suas energias viris, porque perdendo 

desnecessariamente o sêmen, significava a “diminuição da potência viril” e, ao mesmo tempo, 

o “enfraquecimento do pensamento” e, consequentemente, a “perda do poder sobre 

si”(CORBIN et al., 2013b, p. 447).   

Igualmente importante, no campo simbólico-discursivo que definiu as características 

da virilidade masculina, ganha destaque o sangue: no caso, o sangue que os homens 

derramavam nas guerras significava a salvação da pátria, pois ele “irrigava” a terra com o 

fruto de sua honra e coragem. Já as mulheres possuíam sangue impuro, porqueescorriam  

involuntariamente durante o período da menstruação, daí haver uma intensa “assimetria entre 

a glória do esperma viril e a mancha do sangue feminino” (PERROT, 2012, p. 16). Para os 

homens, o sangue seria a glória; para as mulheres, o sangue seria a vergonha, devendo ser 

escondido, apagado.  
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O esperma, o sangue e, por fim, a inteligência são os principais elementos que 

definiram a superioridade masculina atrelada à sua virilidade. Ao longo do século XIX, 

questionava-se a diferença entre o tamanho do cérebro masculino e o do feminino, chegando-

se à conclusão que o cérebro da mulher, por ser menor, era desprovido de inteligência, mais 

propenso à irracionalidade como os animais. Essas verdades, por fim, contribuíram para que 

as mulheres fossem marginalizadas do meio intelectual e identificada como seres sem 

habilidade criadora13.   

Uma vez apresentadas algumas premissas sobre as verdades que definiram as 

mulheres, desde o mito religioso da criação, passando brevemente pelas contribuições de 

filósofos e médicos acerca da anatomia e do comportamento do corpo feminino, em que todos 

eles reiterando que o sexo feminino dizia respeito a um ser assujeitado a suas inferiores 

condições de existência, voltaremos nosso foco, agora, paraoutras épocas que marcaram o 

processo complexo da posição femininae daquilo que significa ser mulher na história. 

Dividiremos essa explanação em três momentos, cada qual com regularidades que descrevem 

a figura e a imagem da mulher:  

 

(i) Idade Média (período dos séculos V-XV), momento com  forte desvalorização e 

inferioridade das mulheres;   

(ii) Reforma e Iluminismo (XVI-XVIII), movimentos que marcaram, não sem resistências, 

a introdução das mulheres no espaço público e letrado;   

(iii) Séculos XIX e XX, período de grande insurreição dos saberes dominados 

(FOUCAULT, 2008, p. 170) que, sob a luta dos movimentos feministas, abriram 

espaço para a reivindicação da liberdade e inúmeros outros direitos das mulheres 

(voto, contracepção, etc.).   

 

Apesar de apenas alguns dos lugares historicamente determinados nos quais as 

mulheres podiam atuar, observamos também que elas conseguiram passar pelas barreiras do 

espaço masculino, onde às vezes precisavam se apresentar enquanto homens. Em sociedades 

patriarcais, como a nossa, especialmente a  que fomentou e inventou os códigos de condutas 

                                                 
13Como exemplo dos efeitos dessa concepção de que as mulheres não teriam inteligência e, portanto, 

não poderiam participar da vida pública com opiniões, ideias etc., lembremo-nos de escritoras do 

século XIX que, interditada a escrita de seus romances, foram obrigadas a se valerem de pseudônimos. 

É o caso de George Sand (1804-1876) pseudônimo de Amandine Aurore Lucile Dupin, que assinava o 

nome masculino para ser aceita no meio literário.  
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das Virgens Juramentadas dos Bálcãs,  as verdades balizadoras assentam-se na concepção de 

que o sexo determina o gênero: “para dois gêneros e dois sexos”(CORBIN,  2013c,   p.140), o 

que estabelece o regime chamado heterossexual, envolvendo condicionamento, proibição e 

constrangimento assegurado pelos dispositivos de poder (FOUCAULT, 2008), controlando, 

vigiando e punindo cada desvio em relação à norma. Desvios que, em regra, são  

denominados como “pecado”, “crime” ou “doença mental”.  

Na época medieval, os relatos escritos destacam mais os santos que as santas, como 

podemos ver no trecho a seguir:  

O mesmo ocorre com as crônicas medievais e as vidas de santos: fala-

se mais de santos do que de santas. Além disso, os santos agem, 
evangelizam, viajam. As mulheres preservam sua virgindade e rezam. 

Ou alcançam a glória do martírio, que é uma honra suntuosa. 

(PERROT, 2012, p. 18). 

 

  Ou seja, os relatos desse período dão mais visibilidade e lugar aos santos, com todas as 

práticas relevantes e uma certa liberdade, no entanto as mulheres garantem o seu lugar no 

espaço religioso preservando sua virgindade e fazendo orações. A prática da virgindade que a 

partir desse momento tem uma importância muito grande na vida de qualquer mulher, 

marcando a vida delas. Sobre isso, voltaremos a falar mais à frente.  

Além desses relatos, ganha relevo, nessa época medieval, as designações de bruxa e 

feiticeira para um sem número de mulheres. São termos inventados na e pela Inquisição - 

instituições criadas no século XII na França, no cerne do sistema jurídico da Igreja Católica 

Romana, com o objetivo de combater a heresia – que, dentre outras questões, apontam para o 

poder subjetivador da língua. A feiticeira era a mulher que demonstrasse comportamentos e 

características interditadas pela Igreja, especialmente as “práticas mágicas”, o que provocava 

a possibilidade de se mudar a ordem das coisas. Isso comprova, também, nos termos 

foucaultianos, as “contra-condutas” das mulheres. A partir daí surge a emergência do termo 

feiticeira que vai representar a “ruindade” das mulheres e, desse modo, justificar sua 

existência. Partia-se do princípio de que elas possuíam um pacto com o demônio, praticavam 

“uma sexualidade subversiva”, com a “pretensão ao saber” e, como resultado disso, desafiam 

os poderes “dos sacerdotes, dos soberanos, dos homens, da razão” (PERROT, 2012, p.90). A 

solução para esse “mal” que elas produziam na sociedade foi o incêndio de fogo purificador; 

uma das vítimas dessa prática foi  Joana d’Arc14, na França.  

                                                 
14 Joana d’Arc (1412-1431) é uma heroína francesa que nasceu na época da Guerra dos Cem Anos (13371453) 

entre a França e a Inglaterra. Foi declarada como herege e por isso queimada viva em Rouen. No século XX foi 

beatificada e considerada uma santa. Aos seus 13 anos começou a ouvir vozes, que depois associou com São 
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 Os séculos XVI-XVIII foram marcados por certas mudanças, mas ainda persistem 

fortemente as verdades subjetivadoras das mulheres como seres inferiores em comparação aos 

homens. A premissa de que o saber seria sagrado e, por isso, permitido somente a eles, sofreu 

algumas modificações, notadamente com a Reforma protestante, pois havia uma urgência 

para que todos aprendessem a ler, até mesmo as mulheres. Isso se deu no momento em que a 

leitura da Bíblia foi um ato obrigatório a todos, o que posteriormente influenciou o 

desenvolvimento da instrução das mulheres. No entanto,essa exigência às mulheres ainda nem 

se aproximava do nível de educação que tinham os homens, pois prevalecia a verdade de “o 

saber é contrário à feminilidade” (PERROT, 2012, p. 91), entendendo a mulher comoperigosa 

e insensata, o que suscitaria gastos econômicos enormes.   

Em vários momentos podemos reparar essa limitação dada, em que as meninas 

eramconvidadas “a não confiar no saber, pelo qual deveriam sentir um ‘pudor quase tão 

delicado quanto aquele inspirado pelo horror do vício’” (PERROT, 2012, p. 92). Diante disso, 

a educação foi muito controlada e exclusivamente dedicada aos homens. Essa concepção, que 

surgiu durante a Reforma, manteve-se ao longo do Iluminismo, época em que se prestava 

atenção em como instruir as mulheres. Destacam-se nesse momento as palavras de Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778):   

Toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradá- 
los, ser-lhes úteis, fazer-se amar e honrar por eles, criá-los, cuidar 
deles depois de crescidos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a 
vida agradável e suave: eis os deveres das mulheres em todos os 
tempos, e o que se deve ensinar-lhes desde a infância (PERROT, 
2012, p. 92). 

  

Ao longo de muitos séculos, é importante considerar, junto com Foucault (2008, p. 

229), que o sexo se relacionou com a busca da verdade, pois “o sexo sempre foi o núcleo 

onde se aloja, juntamente com o devir de nossa espécie, nossa “verdade” de sujeito humano”. 

Essa afirmação pode, do mesmo modo, relacionar-se com a identidade das mulheres, 

revelando uma tentativa, durante muito tempo, de relacionaras mulheres à sua sexualidade. 

Nas palavras de Foucault:  

Durante muito tempo se tentou fixar as mulheres à sua sexualidade. 
“Vocês são apenas o seu sexo”, dizia-se a elas há séculos. E este sexo, 
acrescentaram os médicos, é frágil, quasesempre doente e sempre 

                                                                                                                                                        
Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Como resultado disso, decidiu se distanciar dos seus pais e se vestir 

como homem, o que a levou a se transformar em uma guerreira. O sujeito dessa mulher guerreira é muito 

importante para nossa pesquisa porque, conforme destaca a historiadora francesa Yvonne Knibiehler em seu 

livro História da Virgindade (2016), Joana D'Arc foi virgem por toda sua vida, e isso foi atestado pelo menos 

em dois momentos, uma vez em Poitiers e outra em Rouen. 
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indutor de doença. “Vocês são a doença do homem”. E este 
movimento muito antigo se acelerou no século XVIII, chegando à 
patologização da mulher: o corpo da mulher torna-se objeto médico 
por excelência (FOUCAULT, 2008, p.234). 
 

 O corpo da mulher, nessa linha de entendimento, é primordialmente “objeto de censuras” 

(PERROT, 2012, p. 15), no sentido de que precisa ser fechado e cuidado para receber o 

homem, pois são “equipadas para a criação de filhos” (PORTER, 1992, p. 316),  função 

reprodutora que coloca em destaque o útero e que faz irromper novas verdades sobre as 

mulheres.   

Depois das “feiticeiras” perseguidas e executadas na idade média, surgem as  

“histéricas” no século XIII, diagnóstico que os médicos associavam à sensibilidade e à 

debilidade denominada “afecção vaporosa”. No final do século XIX, a histeria ainda era vista 

como uma doença associada à fragilidade e às carências exclusivamente femininas. Na 

etimologia da própria palavra útero, entendemos melhor essa relação direta, pois ela deriva do 

grego hystera. Essa doença típica e exclusiva das mulheres teria relação com o seu sexo, pois 

se parte do princípio de que a mulher histérica é “sujeita a furores uterinos que a tornam quase 

louca, objeto da clínica dos psiquiatras” (PERROT, 2012, p. 66). Em vista disso, ocorreu a 

emergência denovos diagnósticos no século XIX, quando Jean-Martin Charcot15(1825-1893) 

introduziu a hipnose na medicina, o que deixou espaço para olhar para o fator “psíquico” 

dessa doença.   

Isso significa, grosso modo, que a histeria era concebida como uma doença comum 

nas mulheres, partindo do útero e atingindo os nervos, tornando-a irracional, sendo fonte da 

desordem das coisas. Esse processo dehisterização e, com isso, a necessária medicalização 

cuidadosa do corpo feminino revelama importância da construção discursiva da identidade 

feminina e, como conseqüência disso, a possibilidade de se dizer que uma mulher é louca, 

mal-humorada, doente e, por fim, histérica. O que, mais uma vez, levam-nas ao 

silenciamento.  

Apesar das verdades que legitimaram as desigualdades, podemos notar, especialmente 

no século XIX, a insurreição de muitas mulheres em vários campos. Quando se trata dopoder 

das que historicamente foram definidas como dependentes e frágeis, é preciso especificá-lo, 

                                                 
15 Jean-Martin Charcot foi um médico e cientista francês que alcançou fama na área da psiquiatria e neurologia 

na segunda metade do século XIX. Foi um dos maiores clínicos e professores de medicina da França e um dos 

fundadores da moderna neurologia. 
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pois “ele se estilhaça em fragmentos múltiplos, equivalente a influências difusas e periféricas, 

onde as mulheres têm sua grande parcela” (PERROT, 2012, 167). Isso significa que, quando 

da atuação delas, não podemos somente articula-la com o espaço familiar, mas também com 

os espaços social e político, porque da mulher dependiam muitas coisas, além do seu papel da 

procriação.Sem ela não havia alimentação, controle de finanças, nem higiene da casa. A partir 

desse momento iniciam os esforços para que ocupem as posições na área política e social.  

Os papéis principais do sujeito mulher são ser mãe, dona de casa e esposa, o que 

assegura a ordem da família. Com a Revolução Industrial no século XIX, houve a necessidade 

de as mulheres – as donas de casa – agirem. Elas lutaram pelos preços justos dos alimentos, 

porque eram as “guardiãs da casa e da comida”, “e em casos de penúria (...), as mulheres dão 

o alerta, rebelam-se, protestam, culpam os comerciantes, ameaçam-nos, derrubam seus 

tabuleiros (PERROT, 2012, p. 146-147). São elas quem questionavam seus direitos salariais,  

ficavam contra a industrialização que cortava sua mão de obra e, assim, protegiam seus filhos 

e seu povo, ao mesmo tempo. Com base nessa estabilidade dentro da família elas mostraram o 

seu papel político, que ultrapassa as fronteiras de casa.  

Essas perturbações impulsionaram os movimentos feministas que destacavam o sujeito 

mulher e reivindicavam sua presença nos campos político e social.  A“onda” feminista foi um 

momento histórico relevante de efervescência militante e acadêmica,no qual determinadas 

pautas e questões das mulheres insurgiram e dominaram o debate.  

Quando se fala do movimento feminista, que teve seu começo na década de 1960, o 

mais importante é salientar os efeitos provocados por ele em seus diferentes momentos. Em 

1970, na tese de doutorado da artista, educadora e ativista feminista estadunidense Kate Millet 

(1934-2017), a sua interpretação da mulher como leitora e escritora, diferente da masculina, 

suscitou as mudanças na área intelectual. O feminismo colocou explicitamente as condições 

sócio-históricas da mulher o que levou a entender o estereótipo feminino negativo, presente 

fortemente na literatura e no cinema, o que se fez obstáculo pelos direitos da mulher.  

Temos outro exemplo de Simone de Beauvoir, intelectual, filósofa, feminista francesa, 

(1908-1986), em Le deuxième sexe (1949), que trata da situação da mulher através do olhar 

existencialista, em que enfrenta a relação entre os sexos. Segundo ela, a causa principal das 

diferenças entre os sexos é o fato de a mulher ter o papel de reprodutora, o que a impossibilita 

a dedicar-se aos trabalhos pesados, o que resulta em privilégios maioresaos homens. Em vista 

disso, a mulher é que precisa inverter esses papéis evitando o casamento e os filhos e, assim, 

ocupar o seu lugar na sociedade em meio aos homens, porque precisa aprender a ser o homem 
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para conseguir igualdade. O olhar existencialista da filósofa, conforme o qual as mulheres 

precisam esforçar-se para se tornarem homens, foi rejeitado poralgumas novas gerações 

feministas. Porém, apesar dessa divergência, a sua teoria e os temas tratados em O segundo 

sexocontribuirammuito para os estudos sobre o gênero, ampliação do feminismo radical, 

como também para os movimentos do feminismo liberal e socialista. 

Ao ampliarmos os estudos sobre o gênero, elabora-se a noção de sujeito do feminismo, 

quer dizer, a concepção do sujeito mulher que, segundo Zolin (2009),no sentido de uma 

construção teórica caracterizada por constituir-se em um movimento para dentro e para fora 

como representação ideológica. Outra vertente da crítica feminista abrange os estudos sobre a 

mulher nas sociedades periféricas que questiona ideologias racistas e colonialistas. Portanto, 

podemos concluir que o feminismo procura analisar a estrutura patriarcal da nossa sociedade, 

através da interpretação da construção dos gêneros e da opressão de um gênero sobre o outro. 

Ao olharmos na historicidade do movimento e da crítica feminista, entendemos que primeiro 

falava-se da categoria “mulher”, que foi substituídapela categoria “gênero” e, num último 

momento, com Lauretis (1994), que sugere a designação da categoria “sujeito do feminismo” 

como uma subjetividade múltipla. 

  Cada momento histórico, como mostramos, tem suas particularidades  e as mulheres de 

cada momento histórico tinham demandas diferentes. Assim, uma das formas de agrupar 

mulheres em determinada “onda” do feminismo, acontece deacordo com suas demandas. 

Outra forma de identificar as “ondas” é cruzando os ideiais defendidos pelas mulheres 

denominadas feministas com seus momentos históricos. Assim, é comum se falar em4 

"ondas" do movimento feminista.   

Os feminismos16 no Brasil:   

                                                 
16

O feminismo, e qualquer conhecimento sobre o sujeito mulher em Montenegro, foi durante muito tempo 

marginalizado em vista do patriarcado que teve muita influência na sociedade montenegrina. O movimento 

“Žene Crne Gore u revolucionarnom pokretu od 1918. do1945. godine“(As mulheres de Montenegro no 

movimento revolucionário de 1918 a 1945) comprova as primeiras atividades feministas e a partir das quais 

foram publicados vários artigos que testemunham sobre esse movimento e sobre a luta das mulheres contra o 

fascismo. Nos anos 90 do século passado, fundam-se várias associações como ANIMA, INDOK, PRESSJEK, 

ŽINEC que tratam das questões das mulheres e que realizam pesquisas sobre a mudança da posição da mulher de 

Montenegro. Há alguns anos foi inaugurado o museu eletrônicoMuzej žena Crne Gore(Museu das Mulheres de 

Montenegro) que foi fundado pela ONG NOVA Centar za feminističku kulturu (Centro da cultura feminista) de 

Podgorica. Esse museu baseia-se nas mesmas razões pelas quais numerosos museus femininos "reais" e 

eletrônicos foram estabelecidos em todo o mundo nas últimas décadas. Embora existam diferenças em seus 

museus e ambientes entre essas instituições, todos eles derivam da mesma crença de que a vida das mulheres, 

sua história, derrotas, engajamentos políticos e práticas culturais são insuficientemente respeitados e visíveis nas 

sociedades patriarcais e o estabelecimento das mulheres via esses museus, acreditam eles,pode fazer com que a 

injustiça seja corrigida. Uma das feministas de Montenegro que mais se destacou no projeto de organização do 

Museu é Nataša Nelević. (Disponibilizamos o site do museu aqui: https://www.muzejzena.me/index.php). 
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 Primeira onda - 1920 – direito ao voto; à elegibilidade; à educação; suplantar a 

noção de fragilidade/falta de inteligência  

Faz referência à Bertha Lutz (bióloga, filha de Adolfo Lutz), que tentou se eleger duas 

vezes, e assumiu por um ano, até o fechamento do congresso; ainda que não tenha sido a 

primeira mulher a ser eleita (Carlota Pereira de Queirós, médica pela USP, organizou um 

grupo de 700 mulheres para cuidar dos feridos na evolução Constitucionalista de 1932, 

lutando pela democracia, por direitos das mulheres, deixou o cargo no golpe de 1937, quando 

Getúlio Vargas fechou o congresso)   

Segunda onda – luta contra a ditadura militar; filiadas aos partidos de esquerda, 

questionavam as relações de poder entre os gêneros, citando Marx para serem aceitas e 

ouvidas nos partidos.  

 Terceira onda – feminismo difuso; período de redemocratização até meados de 1990;   

enunciação do que é o feminismo; protagonismo do feminismo negro, feminismo lésbico; 

transfeminismo; constituição heterogênea do sujeito do feminismo na atualidade.Mudaram-se 

as regras de como e o que se enunciar da posição do feminismo; antes, igualdade de gênero, 

hoje, machismo e assédio sexual; alteração calcada no cerne da comunicação, nas mídias 

digitais; redimensionamento do feminismo em diálogo com outros grupo identitários. Daí a 

identificação de grupos que se designam NOVO FEMINISMO.  

Nos anos de 1920, incorporaram práticas como homossexualismo e lesbianismo 

questionando as normas do mundo hétero. As separações como “aos homens, o cérebro, a 

inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a sensibilidade, 

os sentimentos” (PERROT, 2012, p. 177), ou “ao homem, a madeira e os metais. À mulher, a 

família e os tecidos” (PERROT, 2012, 187), são misturadas e repensadas.  

Não sem difíceis batalhas – ideológicas, políticas etc. – as conquistas desses 

movimentos contribuíram para que as mulheres pudessem ocupar lugares que anteriormente 

eram reservados exclusivamente aos homense, consequentemente, essas mesmas mulheres 

foram caracterizadas como viris. Esse espaço, até então guardado para eles e considerado 

como masculino, que pouco a pouco foi dominado pelas mulheres, causou e ainda causa 

muitas polêmicas e discussões. Isso porque essa expansão provoca medo, perigo e até 

estranhamento, na medida em que o estigma da fragilidade e da incompetência intelectual 

prevalecem em muitos casos em que as mulheres se “masculinizaram”.   

 

2.2. A história do corpo com algumas contribuições dos estudos de gênero 
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De início, é necessário explicar que o embasamento teórico-metodológico desta 

pesquisa não é a Teoria do Gênero, tampouco a noção de gênero fundamenta nossas análises. 

Entretanto, entendemos serimportante considerar alguns aspectos que convocam a perspectiva 

da genealogia foucaultiana para que possamos compreender, ainda mais, os discursos que 

fabrica(ram) o corpo feminino metamorfoseadoem masculino.  

  Observamos os temas sobre sexo e gênero muito presentes em diferentes campos 

dosaber, como por exemplo na biologia, na história, na filosofia, na antropologia, na 

psicologia, na medicina etc. Na época anterior ao século XVIII, o conceito “sexo” foi o único 

a ser utilizado, conforme as crenças de que havia um único sexo que se apresentava em 

diversos graus, como consequência de diferentes estágios do desenvolvimento do corpo e, a 

partir disso, se concebia o corpo da mulher como inacabado e o do homem no nível final de 

maturação, ou seja, o corpo perfeito.  

  O campo da antropologia foi o que introduziu o “gênero” para mostrar as opiniões 

contrárias àquilo que se observa, no aspecto biológico-anatômico do corpo, e que 

desenvolveu essa separação rigorosa das funções sociais masculinas e femininas. A noção de 

gênero destacou, a partir das diferentes análises, os vários modos de tratar e pensar  mulheres 

e homens em culturas bem diferentes, o que, segundo alguns exemplos, chega-se até a troca 

dos papéis “naturalizados” nas sociedades ocidentais. Desde a segunda metade do século XX, 

a medicina emprega o conceito/termo “gênero”, a fim de denominar os casos em que há 

identidades cujos traços anatômicos seriamambíguos ou contradiziam a identidade que o 

indivíduo reconhecia e falava possuir. No aspecto da psicanálise, o gênero é algo que se 

aprende e que se obtém na convivência social e na família; não se trata, segundo essa linha de 

entendimento, de uma coisa inata. O ponto que une todas as concepções é o afastamento da 

determinação biológica e a proximidade com o ângulo sócio-cultural, associado à própria 

historicidade sobre como pensar o corpo. Portanto, a Teoria do Gênero seguindo essas áreas, 

deixa visíveis várias visões dos sujeitos homem e mulher em diferentes culturas e sociedades.  

  Desse modo, convém-nos dizer que o gênero é uma noção que se associa ao estudo das 

coisas relativas, ou seja, tudo aquilo que não é mais provável comprovar com a biologia, é a 

cultura que cria para cada sexo todas as diferenças de categoria e das hierarquias sociais, 

como também os comportamentos e cada detalhe do movimento corporal. Esses estudos nos 

ajudam aficarmos atentos e conscientes de que um corpo andrógino é considerado como 

normal e não provoca repulsa em determinadas culturas, chamadas marginais. O corpo 

andrógino por si mesmo não tem sentido, mas tem sua significação e legibilidade nos 
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discursos, posicionando-se como objeto, surgindo às vezes como anormal, outras vezes como 

normal. Ao encontro dessa afirmação,temos aquilo que se chama citacionalidade (BUTLER, 

), ou seja, quando alguém diz que assume o “sexo”, “a gramática da frase cria a expectativa de 

que existe um “alguém”, que ao despertar, faz uma verificação e decide qual “sexo assumirá 

hoje, uma gramática na qual a ‘assunção’ é rapidamente assimilada à noção de uma escolha 

altamente reflexiva” (BUTLER, 2000, p. 166). 

  No distanciamento do biologismo, vemos, ao mesmo tempo, o argumento em 

Foucault, (2015) de que não existe nada que preceda os discursos nem os gêneros. Conforme 

esse filósofo, aquilo que consideramos como natural e objetivo é apenas uma questão da 

criação do discurso científico, político, enfim dodiscurso considerado como “verdadeiro”. O 

pensador francês torna visível através do dispositivo, o trabalho estratégico e detalhado da 

racionalidade,  que é uma construção, moldando o corpo humano com base no gênero, mas 

também é uma criação, com propósito de torná-lo dócil e útil.  

  A filósofa norte-americana Judith Butler, no seu livro Problemas do gênero (2003), 

define o gênero como um ato performativo. Essa função da performatividade é mais evidente, 

segundo ela, nos casos das travestis. Porque, esse ato, mesmo se tratando daartificialidadeem 

que corpo se reveste, resulta, de outro lado, da artificialidade do feminino ( ao levarmos em 

consideração os homens que se vestem de mulheres), também na situação quando a mulher no 

seu corpo tem a roupa feminina. Reiteramos, mais uma vez, essa concepção de que essa 

associação do corpo feminino à feminilidade e, ao mesmo tempo, corpo masculino à 

masculinidade é meticulosamente criada, fabricada, forjada, segundo os dispositivos que 

definem o que é ser masculino e que é ser feminino. Portanto, podemos dizer que essa ideia 

da autora sobre o corpo performativo provém da concepção de que não podemos considerar o 

sexo como algo universal. Desse modo, não se nasce com o gênero e, portanto, o sexo não 

determina o gênero. Ele pode ser concebido como efeito produzido através das práticas 

divisórias estabelecidas culturalmente, como apontam certas sociedades que não são 

ocidentais.  

  No século XIX, os movimentos feministas foram aqueles nos quais nasceram os 

estudos sobre o gênero, o momento em que o tema central foi justamente o corpo e os seus 

direitos. Essa dicotomia tradicional entre a mente e a carne separou por muito tempo o corpo 

da mente, onde o corpo foi degradado e subordinado à mente. Esses aspectos podemos notar 

na cultura europeia tradicional que cultivava a compreensão desvalorizada do corpo nos 

sistemas de valor religioso, moral e social (PORTER, 1992, p. 303). No Cristianismo, os 
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desejos do corpo são julgados como “cegos”, “pecaminosos”, “anárquicos” e, por isso, o 

corpo é visto como “a prisão da alma”  e, por consequência,“facilmente ofende, cometendo o 

mal ou atos criminosos” (PORTER, 1992, p. 304). Isso aconteceu nos tempos anteriores ao 

século XX, quando o corpo ganhou extrema visibilidade, “todo impresso de história” 

(COURTINE, 2013, p. 18) e lugar para produção das subjetividades.   

  Observamos, ainda no início do século XX, a inferioridade do corpo no campo das 

ciências humanas, em virtude, principalmente, das teorias provindas dos movimentos 

racionalistas e espiritualistas. O corpo se apresentou como “invenção teórica” (COURTINE, 

2013) e uma preocupação das ciências humanas a partir do momento em que se abandonou o 

pensamento do corpo como um merosistema fisiológico e começou a ser relacionado com o 

inconsciente, conforme Freud na sua Psicanálise; a ideia no campo filosófico de Edmund 

Husserl, de mera relevância, que considerou o corpo como “berço original” de toda a 

significação.Essa concepção guiou a Merleau-Ponty para ver o corpo como protótipo da 

consciência, a “âncora do mundo”. E,finalmente, temos mais uma observação no campo da 

antropologia, com Marcel Mauss, que fala primeiro das “técnicas do corpo”.   

  O corpo pode ser visto também como o lugar da repressão que não significa apenas 

alguma coisa negativa, violenta, mas que se realiza através de controle do corpo que 

foidesenvolvido passo a passo durante muito tempo e, por isso, não ficaram muito visíveis o 

que resultou de se considerarem como naturais. Nos detalhes, damo-nos conta dos controles 

sobre os corpos, partindo dos modos sobrecomo comer, olhar, andar e, assim, chegando nos 

aspectos gerais, o que leva à construção das nossas subjetividades. Aqui se insere a questão da 

história que deixa as marcas justamente no corpo. Nas palavras de Foucault:   

O corpo como proveniência é onde se acham todas as transformações 

históricas que o fragmentam entre o individual e o cultural, o exterior 

e o interior, o consciente e o inconsciente, o eu e o outro. Por isso, 

uma vez as representações de alguma sociedade declaradas como 

verdadeiras, logo excluem outras, o que significa de que não se trata 

de uma escolha neutra. Portanto, o corpo, constituído por uma série de 

regimes, ritmos de trabalho, influenciado por valores, hábitos e leis 

morais, é que traz consigo também as outras histórias, como, por 

exemplo, a das classes ou do gênero. Assim, ligando as diferenças, 

percebem-se as marginalizações e as desigualdades dos corpos. A 

história “efetiva” busca não compreender o homem em sua totalidade, 

mas de reintroduzir o descontínuo em nosso próprio ser 

(FOUCAULT, 2008, p.31). 

 

A história que não deixa nada ser entendido como da ordem da natureza e da 

tranquilidade, vai na profundidade daquilo que mostra que somos as diferenças. Esse tipo 

dehistória insere o acontecimento como invertida relação de forças desobedientes a nenhuma 
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regra, o que significa que o olhar da história é relevante como também saber de onde olhar e o 

que olhar. Então, trata-se de livrar a história de qualquer modelo e destacar todas as 

descontinuidades do tempo.   

  Assim entendida a história, podemos deduzir que o corpo é difícil de ser decifrado; é o 

efeito produzido entre o legível e aquilo que poderia ser inscrito nele. Então, o corpo que se 

aproxima ao discurso. Com isso chegamos à compreensão de que os saberes, sendo 

naturalizados, recortam o corpo.Portanto, essa diferenciação biológica dos corpos dos 

indivíduos, que parece tão evidente, é possível de ser pensadacomo criação que embasa os 

discursos “verdadeiros” sobre as subjetividades dos homens e das mulheres. Essa concepção 

encontramos nos trabalhos das feministas e, ao mesmo tempo, na analítica foucaultiana sobre 

o dispositivo da sexualidade, alertando-nos a propósito da produção da realidade através dos 

discursos.    

O que tornadificíl decifrar o corpo da virgem juramentada, é o fato de ele ter se 

transformado em corpo maculino sem que se tenha feitonele nenhuma transgressão, 

colocando-o em sua posição andrógina. Partiu-se de um corpo legível, o da mulher, para um 

corpo de mulher viril. E é esse exemplo do corpo feminino viril que suscita as complicações 

na sua compreensão para nós, leitores. Trata-se de um encontro das oposições 

irreconciliáveis. As estratégias do poder que fizeram com que as suas características e práticas 

femininas se reduzissem.  

  Isso nos diz que, nas sociedades marginais, fortemente patriarcal na época, existiam as 

mulheres travestidas que foram aceitas como tais. Elas rejeitam a sua própria identidade 

feminina para que ocupem o espaço doshomens. Essa troca de gênero, a fim de atingirem os 

direitos iguais aosdeles, não se limitou apenas em vestir-se como homem e comportar-se 

como tal na sociedade, mas chegou a um estado bem profundo em que elas juravam aeterna 

virgindade e, como resultado disso, ficavam nacasa dos pais, sendo responsáveis 

pelafamíliainteira, dando continuidade à árvore genealógica, e mudando completamente a sua 

concepção sobre a própria identidade.  

  

2.3.O que é a virilidade? 

 

A história da virilidade nos mostra que existe um longo caminho para se cumprirem 

todos os aspectos para que um menino se torne um homem. Nessa perspectiva, não podemos 

esquecer que não(?) há apenas uma representação da realidade, precisamos distinguir o 

natural do naturalizado, que se torna muito vísivel na história da virilidade.   
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A infância dos meninos num mundo em que reina a ordem das coisas, ou seja num 

mundo utópico, precisa ser identificado com a “viagem rumo à virilidade” (CORBIN et al., 

2013b, p. 37). Eles precisam ser ensinados desde pequenos a serem viris. A sociedade, num 

mundo “normal”, que tem necessidade de homens, define as regras segundo as quais os 

meninos precisam aprender na trajetória da virilidade, que parte justamente da família. A 

virilidade como tal, abrange um heterogêneo conjunto demodelos destacando o machismo, 

porque é dessa maneira que se organizam as sociedades. Portanto, este dispositivo de 

virilidade produz efeito em que a identificação dos homens viris deve ser conjurada.   

O caminho que o menino frágil, impúbere, delicado, precisa percorrer não é fácil. 

Pressupõe ser trabalhado desde os primeiros passos, porém visto que isso se faz para um 

futuro melhor, torna-se concebido como “mais leve”. Na educação cristã junto com os valores 

introduzidos pela Revolução, elabora-se um modelo de virilidade que envolve “lealdade, 

honra, coragem, amor pela pátria”. A direção doPuer, o pré-homem, para um homem feito, 

supõe as “viagens de exploração, descobertas de países desconhecidos, lutas pela defesa dos 

fracos, salvamentos emocionantes, socorro aos feridos (JABLONKA apud CORBIN et al., 

2013b, p. 72), até ser descoberto e despertado um homem nele. Ainda nos momentos em que 

usam os brinquedos, eles se preparam para agir de maneira viril que,ao final, precisa resultar 

no prêmio destatus de homem. É necessário observar que, na questão da língua, ao ser usado o 

termo “pré-homem” para designar o menino no caminho da maturidade, significa que ele está 

no período de “infantofeminilidade” (CORBIN et al., 2013b, p. 48). Oprefixo “pré” relembra 

o discurso médico e filosófico empregado para caracterizar o corpo feminino, que alude ao 

corpo “malcozido” e “inacabado” do homem. Isso nos leva a pensarmos nos já-ditos sobre 

diferentes graus do desenvolvimento do corpo humano, cujo ponto final da maturação é 

justamente o do homem. Agora, podemos ter uma imagem completa desse corpo feito, 

masculino que é do homem viril.   

O termo “virilidade” vem da palavra latina virilitas, que na antiguidade romana 

“designa tanto a idade do homem quanto simplesmente os órgãos masculinos” (CORBIN et 

al., 2013ª, p. 73). É importante dizer, também, que o vir não é apenas homo, ou seja, o viril 

não designa apenas o homem, ele consiste em ideal de maturidade, segurança e, 

particularmente, de virtude. Assim, podemos perceber o desafio em buscar o “perfeito”. Para 

palavra latina virilitas, a equivalente no grego é andreia, que pela primeira vez surge em 

Ésquilo, cujo sentido descreve “a coragem física, primeiramente aquela demonstrada em 

campo de batalha, mas que não é mais exatamente a demonstração da bravura e da força 
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brutal do herói homérico, já que o combate hoplita impõe ordem e disciplina” (CORBIN et 

al., 2013a, p. 20). O modelo da virilidade constituído desde a Antiguidade, sofreu muitas 

mudanças no seu desenvolvimento antropológico e histórico e, como tal, perdurou ao longo 

do tempo e, desse modo, criou a primazia masculina até meados do século XX, cujos indícios 

estão presentes ainda nos dias de hoje.  

  Muitas das regularidades visíveis no sujeito viril, como valores, regras, tipos de 

comportamento, profundamente exploradas em autores da História da virilidade, foram a todo 

momento fundamentadas no campo da sexualidade, na mente do homem viril e no quadro 

morfológico do corpo masculino. O século XIX aparece como período em que a virilidade foi 

repensada e olhada pela “prisma do naturalismo”. O saber naturalista foi que criou algumas 

leis sobre a orientação masculina para força, nobreza e dominação. A seguir, apresentaremos 

uma citação que testemunha o exemplo de como se tornar homem e o que esperar do homem 

viril: 

O homem – à imagem de seus órgãos genitais – é voltado para o exterior. 
Sua energia e seu vigor o predispõem ao esforço. Sujeito à imposição do 
agir, dotado de ambição, possuidor do senso de iniciativa, cabe-lhe controlar 
suas emoções, dominar seus medos, demonstrar coragem e firmeza seja no 
trabalho, seja no campo de batalha. Ele precisa encarar desafios; se é 
necessário, não recusar num duelo. Tudo isso implica o autodomínio. Longe 
dos caprichos e da decisão efêmera, o homem é destinado à realização dos 
projetos duradouros. Essa temporalidade viril autorizaadilatação,  a  
expanção  do  ser.  “A  mulher  é,  o  homem  se  torna”.  Ele  está  sujeito  a  
um   perpétuo crescimento do eu. O progresso provém do homem viril 
(CORBIN et al., 2013b, p.20).    
 

Portanto, segundo esse trecho do texto, sobre cada homem viril pesam várias 

coisas.Trata-se de muita dedicaçãoeexige-se, portanto, um trabalho árduo. Ele precisa ser 

concentrado na sua superioridade e perfeição, que resulta na sua força, mas não passando dos 

limites, ela precisa ser controlada.  

O homem (vir), é situado eo primeiro lugar em relação atodos os seres, “ele é o mais 

nobre dos animais, mas é, antes de tudo, um macho. Sua missão é, acima de tudo, assegurar a 

persistência da espécie, colocando a semente na mulher” (BUFFON apud CORBIN et al., 

2013b, p. 17). Buffon compara o corpo do homem viril com o leão, “o modelo da força unida 

à agilidade”; “tão solido quanto nervoso”, “sem nada excessivo”, “formado por nervos e 

músculos”. Percebemos que são os mesmos traços que precisa possuir o macho do 

espéciehumana. Isso significa que todas as características do corpo do homem viril devem ser 

bem desenhadas e fortemente marcadas. Assim, o homem (vir) “tem a ‘força e a majestade’” 

indissociáveis do macho perfeito. Até meados do século XIX a descrição do corpo viril 
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constitui um topos das obras médicas. São vários autores que exploraram o corpo do homem 

viril, porém todos eles destacam traços que cada corpo essedeve ter:“ a necessária retidão, a 

distinção dos segmentos, a grande capacidade pulmonar, o odor forte e, para coroar a 

descrição, a energia de todas as funções” (CORBIN et al., 2013b, p. 19). 

Como já haviamos destacado em algumas das citações, a sexualidade na imagem da 

virilidade, se demonstra pela potência criadora do homem, pela sua força de penetração, pelo 

seu desejo sexual masculino. Segundo as leis do naturalismo, aquilo que determina a 

identidade masculina é a capacidade e a responsabilidade de garantir a persistência da espécie 

humana, que se reliza pela fertilização da mulher. Aqui percebemos que o desejo sexual 

masculino é incontrolável, qual se reconhece como ameaça para a vida pública. Portanto, um 

“homem de verdade” tem por obrigação “controlar suas pulsões. 

No dispositivo da virilidade destaca-se, também, a virilidade militar. No campo de 

batalha é que se mostra o sofrimento do homem viril até a sua “humilhação”. Isso significa 

que um soldado ao se sacrificar, e até perder a sua vida na guerra, mostra mais uma das 

qualidades da virilidade. O amor pela pátria é um dos postulados viris prímarios estabelecidos 

na Grande Revolução francesa. Ao submeter o seu corpo, o seu coração e a sua alma para 

salvação da pátria, coloca-o logo no nível do homem viril.    

Quando doexército, podemos definí-lo como um lugar onde são questionadas muitas 

capacidades dos homens e onde adquirem a identidade masculina. Isso se refere 

particularmente ao seu corpo e à suasexualidade. Os soldados precisavam possuir uma “bela 

figura”, quer dizer, “tamanho alto e delgado, os ombros largos e bem-esquadrinhadose a 

perna fina” (CORBIN et al., 2013b, p. 76). Além disso, foi importante um bom 

desenvolvimento no tórax que garantia a resistência à fadiga, também “bom pé”, “bom olho”, 

“porte moderado”. A todas essas características acrescentaríamos os atributos da virilidade 

que cada soldado precisava ter, como relevantes indícios do valor e do vigor.  

A questão da razão foi extremamente importante para o homem viril, porque é a razão 

que ele deve desenvolver, que o leva a lutar pelas coisas grandes e desconsiderar todos os 

desejos e instintos insignificantes. Assim o homem consegue controlar e disciplinar o próprio 

corpo. O imperativo moral é mais uma qualidade dos soldados que exige “não recuar diante 

de um insulto, ficar de pé com a espada em punho para defender com a sua honra a honra de 

todo o seu regimento” (CORBIN et al., 2103b, p. 82). Portanto, a honra se reconhece como 

virtude principal, uma das características que tem uma simbologia do sacrifício pela 

coletividade.  
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E por que falar tanto sobre as virtudes da virilidade no exército? Porque muitas das 

características viris aprendidas mesmo na guerra, noauge do século XIX, depois deixaram 

vestígios na sociedade,particularmente em uma sociedade patriarcal como a nossa, em que 

reconhecemos muitos traços dos homens da época, com todos os gestos, comportamentos, 

estruturas específicas do corpo, lutando e, muitas vezes, derramando sangue em nome 

dahonra da própria família e da pátria. 

O dualismo estabelecido ao longo da história coloca em lugares e posições 

completamente diferentes entre homens e mulheres. A instabilidade do estado emocional da 

mulher, por exemplo, a atrapalharia para investir seu tempo em algum trabalho que 

exigissemais energia a longo prazo. Existiam, inclusive, muitos lugaresnos quais a presença 

feminina era proibida. Entretanto, os homens se dedicavám às grandes coisas como a Guerra, 

a Pátria, o Estado;jáa preocupação da mulher erareduzida aos trabalhos da casa e da família. 

Dessa forma, a virilidade, porque guerreira, é reservada exclusivamente para os homens; a 

feminilidade, porque lânguida e frágil, é destinada exclusivamente para as mulheres. 

É nesse mundo “normal” e “utópico”, onde reina a dicotomia entre homens – viris, 

inteligentes, fortes etc –  e mulheres – emotivas, frágeis, nada capazes – que surgem aquelas 

que desconstroem e, paradoxalmente sedimentam, as verdades historicamente produzidas.Na 

medida em que assumem o papel dos homens, sacrificam seu corpo, disciplinam seus gestos, 

comportamento, assumem todas as responsabilidades e os direitos que somente os homens 

podiam ter na época, aprendem, por fim, todas as virtudes viris em nome da família e da sua 

tribo.  

São as virgens juramentadas, nosso objeto de análise, as mulheres com corpo feminino 

que se transformam em masculinas exemplares, pois, mulheres viris.Todas as práticas que 

supõe o advérbio viriliter, ou seja, portar-se como homem, aplicam-se também às mulheres 

que querem se comportar como homens. Então, a virgem (em latim virgo) se torna uma vir-

ago(CORBIN, 2013), isto é, que age como um homem. Portanto, estamos falando das 

mulheres que conseguiram ocupar os espaços reservados unicamente para os homens, 

sacrificando a vida inteira em benefício da família, das tribos e, enfim, da sociedade. O caso 

de Stana Cerović, virgem juramentada de Montenegro, é um que deixou mais vestígios nos 

documentos escritos e que chamou atenção para ser o foco da nossa pesquisa. Analisando esse 

fenômeno singular no nível mundial, repensaremos a identidade e o sujeito mulher o que nos 

levará a contemplar a virilidade feminina. 
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3. UMA VIRGEM JURAMENTADA NA SOCIEDADE PATRIARCAL TRIBALDE 

MONTENEGRO 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” 
de verdade, isto é, os tipos de discurso que aceita e faz 
funcionar como verdadeiros (...), os meios pelo qual cada um 
deles é sancionado, as técnicas e procedimentos valorizados na 
aquisição da verdade; o status daqueles que estão encarregados 
de dizer o que conta como verdadeiro (FOUCAULT, 2008, 
p.12). 

 Iniciamos este capítulo com essa referência a produções de verdades, segundo Foucault, 

porque pretendemos, nas próximas linhas, evidenciar os regimes de verdade que funcionam 

no espaço em que viveu até muito recentemente Stana Cerović. Verdades estas que, por suas 

condições de existência, controlam modos de ser, na medida em que ajudam na produção de 

subjetividades e na constituição de identidades sociais. Mostraremos como o passado das 

práticas discursivas e não discursivas definiram as mulheres como um sujeito do homem, no 

cerne de uma sociedade patriarcal que as tornaram perenes nessa região, dando enfoque nos 

territórios precisos do surgimento desse acontecimento, na descrição histórica do país e, 

finalmente, nos modos de subjetivação do sujeito feminino e/ou masculino. Nesse capítulo 

serão apresentadas as discussões com base no corpus composto por: (i)o depoimento de Stana 

Cerović, publicado em 1997, na revista suíça Das Magazin e (ii) a reportagem realizada em 

2004 com a mesma virgem juramentada.  

 

3.1. Nas montanhas de Montenegro: espaço e tradição 

 

  Para melhor descrevermos e analisarmos os discursos que produziram as virgens 

juramentadas, precisamos melhor compreender o espaço onde esse fenômeno surgiu e que, 

certamente, não se compara anenhum outro no mundo. O território, além de ser uma noção 

geográfica, segundo Foucault (2008), é, antes, uma noção jurídico-política, algo que é 

controlado por um determinado poder. A organização do espaço, particularmente quando se 

trata dos lugares nos quais existe o registro das virgens juramentadas, instiga-nos a 

pensarmos,nas palavras de Foucault, nas heterotopias, ou seja, “os lugares que se opõem a 

todos os outros, destinados a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los” (FOUCAULT, 2013, p. 

20). Porque, como veremos mais a frente, é justamente nas heterotopias, quer dizer, nos 

espaços absolutamente outros e diferentes, com as próprias leis e num determinado período, 

que se constituiu esse fenômeno. 
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Ao longo da descrição espacial do acontecimento, perceberemos que exatamente nos 

pontos específicos da região de Montenegro irromperam as mulheres revestidas e 

transformadas em homens, o que comprova,também, os postulados foucaultianos segundo os 

quais os acontecimentos precisam ser considerados em seu tempo, história e espaço.   

Como já havíamos adiantado na introdução deste trabalho, os Bálcãs ou, ainda, a 

península balcânica, designa a região do sudeste da Europa que abrange vários países como 

Albânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Kosovo, Croácia, entre outros. O país ao 

qual se volta nossa pesquisa é Montenegro. No decorrer da interpretação do acontecimento 

serão mencionados, também, os países vizinhos, em vista da dispersão dos casos das virgens 

juramentadas.  

Montenegro é um país extremamente pequeno, mas com uma história rica. Durante 

muito tempo, o país constituiu um principado autônomo face ao poder hegemônico que o 

Império Otomano exercia nos Bálcãs e, em 1878, pelo Tratado de Berlim, foi reconhecida 

formalmente a independência de Montenegro, juntamente à Sérvia, Bulgária, Romênia,. Em 

1910, se constituiu o Reino de Montenegro, que durou oito anos, isto é, até o final da Primeira 

Guerra Mundial, quando foi integrado ao Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, o qual se 

tornou, em 1929, o reino da Iugoslávia. Em 1944, Montenegro foi inserido como mais uma 

das seis repúblicas constituintes da República Socialista da Iugoslávia. Na década dos anos 90 

quando a ex-Iugoslávia começou a se desmembrar, ficaram apenas Sérvia e Montenegro. Em 

2006, Montenegro votou pela independência, colocando o fim na última federação dos países 

eslavos.   

 

Figura 3: Montenegro, junto com outras repúblicas da exIugoslávia 

Fonte: http://www.guiageo-europa.com/mapas/yugoslavia.htm 
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Retomando os diferentes períodos históricos, em que “cada periodização recorta na 

história um certo nível de acontecimentos” (FOUCAULT, 2008, p. 156), ou seja, nos quais 

Montenegro ora foi um país independente ora fazia parte dos reinos e federações, 

destacaremos o século XIX, quando se registraram, segundo os documentos escritos, os 

primeiros casos das virgens juramentadas. Aquele período foi o auge do patriarcado típico dos 

Bálcãs com sua organização tribal da sociedade17.  

Nos Alpes Dináricos, a cordilheira que se estende na parte ocidental da península 

balcânica, desdobram-se os vestígios desse acontecimento. Pesquisando ainda mais afundo 

nos mapas etnográficos, as repúblicas que mais citam registros das virgens juramentadas são 

as pequenas partes da Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, enquanto a maior expansão 

desses sujeitos femininos/masculinos identifica-se em Montenegro, Albânia e Kosovo, como 

podemos ver na figura 4.  

 

Figura 4: Mapa dos Bálcãs com a delimitação mais ampla dos casos registrados das 

virgensjuramentadas. 

Fonte: Pinterest 

 

No livro Zagonetka Virdžine (2014) (O Enigma da Virgem Juramentada), escrito pela 

etnóloga croata Jelka Vince Pallua, aparece o Mapa Etnográfico (Figura 5) com as 

localizações bem específicas em que se registraram todos os casos das virgens juramentadas, 

                                                 
17 As tribos (plemena) de Montenegro representavam a base da organização social desse país. Outra região que 

foi organizada da mesma maneira foi a Herzegovina. Ao longo da história, as tribos se estabeleceram pela junção 

de várias famílias que têm as origens ou os antecedentes comuns, ou seja, em base do mesmo sangue. 

Manifestaram-se em duas fases: a primeira aconteceu na Idade Média e a segunda no final do século XIV, depois 

da conquista do Império Otomano desta região.  
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que, como se pode perceber, estão localizadas na maioria dos casos no território de 

Montenegro e da Albânia. Lançando o olhar meticuloso nessa região específica, os lugares 

onde se inscrevem os casos delas e/ou deles são os pontos rurais e montanhosos (Figura 6), 

raramente nas regiões urbanas, nos quais a vida das pessoas foi extremamente difícil e onde a 

questão da sobrevivência dependia exclusivamente dos homens.  

 

Figura5: Mapa Etnográfico (2014) 

Fonte: PALLUA (2014, p. 55) 
Figura 6: Prokletije 

Fonte: Mountain Photographer, agosto, 2015 

O direito costumeiro que reinava naquelas regiões na época e que se fazia muito forte 

foi krvna osveta, a vingança de sangue. Esse tipo de direito foi desconhecido nos termos das 

leis oficiais, quer dizer, as instituições legais negavam muitas vezes a sua existência. 

Portanto, na sociedade com a estrutura patriarcal tribal, os conflitos entre as famílias são 

resolvidos com o “derrame de sangue”. Por exemplo, quando uma pessoa é assassinada, os 

seus familiares têm direito e até responsabilidade social de matar um membro da família do 

assassino. Algumas das razões pelas quais aconteciam as mortes foram os valores morais, 

propriedades ou dinheiro. Aplicando esse código, protegiam-se a honra, as propriedades eos 

membros de uma certa tribo.  

Aqueles a serem assassinados e os próprios assassinos são sempre homens. O único 

lugar em que não se aplica essa lei é na casa da família. Então, essas famílias ficavam sem 

autoridade masculina que pudesse garantir respeito e ordem na sociedade, sem as pessoas que 

podiam continuar os trabalhos masculinos e com isso a estagnação econômica e cultural.  

  Ao mostrarmos o funcionamento da vingança de sangue, podemos deduzir que se trata 

de um costume fruto do dispositivo do poder patriarcal. Como é sabido, nas sociedades 

patriarcais, o poder e o papel do homem eram imprescindíveis. Portanto, nessas situações, 

realizar vingança com derrame de sangue dos corpos masculinos apresentava-se como um 
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problema muito grande,exigia-se uma solução para recuperar esses homens. Nas 

manifestações desse código costumeiro, reconhecemostambém o sangue como o elemento 

relevante nos mecanismos de poder, revelando que a perda do sangue dos homens implicava a 

extinção do nome e da linhagem de uma família, como veremos mais adiante. A sociedade 

onde predominavam os sistemas de aliança, o valor das linhagens e o ato da honra.  Este 

sistema de aliança, ou melhor “dispositivo de aliança” (FOUCAULT, 2015), fortemente 

presente na sociedade montenegrina, estabelece os sistemais matrimoniais, o desenvolvimento 

da paternidade, ou seja, determina as regras do permitido e do proibido. A partir dela, o 

sangue se constituía como valor essencial e, nas palavras de Foucault:  

 

seu preço se deve, ao mesmo tempo, a seu papel instrumental (poder 
derramar o  sangue), a seu funcionamento na ordem dos signos (ter 
um certo sangue, ser do mesmo sangue, dispor-se e arriscar seu 
próprio sangue), e a sua e a sua precariedade (fácil de derramar, 
sujeito a extinção, demasiadamente pronto a se misturar, suscetível de 
se corromper rapidamente) (FOUCAULT, 2015,p.161). 

 

Essa sociedade na qual a honra moral, sob a qual se entendia a importância dos laços 

de sangue e consequentemente a proteção de todos os indivíduos com a antecedência comum, 

constituía um dos valores principais. Nessa situação, a questão de sangue se encontrava “do 

lado da lei, da morte, da transgressão, do simbólico e da soberania” (FOUCAULT, 2015, 

p.158). No âmago desse fenômeno se situava o homem do qual se esperava, transmitindo os 

códigos da masculinidade, resolver os problemas surgidos e, assim, proteger a honra da 

família que, muitas vezes, ficou, em vista dessa lei costumeira, impossibilitado ou até morto.  

A instituição de vingança de sangue, através da qual se tornam visíveis as relações de 

poder nessa sociedade fortemente patriarcal, desdobram-se ao mesmo tempo os “objetos 

visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa determinada 

posição”(DELEUZE, 2005, p. 1), que nos levam a uma nova linha e uma nova dimensão que 

desenredam o regime de dispositivo de consangüinidade.  

No campo dos vários tipos das “honras” dessa região, entra como igualmente 

importante a honra de guerra. A guerra como mais um espaço de “derrame de sangue”sendo, 

desta vez, para defesa do país, que faz parte do conjunto de qualidades viris. Os homens que 

participaram das guerras deixaram os valores para essas famílias, considerando-nas como 

heróicas. Essa heroicidade mostrada nas guerras marcou eternamente todos os descendentes, 

ação que precisou também ser conservada através das práticas de dignidade.  
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As mulheres, neste meio da predominância masculina em todos os sentidos possíveis, 

ficaram à sombra. A posição delas reverbera a história dos discursos aristotélicos e bíblicos – 

tratados no capítulo 2 desta pesquisa –, ou seja, os que generalizam o ser feminino, nos quais 

“as mulheres eram machos defeituosos ou monstruosos, seres nos quais a genitália por falta 

do calor ou de força, falhou na extrusão” (PORTER, 1992, p.316). Eram, pois, tratadas como 

seres inferiores, sem possibilidade de se ocupar dos trabalhos “masculinos”, ficando sempre 

em silêncio e responsáveis para procriação e as tarefas domésticas.   

Partindo da historicidade da palavra “mulher”, em montenegrino, que já foi explicada 

anteriormente, vemos que na sociedade montenegrina ser mulhertambém tinha outro sentido 

diferente do deser homem, ou seja, as mulheres que ficaram no silêncio, esquecidas, limitadas 

ao espaço familiar, na perspectiva de que não haviam sido feitas para “uma vida racional e 

ativa dentro do fórum cívico” (PORTER, 1992, p. 316).   

  Em complexos exercícios de poderes, atados a múltiplas produções de saberes (de 

ordem filosófica, religiosa, jurídica, médica etc) que atravessaram o tempo, produziram-se 

algumas verdades perenes, tais como (i) a emergência da noção de sexo único, sendo o corpo 

da mulher uma mera inversão (sempre imperfeita) do corpo do homem, daí ela ser 

hierarquicamente menos importante, menos inteligente, mais submissa, mais dependente; (ii) 

a naturalização das diferenças entre homens e mulheres e, consequentemente, a definição 

assimétrica dos papéis sociais atribuídos a cada um, ficando as mulheres sujeitas a cuidar das 

crianças, ao envelhecimento precoce, ao cansaço, e muitas vezes, à morte por causa das 

doenças no parto; (iii) a sacralização da castidade e da fragilidade de um corpo misterioso 

(sangra e não morre), instável, cíclico, cheio de humores, incontrolável e ameaçador. Essas 

verdades, entendidas como produções históricas (FOUCAULT, 2008) – já que não são 

absolutas, universais, tampouco definitivas – são muito antigas, em muitas culturas, mas se 

atualizam interdiscursivamente nos discursos que analisaremos logo à frente. 

  Assim subjetivadas, o que mais marca a história das mulheres de Montenegro é o 

temor e, ao mesmo tempo, a admiração pelos homens. As montenegrinas aprenderam a 

considerar seu pai, irmão, marido como os seres mais poderosos, devendo respeitar a 

hierarquia, fixando-se no nível inferior, obedecendo –  as mulheres casadas não podiam sair 

de casa sem avisar seu marido, por exemplo – e ficando sempre em silêncio. O que os homens 

faziam era visível, reconhecido, positivo e ativo; no entanto, o que as mulheres faziam era 

apenas o resultado passivo dos homens. Nos nomes dessas mulheres, era muito comum haver 
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o nome masculino, como se elas fossem propriedade deles (Ana Markova, filha ou mulher de 

Marko, Ana Jovanova, de Jovan, Ana Lukina, de Luka, etc.).  

  No meio de todos esses acontecimentos históricos, numa sociedade na qualo papel do 

homem tinha relevância essencial e indispensável, pelas razões acima citadas (guerras; 

vingança de sangue), houve muitas famílias que perderam esses homens, mas também as que 

foram limitadas por não terem nenhum filho varão, apenas muitas filhas. Como agora se 

salvar dessa vergonha? Quem vai dar a continuação na linhagem masculina? Como manter as 

propriedades e os deveres masculinos? Como colocar o fim no “derrame de sangue”?  

A única resposta à essa emergência foram as meninas/mulheres. Foram elas que 

sacrificaram seu corpo para servir não mais como feminino e, como resultado disso, rejeitar 

todas as práticas (não)discursivas das mulheres. As mulheres que se inscreveram na ordem do 

discurso masculino e com isso tomaram um certo poder na sociedade. O nome delas e/ou 

deles na língua Portuguesa, como já foi citado várias vezes, é virgens juramentadas. O 

enunciado produzido pelo sujeito da nossa análise, Stana Cerović, “Não há nada pior do que 

quando se morre sem filho homem.”, testemunha essa inquietação e angústia de todas as 

famílias que ficaram sem alguém que preencheria o lugar do herdeiro, anfitrião, chefe da casa, 

enfim, o lugar do homem.  

Como já mencionado na Introdução, existem várias denominações para esse 

acontecimento. O termo que ocupa mais espaço nos materiais da nossa pesquisa, junto 

àvirdžinaque, tem na base da estrutura do termo a palavra albanesaburre que significa 

homem,etobelija, a qual remete na regularidade mais forte delas e/ou deles que é juramento. 

Esse juramento se refere à eterna virgindade.  

Ao salientarmos a prática de virgindade, uma possível definição é “a virginidade é o 

estado de menina que é preciso abandonar para se tornar mulher” (KNIBIEHLER, 2016, p. 

10). Essa passagem da menina à mulher diz muito sobre o corpo, que influencia também as 

relações sociais e a questão do gênero. Se olharmos para historicidade da palavra, ela deriva 

do latim virgoinis“donzela, moça virgem” (Dicionário Houaiss da língua portuguesa). A 

virgindade foi muito cedo reconhecida como virtude moral e imposta às meninas como tal e, 

ao mesmo tempo, na tradição, assegurava a liberdade e a transcendência particularmente 

femininas. Desde a antiguidade, a virgindade é considerada como uma entidade divina. Na 

história grega antiga existiram as três deusas virgens Atena, Artêmis, Héstia com diferentes 

poderes. É sabido também que ao longo dos séculos cristãos houve um bom número de 

mulheres que preservou sua virgindade como fonte de poder e liberdade, expressando assim a 
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sua virilidade (Joana D’Arc, Teresa de Ávila18 (1515-1582), Genoveva de Paris19 (423-512), 

Catarina de Siena20 (1347-1380)). 

Ao voltarmos para o nosso objeto da pesquisa, isso foi a prática que definiu os 

processos de subjetivação do sujeito mulher-homem-virgem juramentada. São pouquíssimos 

depoimentos sobre como elas realizaram o juramento. Alguns dos estudiosos estrangeiros que 

se interessaram por esse fenômeno, registraram que algumas delas fizeram-no na igreja, e 

depois a sociedade foi avisada sobre essa decisão da família. Outros documentos dizem que se 

realizou o juramento somente na frente dos membros de uma certa tribo.  

A falta do herdeiro masculino, como também a dos homens maiores de idade, caso em 

que a virgem juramentada torna-se uma salvação até o momento em que o irmão mais novo 

ou primo-irmão não cresça para desempenhar essa função, a fuga do casamento não desejado, 

a ameaça de vingança de sangue aos homens de uma família que não podiam sair na 

sociedade e o trabalho são alguns dos motivos principais pelos  quais os sujeitos femininos 

das regiões rurais decidiram rejeitar e ignorar a maioria das características do ser mulher.   

 

3.2.A “viagem rumo à virilidade” de Stana Cerović 

 

A juventude não é outra coisa senão uma viagem rumo à virilidade; 
deve-se ter sempre esse objetivo em vista e nada mais que esse 
objetivo. A família se satisfaz com crianças que lhe dêem alegrias e 
encantos, mas a sociedade precisa de homens, e é necessária uma 
educação viril para prepará-los (FONSSAGRIVES, J.-B. apud 

CORBIN, L’Éducation physique des garçons,(1870)).” 

 

Ao ressaltarmos algumas das regularidades, delimitações territoriais e condições nas 

quais esse fenômeno apareceu numa sociedade patriarcal, podemos dizer que se nota, 

igualmente, uma complexidade e heterogeneidade na construção desses sujeitos femininos 

e/ou masculinos. O caso que ocupou muito espaço nos discursos em suas diferentes 

materialidades foi o sujeito Stana Cerović. Diversos antropólogos, etnólogos, historiadores 

deixaram uma vasta massa documentária que possibilitou entrarmos mais profundamente 

naquilo que se (não) diz sobre elas e/ou eles. Por causa disso, apesar de termos achado tantos 

materiais a serem analisados, escolhemos duas materialidades nas quais se dá mais 

                                                 
18 Teresa de Ávila foi uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por suas obras 

sobre a vida contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Contra Reforma. 
19 Genoveva de Paris é a santa padroeira da cidade de Paris. Nas tradições católica romana e ortodoxa oriental, 

foi uma virgem e santacatólica francesa. 
20 Catarina de Siena foi uma terceira da Ordem dos Pregadores(dominicanos), filósofa escolástica e teóloga do 

século XIV. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo_crist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_contemplativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contra_Reforma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Virgindade_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_terceira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Pregadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escolasticismo
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visibilidade como se constituiu o sujeito homem nesse corpo que nasceu mulher. Assim 

composto, ocorpusnos ajudará  afazermos o gesto analítico do presente acontecimento.   

Na fabricação do sujeito mulher-homem-virgem juramentada, podemos reconhecer a 

relevância do corpo como superfície na qual se constituem os saberes, os discursos, e os 

domínios de objeto. Ao reforçarmos a questão do corpo que será umdos pontos mais 

importantes na análise, ele entende-se como um lugar de proveniência e nele:   

 

se encontra o estigma dos acontecimentos passados, assim como dele 

nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também se 

ligam e subitamente se exprimem, mas nele também se desligam, 

entram em luta, se apagam uns e outros e prosseguem seu insuperável 

conflito. O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos 

(enquanto a linguagem os marcam e as ideias os dissolvem), lugar de 

dissociação do Eu (ao qual ele tenta atribuir a ilusão de uma unidade 

substancial), volume em perpétua pulverização. A genealogia, como 

análise da proveniência, está, portanto, na articulação do corpo com a 

história, e a história arruinando o corpo (FOUCAULT, 2008, P.).

  

 

Isso significa que, justamente na superfície do corpo, se inscrevem todos os 

acontecimentos e através dos quais se percebem as proveniências da produção do sujeito 

virgem juramentada. Indo mais afundo, o corpo mostra muitas características que podemos 

associar com a virilidade, as quais deslocam a identidade e o sujeito feminino.  Por meio da 

própria história da virilidade podemos compreender a diferença entre o natural e o 

naturalizado.  

Stana Cerović é de uma cidade pequena situada no norte de Montenegro, chamada 

Šavnik, e sua família tem origens na tribo Drobnjaci, do campo que se chama Tušina. O 

sobrenome dela diz muita coisa não somente de sua família, mas também da história 

montenegrina. Os dois mais importantes antecedentes dela, ambos condecorados, são Gruban 

e Novica Cerović. Novica Cerović é conhecido por ter derrotado e matado um tirano otomano 

local, Smail-aga Čengić, sob os auspícios de Petar II Petrović-Njegoš, o príncipe-bispo, 

filósofo e poeta de Montenegro. O acontecimento que representa a resistência e liberação do 

povo montenegrino dos otomanos.   

  Tušina, acima mencionado, (Figura 7), é situado no norte desse país, numa região 

montanhosa, rural, em que a vida das pessoas foi extremamente difícil. Os trabalhos 

principais dos quais a população retiravam seu sustento foram a agricultura e a pecuária. As 

leis que reinavam naquele território eram bem diferentes daqueles do território urbano do país 

e que não foram reconhecidas pelos tribunais. A vingança de sangue já mencionada, como 
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também o acontecimento das mulheres assujeitadas ao ponto de assumir o papel do homem,  

são uns dos direitos costumeiros típicos dessa região. Com isso, podemos comprovar a 

“microfísica do poder” de Foucault, que considera que o espaço é também o lugar do 

exercício do poder. Assim organizado e fixado, o espaço rural montenegrino diz muito sobre 

o problema histórico-político. Essas táticas do poder são inventadas e organizadas segundo as 

condições locais e urgências particulares, isto é, não se pode falar do estado global, mas das 

“micro-sociedades, microcosmos que se instalam” (Foucault apudPERROT, 2008, p. 222).     

 

 

Figura 7 A casa de Stana Cerović 

Fonte: Jornal Onogošt, junho 2016. 

 

  Na família de Stana, houve o nascimento de um menino chamado Miloš, mas que 

ainda criança morreu, deixando apenas as filhas do casal. Nesse momento, a ausência do filho 

herdeiro provoca uma quebra na continuação da árvore genealógica, além de não haver o 

homem apto a herdar e gerenciar as propriedades. As inevitáveis questões se impunham: 

Como se salvar dessa “vergonha”? Como compensar essa falta dos homens de que a 

sociedade precisa?  

 A mais nova das cinco filhas, Stana, precisou se transformar em uma virgem 

juramentada para garantir o bem estar da sua família. Desde pequena foi preparada e ensinada 

(disciplinarizada e docilizada) a se comportar e a se vestir como menino, assumindo os 

deveres “masculinos”. Para isso, Stana “matou” a mulher e fez “nascer” o homem, jurando 

nunca se casar, tampouco dar à luz. Claros estão, acreditamos, os efeitos das relações de 

poder (FOUCAULT, 2008) que resultaram na emergência de um corpo feminino corrigido e 

reformado num corpo masculino.  
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  Na história montenegrina existia um hábito de dar os nomes como Stanica, Dostana, 

Stana em famílias nas quais havia muitas filhas e nenhum filho. Os três nomes citados têm a 

raiz do verbo stati, isto é, de parar. No Português poderiam ter a tradução mais apropriada 

como chega de meninas. Esses são os nomes pelos quais se expressava o desejo de pelo 

menos um filho homem na casa. O enunciado do depoimento que vamos analisar mais a 

frente afirma essa descrição do nome da nossa virgem jurementada: “Stana signfica que algo 

precisa ser acabado.” 

 Portanto, o caminho da virilidade “sã, unida e disciplinada” de Stana começou desde 

que ela era criança, dentro da família. É justamnte no núcleo da família que se operam as 

primeiras qualidades e comportamentos propriamente viris. Fora da família, ela encontrava 

através do contato de outros meninos, os grupos nos quais ela praticou as iniciações viris. 

Ficando nas companhias exclusivamente masculinas, aprendeu a tomar álcool, fumar cigarros, 

jogos de força e coragem. Tudo o que podia lembrar a feminilidade foi rigidamente rejeitado. 

A família inteira via ela como irmão, filho que vai se ocupar de todas as tarefas masculinas, e 

dar a continuação à linhagem masculina por mais uma geração. Nessas estratégias 

reconhecemos os efeitos das relações de poder que resultaram na emergência de um corpo 

feminino a ser corrigido e reformado em um corpo masculino e viril.  

 

Figura 8: Borika e Stana Cerović 

Fonte: PALLUA, 2014, p. 245 

 

Acima está um registro fotográfico (Figura 8) que documenta o aspecto físico de 

Borika, a irmã mais velha de Stana, ao lado dela. Como na pintura, as fotografias também 

transmitem aquilo como as pessoas, as personagens da foto, querem ser lembradas. Isso posto, 

percebemos como os indivíduos controlavam e experimentavam o seu corpo. Essa 

materialidade discursiva revela como o sujeito Stana desejava ser vista na época da sua 

juventude. Ela queria destacar a forma do seu rosto viril, o que se vê na diferença fisionômica 
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e fisiológica entre  mulher e homem, ou seja, entre Borika e Stana. Isso não é somente visível 

na estrutura corporal, mas também na roupa dela, ou seja, no casaco, camisa, gravata, e 

também no cabelo curto igual a um homem.  

O detalhe que se apresenta como mais intrigante e ao mesmo tempo pertinente é a 

gravata. É sabido que ela não tinha gravata, mas pediu ao fotógrafo para que ele a 

acrescentasse na própria fotografia. A gravata que contribui na “fabricação da masculinidade” 

do sujeito mulher-homem-virgem juramentada.   

O discurso como lugar da produção histórica dos sentidos, objetos, sujeitos e 

subjetividades, apresenta-se como imprescindível para compreensão do acontecimento das 

virgens juramentadas. No meio dos materiais que analisaremos, salientamos o depoimento de 

1997 e a reportagem, gravada em 2004, na época do verão. Esses enunciados mostram que 

“falar é fazer alguma coisa – algo diferente de exprimir o que se pensa, de traduzir o que se 

sabe e, também, de colocar em ação as estruturas de uma língua” (FOUCAULT, 2014, p. 

252). Os enunciados que nos permitem o encontro entre legível/enunciável/dizível e visível 

sobre o objeto.    

A esse método arqueológico, acrescentaremos também a genealogia que tem como 

tema principal o poder. Para entendermos melhor o poder, sob a ótica foucaultiana, 

precisamos observar ele não somente como algo repressivo e negativo, mas como algo que 

“permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (FOUCAULT, 2008, 

p. 8). Ou seja, o poder traz resultados positivos também, que perpassa toda a sociedade e vai 

além da função de reprimir, considerando-o como uma rede produtiva.  

Uma vez assim colocadas as características sobre ele, “é necessário estender as 

dimensões de uma definição de poder” (FOUCAULT, 1995), relacionando-o com o corpo. 

Porque, com as palavras do filósofo francês, “nada é mais material, nada é mais físico mais 

corporal que o exercício do poder” (FOUCAUL, 2008, p. 147). Ou seja, as relações de poder 

que se exercem sobre o “próprio corpo dos indivíduos”. O que significa que o poder entra no 

corpo, nos gestos, nos comportamentos por meio do estudo dos mecanismos e das estratégias. 

Em vista disso, o sujeito Stana Cerović mostra como se moveram as fronteiras do feminino 

ecomo f, através dos exercícios de poder, o seu corpo foi disciplinado para se tornar um 

sujeito viril.   

  Na fotografia abaixo (Figura 9), vemos Stana numa idade mais avançada, a mulher que 

se fez homem no cerne de um poder que controlou minuciosamente seus gestos, 

comportamentos, movimentos, além de pensamentos e desejos, como veremos mais à frente. 
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Notemos a maneira dela segurar e acender o cigarro, o modo de se sentar, a posição do seu 

corpo, o gesto do seu rosto. São indícios corporais que apontam para efeitos de sujeito viril, 

apagando quaisquer marcas de feminilidade.  

 

 
Figura 9: Stana Cerović (1936-2016). Virgem Juramentada,2016. 

Fonte: Jornal Transserbia, agosto, 2016 

  

 

3.2.1- O depoimento de Stana Cerović na revista Das Magazin 

 

O texto publicado em 1997 na revista Das Magazin21 com o título Der Letzte meiner 

familie: Stana Cerovic. Montenegro. Als Frau geboren, zum Mann gemacht. (Figura 10),(O 

último da minha família: Stana Cerović, Montenegro. Nascida como mulher, tornou-se um 

homem.), escrito por jornalista suíço Erwin Koch22, originalmenteem alemão, enquanto a 

tradução para a língua montenegrina e posteriormente para o português foi feita no âmbito 

dessa pesquisa. Todas as fotografias que aparecem na revista e que fazem parte do 

depoimento foram feitas pelofotógrafo Judah Passow 23 . Ao longo da discussão serão 

separadas as sequências enunciativas, por meio das quais compreenderemos como foi 

fabricado esse sujeito mulher-homem-virgem juramentada.  

 A partir do título desse material anuncia-se a inquietação que Foucault coloca no 

prefácio do seu livro Herculine Barbin: O Diário de um Hermafrodita (1983), “Precisamos 

verdadeiramente de um verdadeiro sexo?”. A preocupação com o“verdadeiro sexo” se situa 

                                                 
21A revista suiça Das Magazin é um complemento à edição de sábado do jornal Tages-Anzeiger. É adicionada 

em 1970; os artigos abordam principalmente temas políticos e culturais. 
22Erwin Koch, atualmente jornalista freelancer na Suíça, é autor de seis livros. Ele recebeu duas vezes o Prêmio 

Egon Erwin Kisch para o jornalismo de língua alemã (1988 e 1996) e também recebeu o Prêmio Mara Cassens 

por seu primeiro romance, Sara Tanzt, em 2003. O trabalho de Koch é frequentemente colocado contra um pano 

de fundo de questões políticas ou sociais atuais na Europa ou nos Estados Unidos, mas seu foco é tipicamente na 

personalidade e na psicologia dos indivíduos, em vez das ideologias. 
23Fotojornalista nascido em Israel, formado nos Estados Unidos e com sede em Londres. Trabalha para vários 

jornais norteamericanos e europeus desde 1978; ganhador de muitos prêmios internacionais. 
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no primeiro lugar para todos os intelectuais que se interessaram nesse fenômeno. Em que 

gênero classificar elas/eles, sabendo que não fizeram nenhuma redesignação? Como tratá-

las/los? Enfim, qual é seu verdadeirosexo? Essa é uma das perguntas centrais na constituição 

do sujeito mulher-homem-virgem juramentada que será abordada, nas próximas linhas,  com 

as análises das sequências enunuciativas. 

 

Figura 10. Stana Cerović 

Fonte: Revista Das Magazin, 1997 

 

Ao olharmos para estrutura do texto, podemos dizer que se trata de um depoimento de 

Stana Cerović que, no momento de sua fala, se encontrava sozinha com a sua mais nova vaca 

chamada Ćetulja (Figura 11), perto da montanha Sinjajevina, local em que passava todo o 

verão. É um texto de caráter confessional e poético, parecido com o texto literário, que por 

sua vez tem muita semelhança com o solilóquio. Portanto, percebe-se que a última virgem 

juramentada de Montenegro se expressa em primeira pessoa, expondo aquilo que lhepassava 

pela consciência, assim que muitas das suas emoções e opiniões aparecem de modo 

incoerente e ilógico. Ou seja, uma primeira leitura dessa materialidade verbal pode ser 

incompreensível para quem não conhece muito a história e a cultura montenegrina, dado que 

o texto está repleto de nomes, batalhas, conquistas significantes para o país de Stana. 
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Figura 11. Stana Cerović 

Fonte 12. Revista Das magazin, 1997 

 

Antes de entrarmos na análise das sequências enunciativas e consequentemente nos 

discursos em torno desse acontecimento, para facilitarmos o entedimento do texto, 

separamose descrevemosresumidamente um enunciado que exemplifica o valor, a honra e a 

honestidade dos antepassados masculinos da família Cerović, características que Stana 

respeitava na sua linhagem masculina.   

 

 

 

O presente enunciado relata um dos episódios históricos mais importantes e lembrados 

por ela, no qual Novica, seu antepassado e a pérola da família Cerović, conseguiu com o 

próprio exército combater o sultão do Império Otomano e, com isso, os maiores inimigos do 

povo montenegrino da época, os turcos. Esse acontecimento encontra-se inserido no arquivo 

da memória do século XIX, que foi apontado também como período dos primeiros exemplos 

registrados das virgens juramentadas de Montenegro. O momento em que força e coragem 

masculina se apresentavam como emergência pelo fatode os turcos cada vez mais ocuparem o 

território montenegrino, impondo os próprios costumes e a própria religião. 

 A esse respeito, é importante ressaltar que o dizer “O Mirko Aleksić a retira do 

pescoço e a leva para Novica” pode ser pensado à luz das virtudes que apenas os homens 

possuíam, que foi muito incentivada, e até obrigatória, em vista das dificuldades pelas quais 

SE1:“Smail-aga Čengić perde a sua cabeça de infidel. O Mirko Aleksić a retira do pescoço 

e a leva para Novica. Este, então, carrega a lavada e penteada cabeça à capital de Cetinje, e 

entrega-a Njegoš, seu soberano, nosso bispo e poeta.” 
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Montenegro passava naquela época. A cena da cabeça do sultão que foi retirada do pescoço e 

entregue ao soberano Njegoš, se atualizarmos a memória dos fatos históricos de Montenegro, 

apresentaliteralmente os acontecimentos. Carregar a cabeça penteada e lavada demonstraria a 

coragem que os montenegrinos tinham.  

Assim sendo, atentemos para as categorias a serem desenvolvidas nas análises, 

organizando as a partir de sequências enunciativas. Nosso gesto analítico permitirá pensar, 

interdiscursivamente, em outros enunciados ou na produção dos sentidos baseando-se em uma 

relação, pois é preciso sempre olhar para o enunciado como umnó em uma rede 

(FOUCAULT, 2014).  

Portanto, cabe-nos a pergunta:Que rede é essa que vai enredar e produzir um sujeito 

que se constitui como um homem em um corpo que nasceu mulher? O enunciado há pouco 

mencionado nos ajudou a entrar na parte mais específica da pesquisa: a análise das sequências 

enunciativas que apontam para virilidade.  

 

3.2.2- Modulações sociais da viril Stana Cerović 

 

O texto publicado na revista, Das Magazin, revela uma série deenunciados que 

desdobram a irrupção dosdiscursos sobre a virilidade. A virilidade como a regularidade mais 

presente e urgente na constituição do sujeito mulher-homem-virgem juramentada. Por isso, 

podemos falar sobre o dispositivo da virilidade, ou seja, sobre a virilidade como resposta a 

uma urgência. Ainda mais quando se trata das mulheres que, numa sociedade extremamente 

patriarcal, na qual a palavra e o papel do homem se colocou como essência, decidiram ou 

foram obrigadas, por várias razões, submeter o prórpio corpo, comportamento, língua etc., aos 

modelos relacionados à “perfeição” masculina.  

EmHistória da Virilidade (2013), livro em que se retratam diferentes culturas e 

épocas, há várias especificidades do que significa ser viril, apresentadasno segundo capítulo 

desta pesquisa. Percebemos, sobretudo, que existe um lugar comum em constituição do 

sujeito viril que está resumido no aforismo “O homem inteiro é semente”24. Desse modo, 

podemos perceber que o ideal viril, ao longo da tradição, define o homem no que diz respeito 

à sua capacidade reprodutiva que se relaciona com a sua dignidade, força e honra, o que 

coincidentemente implica a rejeição daqueles que são frágeis, impotentes ou afeminados. A 

palavra virilidade provém do latim virtus, próxima à palavra virtude, o que nos leva a 

                                                 
24Referência ao aforismo de Fernel do século XVI, o qual ao colocarmos na ordem do discurso sobre a virilidade, 

demonstra um vínculo forte que os discursos dão ao masculino dignidade, valor, honor.  
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entendermos a produção do efeito de sentido dos discursos sobre o sujeito viril, ou seja essa 

virilitas romana que consiste em sentidos de potência, força física e sexual, apontando para a 

definição do ser viril.  

 Portanto, se olharmos na produção dos discursos ao longo da história que fabricam o 

corpo repleto de virilidade, como também na sua invenção e triunfo, destaca-se aquele termo 

que caracteriza, desde o começo, a maneira de comportamentos e atividades associadas às 

qualidades do homem perfeito e completo: “O vir não é simplesmente homo, o viril não é 

simplesmente o homem: ele é antes ideal de força e virtude, segurança e maturidade, certeza e 

dominação. (CORBIN et al., 2013a, p. 7). Por causa disso,coloca-se o desafio de se achar o 

“perfeito”, a superioridade, e com isso o “autocontrole” em vista dessa virtude. A partir desse 

pressuposto registramos várias carcterísticas entrelaçadas, misturadas e reinventadas a partir 

do tradicional modo viril como ser corajoso, violento, vigoroso, procriador e agressivo. 

Sobretudo, no caso da fabricação das mulheres que assumiram o papel do homem. 

 Foucault (2015) quando discorre na A vontade de sabersobre a virilidade, permite-nos 

concebê-la como um dispositivo, porque esse conceito é relacionado a uma das mais 

relevantes particularidades dessa categoria da análise foucaultiana: o dispositivo como 

resposta a uma emergência histórica. 

 Para isso descreveremos as sequências enunciativas (SE) utilizadas em depoimento, 

cujos discursos apontam para a fabricação do sujeito viril, (re)produzindo discursos inscritos 

num espaço de saberes de ordem patriarcal que normatizam estrategicamente os papéis e as 

funções desses saberes na sociedade forma trata de um modelo de patriarcado bem específico 

para os Bálcãs.  

 No cerne dessas questões, surge a linha de racioncínio que nos instiga a pensarmos a 

virilidade como um dispositivo, particularmente quando olhamos para produções discursivas 

e não discursivas, decisões, instituições e enunciados científicos que foram seu embasamento 

desde a origem. São princípios que representam uma função estratégica predominante e, dessa 

maneira, conciliam não apenas comportamentos e relações sociais, mas também estabelecem 

identidades e diferenças; determinam hierarquias e relações hegemônicas; criam as categorias 

como a masculinidade e a feminilidade, além da própria noção de dominação, e até movem as 

fronteiras desse modelo da perfeição masculina para o sujeito mulher. 

 Olhar para virilidade como dispositivo significa questioná-la na relação existente entre 

esses elementos heterogêneos, especialmente entre os discursos de várias ordens que 

interligam sentidos em torno do sujeito ali estabelecido e construído - o ser viril. Portanto, 
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chegamos ao ponto no qual é possível falar sobre a importância da virilidade como uma 

“urgência histórica” (FOUCAULT, 2008, p. 15).  

 Assim, o conceito de virilidade que precisa ser entendido sempre como variável e 

problemático, não pode ser abordado a partir da concepção de um sujeito essencial ou como 

algo natural; apenas pode acontecerpor  se entender que tal conceito se liga aos múltiplos 

modos pelos quais os sujeitos fazem parte dos sistemas culturais. A virilidade é da ordem 

histórica, e não biológica, responde, amplamente, a um conjunto profundo de imposições 

religiosas, políticas, sociais, econômicas, particularmente às (des)construções, mudanças, 

recomposições realizadas numa história de longo prazo. Para analisá-lo e entendê-lo, é 

necessário um olhar meticuloso e arqueológico direcionado, principalmente, para os lugares 

estratégicos e para os procedimentos históricos de formação enunciável, os 

quaispossibilitaram condições para que determinada noção de virilidade se conseguisse 

constituir e existir.  

 Em seguida, faremos a análise das SEs que apontam para o dispositivo de virilidade 

que revelam os discursos que atualizam memórias certas entendidas como um conjunto de 

indícios em um arquivo, indicando a heterogeneidade e a dispersão de enunciados que criam 

as continuidades e ao mesmo tempo as descontinuidades. Reiteramos que todas as sequências 

são produzidas por Stana, face às quais apresentaremos que subjetivam a mulher viril. 

O primeiro traço da virilidade que podemos perceber e que está presente fortemente na 

fala dela é o saber usar o rifle (Figura 12). Ela que sabe a categoria da arma, e não se separa 

dela nem enquanto está dormindo. 
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Figura 12. Stana Cerović com o rifle 

Fonte: Revista Das Magazin, 1997 

 

 

 

 

 

 

Nesses enunciados, que destacam o uso da arma, atualiza-se a memória de que “uma 

das mais necessárias virtudes daquele que comanda é a coragem” (CORBIN, 2013), a 

coragem que supõe manusear o rifle. Em outras palavras, Stana, mulher viril, que prefere “as 

fatigas, os perigos, o ferro, o sangue, a matança e a morte” (CORBIN, 2013). O dizer “Stana 

resgatou a sua honra.” refere-se à definição moral da coragem, com esse talento e esse desafio 

que comprovará a sua honra. Com esse enunciado resgata-se também o discurso do valor dos 

sacrifícios e da moralidade. O rifle tem um valor ainda maior por ser de seu pai. Assim, ela 

mostra o carinho que ela tinha por ele. O carinho que não é igual ao que as filhas 

normalmente têm pelos pais. Aqui se repara a atuação de uma memória que evoca os saberes 

sobre os filhoshomens como seres que expressam um amor maior pelo pai e de uma maneira 

SE: “Então me levanto, carrego o rifle na cama que meu pai deixou para mim quando 

morreu.”        

“Eu tinha apenas uma bala. Mas aquela verdadeira. Na competição de tiroteio em Boan, há 

muitíssimos anos, fui a única que acertei. Então eles se orgulharam de mim. Stana resgatou 

a sua honra.” 

 “Então eu carrego o rifle comigo para a cama, M-48, que o meu pai me deixou.”  
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completamente diferente das filhas que o demonstram com carinho, ternura e delicadeza. Ao 

falar da sua vitória na competição de tiroteio,intensifica-se a habilidade que ela teve com a 

arma, e que foi a única que conseguiu acertar no meio de tantos homens. 

Na próxima sequência enunciativa podemos ver uma série das atividades que fazem 

parte dos desafios e das experiências da virilidade.  
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“Beber álcool”, “fumar cigarros”, “estar somente na companhia dos homens” 

e“conversar sobre o passado”,são as práticas vigorosamente ligadas à quase todas as virgens 

juramentadas. Se olharmos para o dispositivo da virilidade reconhecemos que todas as 

atividades desempenhadas por elas e/ou eles fazem parte dessa ordem viril. Por exemplo, 

fumar cigarro foi muito mais apropriadopara os homens do que para as mulheres, 

especialmente falando do país de onde veio Stana. No momento em que ela e/ou ele diz: 

“Agora estou fazendo um charuto. Do meu tabaco mais escuro. Não do tabaco fraco, que os 

estrangeiros deixaram aqui.”- abre-se uma rede de memória sobre a resistência, a energia, o 

sangue-frio que o ser viril  precisava ter. A prática como jogar o baralho podemos associar 

também como a formação viril, atividade à qual somente os homens tinham direito. Essa 

atividade é pensada para ser realizada na companhia de alguém e aparece como distração dos 

homens. A de tomar álcool, alia-se à habilidademuito praticada pelos homens daquela região. 

Quase uma das provas mais relevantes na questão da virilidade, é algo no que eles buscam 

resposta para sua sede. Entrando ainda mais profundamente na História da virilidade, o álcool 

durante muito tempo foi concebido como “estimulante contra a fadiga” (CORBIN et al., 

2013b, p. 269), o que se pode relacionar com o costume de Montenegro. Sobre a influência do 

SE2: “Às vezes, quando me sento com os homens e jogo baralho, eles me chamam de 

menino.” 

“Quando eles me vêem chegando, eles gritam: Junte-se a nós, rapazinho, beba e converse.” 

 “Agora estou fazendo um charuto. Do meu tabaco mais escuro. Não do tabaco fraco, que 

os estrangeiros deixaram aqui.” 

 “Sem o tabaco eu não seria capaz de viver. Ele me aquece.” 

 “Os homens estão cuidando de mim. Ninguém tentou me tocar debaixo da camisa. Essa 

seria a sua última vez.”  

“Nós homens não estamos falando de vestidos e crianças. Estamos lidando com a vida. 

Com o passado.” 

 “Afinal, aqueles que vêm para casa são os homens. Eu não deixo mulheres na cabana. 

Bebemos aguardente e falamos sobre Novica Cerović, que trouxe a  cabeça turca para o 

nosso Njegoš.” 
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álcool no corpo, sabemos que o desgasta, o acelera, mas também tem “suas causas primeiras 

nas condições de vida e de trabalho” (CORBIN et al., 2013b, p. 269).   

Todas essas atividades acima mencionadas implicam ficar com os companheiros, o 

que exige a integração com o grupo. Falando nessa companhia entre os homens e somente os 

homens, nos enunciados: “Os homens estão cuidando de mim. Ninguém tentou me tocar 

debaixo da camisa. Essa seria a sua última vez.Afinal, aqueles que vêm para casa são os 

homens.”, afirma-se essa presença exclusiva dos homens. Porém, no momento em quediz 

“Ninguém tentou me tocar debaixo da camisa.” percebemos que esses sujeitos masculinos 

sabiam que ela era um sujeito feminino metamorfoseado no sujeito masculino, e que não se 

atreviam abusar os limites dessa companhia, ou seja, mostraram o respeito por ele e/ou ela, 

não desejando-a sexualmente, por exemplo. Até porque, a virgindade está a condição primeira 

para este ser que nasceu mulher se tornar o homem. 

Nos enunciados “Nós homens não estamos falando de vestidos e crianças. Estamos 

lidando com a vida. Com o passado. Afinal, aqueles que vêm para casa são os homens. Eu 

não deixo mulheres na cabana. Bebemos aguardente e falamos sobre Novica Cerović, que 

trouxe a  cabeça turca para o nosso Njegoš.” compreendemos a seriedade dos assuntos de 

conversa e dos compromissos que os homens tinham. A roupa não é o tema do diálogo entre 

os homens, nem as crianças. Quem precisase preocupar com isso e como as crianças precisam 

ser educadas, são as mulheres, as esposas. Quando diz “lidar com a vida”, refere-se ao fato de 

que as mulheres, olhando historicamente, não tinham domínio da intelectualidade. 

Pensando nas condições nas quais se realizou esse enunciado, vemos a importância 

das características relacionadas à formulação de sentidos dependentes de um corpo sócio-

histórico-cultural. O corpo que se formula na junção entre a anterioridade e a língua, 

produzindo um espaço de memória25. A reiteração permite-nos confirmar que os saberes 

espalhados nesse espaço fazem perceber o sujeito viril em toda sua positividade: trata-se de 

enunciados saturados de sentidos implícitos,ligados interdiscursivamente a uma série de 

relações que falam dos homens como seres honestos, corajosos, inteligentes. 

 Quando se fala sobre o passado, anuncia-se aquilo que ela fala mais àfrente sobre 

Novica Cerović,isto é,as vitórias das guerras passadas, nas quais se fala de Novica, seu 

antepassado;mais uma evidência da identidade viril que é a linhagem masculina com qual era 

valorizado o sangue das origens. Assim Stana mostrava respeito pelos seus ancestrais 

masculinos. O ato como foi assasinado o sultão turco, demonstra a barbaridade que foi 

                                                 
25 Aqui se faz a referência no conceito da memória abordado por Pêcheux no seu texto L’Inquiétude du discours 

(1990). 
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durante muito tempo considerado como uma virtude viril. Também observamos o destaque de 

produção de uma virilidade “guerreira”. Portanto, percebe-se que existem muitas repetições, 

modificações, transformações nos enunciados produzidos, os quaisse juntam em um novo 

suporte, mas que preservam em si legados e traços da memória arraigada na história e na 

cultura. Ao despertar essa narrativa importante para esse fenômeno, atentamos para o nosso 

sujeito viril no seio da repetição dos enunciados, e na recursividade dos sentidos. 

Nessa parte dos enunciados, registramos o aspecto físico dela e/ou dele no que se 

refere igualmente ao modo como ela se vestia, e, com isso,oposicionamento que tinha dentro 

da família, da casa, enfim, na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que percebemos no seu depoimento é que ela nunca teve cabelocomprido. O dizer 

“O lenço não cobria o meu cabelo curto.” afirma que apenas foram as mulheres que usaram o 

lenço e que, consequentemente, ela não fazia parte dessa categorização.É assim que ela nega 

ser mulher, quer dizer, o lenço que não faz parte do modo que ela se veste. Ao falar “Eu 

prefiro ficar nu do que me sujar com os vestidos femininos.” dá ênfase nesse discurso virilao 

ódio que ela tinha pelas roupas femininas, pois o verbo sujar, segundo o Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa,tem significado figurado de “construir uma má imagem para (outrem 

ou para si próprio); manchar(-se), macular(-se), conspurcar(-se) (s. o nome dos pais)”. Essa 

explicação nos ajuda a entendermos como esse sujeito no corpo originalmente do sexo 

feminino se sentiria ao usar a roupa feminina e como ‘sujaria’ o nome da família e do seu pai 

e, extensivamente, a si própria. 

SE3: “Eu prefiro ficar nu do que me sujar com os vestidos femininos.” 

“O lenço não cobria o meu cabelo curto.” 

“Agora eu sou o anfitrião. O chefe da casa e da propriedade.” 

 

“Eu nunca usei cabelos compridos. Meus seios não eram grandes. E enquanto eu 

amadurecia, de mês em mês, quando eu era jovem, eu não me fiz nenhuma pergunta.” 

 “Ela andou três vezes ao redor do fogão, como era o costume. Eu usava a gravata e roupas 

escuras, eu tomava a palavra e colocava agua ardente em copos, dei a Mara, que teve que 

ficar duas horas sem se mexer, porque era um costume, minha bênção. Em vez do pai.” 

 “Minha voz é mais profunda que a voz feminina.” 

 “Eu sou o anfitrião, eu sento em uma cadeira ao lado do fogão, grande e marrom e antigo. 

Ninguém mais pode se sentar naquela cadeira. Eu sou aquele que comemora a glória de São 

Jorge, que matava os dragões e que mantém a nossa casa, que carrega óculos e toma a 

palavra. 

Eu. O último Cerović em roupas escuras e gravata.” 
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 Os seios dela e/ou dele pararam de crescer justamente por causa do poder investido no 

corpo no processo da fabricação do sujeito mulher viril. A longa duração da sua formação 

como ser viril deixou para ela alguns compromissos que somente podia ter o seu pai enquanto 

estava vivo. Trata-se da bênção que ela deu a sua irmã quando casava; terlugar especial na 

própria casa e, como anfitriã/oe chefe da família, a única e/ou o único que comemorava a 

glória deSão Jorge26, que podiam comemorar somente os homens da casa. Era ela quem dava 

as ordens, tinhagravata, usava as roupas escuras e não precisava vestir roupa preta quando 

estava de luto, conforme os costumes. Até a sua voz difere da voz considerada puramente 

feminina. Na parte do enunciado em que afirma não ter feito pergunta nenhuma, prova como 

ela tornou-se uma virgem juramentada, ou seja, que por causa da morte do irmão dela e com 

incentivo dos seus pais, incondicionalmente se sacrificou. No final dessa sequência 

enunciativa registramos “Eu. O último Cerović em roupas escuras e gravata.”, ou seja, depois 

da sua morte ninguém mais poderá ter o papel de homem que vai prolongar a linhagem 

masculina da família Cerović: “Stana. Filho de Milivoje. Neto de Mašan. Bisneto de Gruban.” 

As sequências enunciativas produzidas por Stana mostraram umas das noções da 

virilidade que são inevitavelmente relacionadas à memória coletiva que, no que lhe concerne, 

desencadeia um movimento para a memória discursiva sobre o ser-homem-viril. Esse 

movimento nos permite observar como esse sujeito Stana, que como ela própria afirma, 

nasceu por engano em um corpo de mulher, se constituiu um sujeito masculino viril, de 

acordo comtodos os limites do dispositivo da virilidade. O que prova também que essa 

potência, firmeza, força, autoridade e dominação masculina fazem parte da composição 

histórica, cultural e social. 

 

3.2.3 Adjetivando as mulheres 

 

As próximas sequências enunciativas do depoimento davirgem juramentada 

montenegrina, povoadas por vários adjetivos que remetem ao ser mulher, nos instigam a 

refletirmos sobre as evidêncas e as verdades historicamente construídas sobre o corpo da 

mulher. Isso nos leva, consequentemente, a pensarmos nos estereótipos e processos de 

subjetivações do sujeito mulher, a partir de vocábulos adjetivos usados no material da nossa 

análise, e assim organizar o corpus em categorias como lobos, vacas e gatas. Em vista disso, 

cabe analisarmos as rarefações e proliferações, os retornos e os silenciamentos, a continuidade 

                                                 
26Slava (glória) faz parte da tradição religiosa dos ortodoxos na região dos Bálcãs. Toda família ortodoxa, 

dependendo de onde era a sua origem, tinha um santo, que se comemorava todo ano. Claro está que esta tradição 

não podia ser comemorada se não houvesse nenhum homem na casa. 
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e os deslocamentos de discursos que durante muito tempo fixaram esse corpo em um regime 

especial de visibilidade, regulando, principalmente, por ideias de conduta relacionadasa sua 

sexualidade. Adjetivar as mulheres como vacas e putas se dá através doregime de dizibilidade 

(e de visibilidade), que define o corpo e a sexualidade das mulheres, a partir de dois modelos: 

por um lado, a mulher pronta para o casamento e para realização da família e, por outro lado, 

a mulher que é sexualmente livre, que muitas vezes se associa ao conceito da puta, lasciva, 

vaca. Ainda mais nos interessa analisar esses enunciados proferidos por uma virgem 

juramentada que compara as mulheres com os lobos, vacas, putas, isto é, o sujeito com o 

corpo feminino que se constitui homem e por consequência rejeita ter qualquer característica 

feminina.   

Antes de tudo, lembremo-nos de que o corpo, desde os primórdios, foi uma questão 

que instiga, fascina, perturba e espanta. Quando se trata de um corpo feminino mais ainda, 

porque provocou muitas dúvidas, dado que foi sempre enfrentado e confrontado com os 

dispositivos de poder. Conforme Courtine (2013), decifrar o corpo implica sair das certezas, 

inverter as normatizações e trabalhar no “desconfronto das descontinuidades”. Importa, 

especialmente, o sujeito tal como definido na genealogia, quer dizer, o sujeito fabricado 

nos/pelos mecanismos de poder, visto que é construído pelas técnicas de sujeição, pelos 

dispositivos de poder. A rede de sentidos em torno delobo, puta, vaca dos quais trataremos 

aqui, são produzidas dentro da construção histórica, e até porque, vale lembrar, que essas 

noções, assim como todos nós, “somos ligados aos acontecimentos discursivos. Em certo 

sentido, não somos nada além do que aquilo que foi dito, há séculos, meses, semanas...” 

(FOUCAULT, 2006, p.258). 

É importante dizer que a partir da pergunta essencial de Foucault Quem somos nós 

hoje?, direcionamos essa análise, sem esquecer que não se trata de sujeitos “reais”.Face aos 

discursos que subjetivam a mulher comoputa, vaca, lobo, o que nos leva diante de 

“singularidades históricas” (GROS, 1995); singularidades elaboradas pela circulação e 

produção de discursos que destacam certa ideia de identidade inseparável de dizeres, que 

controlam as formas de existência do feminino ( e do masculino, para ficarmos na separação 

tradicional), o que determinou seus estilos de vida, seus comportamentos e, como 

mostraremos, seus espaços na sociedade patriarcal. 

 

3.2.4 A mulher subjetivada como lobo 
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Começamos com a categoria lobo com a qual, no primeiro momento, a mulher foi 

adjetivada por Stana. Vejamos na tabela abaixo a SE que mostra as categorias acima 

mencionadas pelas quais a mulher foi subjetivada: 

 

 

 

“Lobos e mulheres e turcos. Eu não confio neles.” 

 

 

 

 

Como podemos ver já nos primeiros enunciados: “Não há nada pior que os lobos e as 

mulheres. Ambos curiosos, Ambos mentem.”,  Stana faz a comparação das mulheres com os 

lobos. Ao usar essa metáfora do lobo, recuperamos interdiscursivamente o conto de 

maravilhoso daChapeuzinho Vermelho (1989), entendo-o como matriz de um novo efeito de 

sentido. É necessário entender que esse conto faz parte daqueles discursos que “estão na 

origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles 

[...], discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem 

ditos e estão ainda por dizer” (FOUCAULT, 2001, p.22). Isso quer dizer que o consideramos, 

aqui, para além de um lugar de memória, algo que fundamenta discursividades, porque 

determina possibilidades inúmeras para que outros discursos comentem, repitam, 

parafraseem.  

Recuperaremos agoraa versão mais conhecida de Chapeuzinho Vremelho, igualmente 

muito lida em Montenegro, dos irmãos Grimm (1989). Segundo essa versão docilizada, uma 

menina chamada Chapeuzinho Vermelho foi visitar sua avó que morava distante e estava 

doente. O caminho era longo e passava por uma floresta. O Lobo dizendo ser o guarda da 

floresta abordou a menina no caminho, fingindo ser amigo, porque na verdade, a sua intenção 

era devorar a neta e a avó. Ao chegar à casa da avó, Chapeuzinho Vermelho foi enganada 

pelo Lobo, pois vestido com a camisola da avó e imitando sua voz, uma vez que já tinha 

comido a velhinha, deitando-se em sua cama, esperava devorar a menina também. Como 

sabemos, o conto tem um final feliz porque o caçador, que passando perto da casa da avó, 

percebeu pelo ronco do lobo que ele tinha devorado a pobre velhinha. Depois de um tipo de 

cesariana para retirar do ventre do sanguinário animal, ainda vivas, a avó e a neta, estecolocou 

SE 4: “Não há nada pior que os lobos e as mulheres. Ambos curiosos, Ambos mentem. 

Vocês dizem fogo, pensam em água. Lobos e mulheres. Eu não gosto deles.” 

“Ela coloca o bezerro nos arbustos, assim nem Deus consegue encontrá-lo. Apenas os 

lobos.” 

“Mulheres e os lobos. Eles são curiosos e mentem.” 

“Malditos lobos. Eles querem o bezerro de Ćetulja. Eu quero dormir, mas não me atrevo. Os 

lobos são acima de tudo capazes. Como mulheres e turcos.” 

“Njegoš dizia: 99 vezes por dia  uma mulher muda de opinião.” 

 

 

“Malditos lobos. Eles querem o bezerro de Ćetulja. Eu quero dormir, mas não me atrevo. Os 

lobos são acima de tudo capazes. Como mulheres e turcos.” 

 “Njegoš dizia: 99 vezes por dia  uma mulher muda de opinião.” 
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algumas pedras pesadas dentro da barriga do lobo. Quando o lobo acordou, tentou fugir, mas 

as pedras estavam tão pesadas que ele caiu no chão e morreu. 

A razão pela qual escolhemos essa versão é porque, no conto, o lobo é destacado como 

a figura ardilosa, esperta, enganadora e,ao mesmo tempo, má. Se olharmos para historicidade 

da simbologia do lobo na sua representação do mal, encontramos o aspecto feroz e sinistro do 

lobo que anda solitário pela escuridão que se relaciona ao mal e muitas vezes toma as formas 

da besta do Apocalipse. No cristianismo, o lobo simboliza o diabo, como um saqueador do 

rebanho. Portanto, trata-se de uma divindade infernal, diabólica, o lobo como ameaça feroz.  

Na SE4, atualiza-se a memória do símbolo do lobo que ela associa às mulheres. 

Mulheres que têm essa capacidade, astúcia igual os lobos. As mulheres são os sujeitos que 

mentem, assim representando os seres nosquais não se pode confiar. No enunciado “Vocês 

dizem fogo, pensam em água.” resgata-se uma memória em que as mulheres desprovidas da 

inteligência, não conseguem raciocinar. Assim, significa que as mulheres seriam seres 

“essencialmente equipadas para a criação de filhos, não para uma vida racional e ativa dentro 

do fórum cívico. As mulheres [eram] seriam criaturas privadas, os homens [eram] seriam 

públicos” (PORTER, 1992, p.316).Ela, Stana, não gosta de nenhum dos dois sujeitos, 

rejeitando tudo aquilo que se relaciona às mulheres, porque considera-se homem. Mais do que 

isso, ela se faz/fez ele, em um processo de dessubjetivação do feminino de subjetivação do 

masculino. 

 Nos enunciados “Ela coloca o bezerro nos arbustos, assim nem Deus consegue 

encontrá-lo. Apenas os lobos.; Eu tenho cinco vacas. Isso é tudo. E logo, vou ter um bezerro. 

Se eu for mais rápida que um lobo.”, reconhecemos um lugar de memória em que temos essa 

afirmação de que lobos são os seres maus, mentirosos, que roubam, devoram outros animais.  

Nessa rede, na qual ela compara as mulheres aos lobos, vai ao encontro dos turcos: 

 

 

 

 

 

 

 Nessa ordem, temos os turcos que, na história montenegrina, rapresentam o povo que 

ocupou durante cinco séculos o território desse país. Durante esse tempo eles conseguiram 

impôr os seus costumes, a sua religião e a sua língua. Enquanto estavam ocupados pelo 

Império Otomano, os montenegrinos procuravam uma saída dessa ocupação, o que no final 

conseguiram depois de muitos anosde luta. A partir daí eles são considerados como as pessoas 

“Lobos e mulheres e turcos. Eu não confio neles.” 

 “Malditos lobos. Eles querem o bezerro de Ćetulja. Eu quero dormir, mas não me atrevo.Os 

lobos são acima de tudo capazes. Como mulheres e turcos.” 
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em quais não se pode ter confiança, até nas pessoas que eram da religição ortodoxa e se 

converteram em muçulmanos, os quaiseles denominaram como poturice27 , por causa da 

pressão dos turcos. Com base nessa historicidade e nos discursos, Stana faz essa comparação 

com as mulheres, para destacá-las como os sujeitos em quais não se pode confiar, acreditar. 

Os turcosrepresentam, aqui, os inimigos que, para Stana, são também as mulheres.Assim, os 

enunciados materializados nesse depoimento levam à conclusão de que os lobos são iguais às 

mulheres, do mesmo modo que os turcos que por uma série deregularidades e construções 

históricas precisam ser sempre controlados, marginalizados, desconfiando-se deles.  

Ao falarmos dos turcos, podemos associar enunciados anterios a este: “Njegoš dizia: 

99 vezes por dia uma mulher muda de opinião.”. Em breve mostraremos o porquê. Petar II 

Petrović Njegoš (1813- 1851) foi poeta, filósofo, soberano montenegrino, um dos 

personagens mais conhecidos desse país. Considera-se um dos homens mais sábios e é um 

dos poetas mais citados. O enunciado no qual ele está como referência e aquilo que ele dizia 

segundo Stana, vincula-se a um dos versos mais conhecidos e usados na sua obra capital “A 

coroa das montanhas”28, quando o autor fala sobre as mulheres e que Stana, provavelmente, 

parafraseia: 

 

O humor de uma mulher é um negócio engraçado! Uma mulher não se 

importa com a fé de um homem. Cem vezes ela mudaria a religião para 

realizar o que seu coração deseja (tradução livre nossa).29 
 

Portanto, temos aqui a referência de uma obra e de um poeta conhecidos pela reflexão 

sobre os turcos como sujeitos infiéis, enganadores e pérfidos, bem como pela resistência dos 

montenegrinos diante o Império Otomano. Aomesmo tempo, em sua obra, o símbolo da 

mulher é muito forte. Baseando-nos na citação acima colocada sobre o humor da mulher, é 

fácil encontrarmos uma rede de sentidos de instabilidade, dessa movência do humor, porque 

                                                 
27Poturice: termo na língua montenegrina usado como etnônimo para os turcos, isto é,  a expressão utilizada 

pelos povos balcânicos não-muçulmanos para denotar os muçulmanos, independentemente da origem étnico-

lingüística. 
28A obra-prima da literatura montenegrina foi escrita em 1847, e versa sobre a situação de Montenegro no século 

XVIII. Escrita como uma série de cenas fictícias na forma de diálogos e monólogos, o poema começa com a 

visão do metropolita Danilo sobre a expansão do poder turco na Europa. Rasgado pelo conflito interno, ele vê 

que a luta é inevitável, mas teme os problemas. Muitas partes da obra são citadas em várias ocasiões e 

interpretadas de inúmeras maneiras, às vezes se trata de um certo abuso desse texto por razões políticas, 

históricas ou até sociais.  
29

“Ćud je ženska smiješna rabota! 

Ne zna žena ko je kakve vjere; 

stotinu će promijenit vjerah 

da učini što joj srce žudi.” 
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isso está historicamente na produção do sujeito mulher, visto que , por conta da fisiologia, da 

menstruação, a melancolia, a histeria, a raiva são alterações de humor constitutivas de uma 

historicidade do corpo feminino.  

Essa SE inscreve o corpo no discurso secular que prendeu a mulher à fragilidade de 

seu sexo, a um ser reduzido a seus órgãos internos e inferiores (seu centro vital), ao contrário 

do homem, que tem na cabeça e nas regiões superiores do corpo, sua força e seu poder. A SE 

remete à melancolia, angústia, desânimo, lágrimas nos olhos e tristeza no coração, associados 

à fabricação do corpo doente e frio feminino, atravessado por um sistema nervoso delicado e 

submetido a uma violenta tensão e a um extraordinário desgaste. Esse discurso que liga o 

sujeito mulher à sensibilidade é da mesma ordem do dircurso religioso e dos regimes de 

verdade que ele engendra. “Na bíblia, Deus teria dito a Eva, após ela ter induzido Adão ao 

pecado que levou ambos à queda, à expulsão do paraíso: “Tu darás à luz na dor”, ou seja, as 

mulheres teriam sido punidas por seu próprio corpo, um corpo instável, cíclico, cheio de 

humores, incontrolável e ameaçador (WITZEL, 2011, p. 95).”  

Foi assim que a instabildade, a dor, a fragilidade passaram a ser os legados da mulher. 

Por causa dessa rede de sentidos, a mulher na obra de Njegoš e nos enunciados reproduzidos 

por Stana, pode mudar a opinião tantas vezes. É por isso que ela, por contado amor, mudaria 

de religião. Aqui a questão da mudança da religião foi muito importante, porque nos Bálcãs 

mudar a religião seria uma coisa que quase nunca aconteceria, então somente amulher, de 

natureza instável, o faria. 

 

3.2.5 Da subjetivação da mulher como vaca ao paradoxo da gata 

 

Na próxima sequência reconhecemos a mulher subjetivada como vaca:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 1: “Ćetulja é a minha mais nova, pequena puta, de apenas dois anos e já carrega o 

bezerro no estômago. Dez dias a mais do que o previsto.” 

“Assim eu passo meus dias, cuido da puta, desse jeito que eu vou ficar do lado dela quando 

finalmentefor dar à luz.” 

 “Eu tenho cinco vacas. Isso é tudo. E logo, vou ter um bezerro. Se eu for mais rápida que 

um lobo.” 

 “Baljula, a mais velha, está comigo há 8 anos e é tão ávida por seu próprio leite, a velha 

cadela.” 

 “Por causa de uma puta estúpida que se inclinou para um touro desconhecido, embora seja 

muito jovem para isso.” 

 “Ordenhar é coisa de mulher. Por sorte ninguém me vê quando estou inclinada debaixo de 

uma vaca.” 

 “Ćetulja, o que seu bezerro está fazendo, sua putinha?” 
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Uma das principais características do enunciado é referencial, que diz sobre as regras 

de possibilidade, das leis de existência para os objetos que se situam nomeados em algum 

lugar, descritos. Em vista disso, faremos um curto histórico dos sentidos possíveis para o 

significante vaca.  

Vaca no Egito Antigo representa a Deusa (Harthor), que se associa ao sexo feminino, 

relaciona-se também com a deusa de amor, da fertildade, da primavera, da maternidade, da 

dança. Na Índia é considerada como sagrada, provavelmente porque os Hindus dependiam 

delas para o consumo de leite e derivados, como também para lavrar os campos e por seu 

esterco. Antigamente, as vacas eram valorizadas como ouro ou dinheiro.  A denominação 

vacamostra, exemplarmente, os modos como homens e mulheres foram historicamente 

arraigados no território de seus corpos e presos no interior de poderes muito apertados, 

impondo-lhes condutas, limitações, proibições, lugares, exclusões e obrigações.  

Nas presentes sequências enunciativas percebemos essas características de fertilidade 

e da maternidade que as vacas têm, associam-se como o corpo da mulher, aquele corpo, 

antigamente definido, dentre outros aspectos, como a “doença do homem”; é um corpo imerso 

na história, fabricado discursivamente, inserido nas formas sociais da cultura e enredado pelas 

tramas normativas da maternidade, aparência, sexualidade, etc.  

Porém, observamos nos vários enunciados que essa designação de vaca se estende, e 

enreda sentidos de puta, como, por exemplo, nos enunciados: “Por causa de uma puta estúpida 

que se inclinou para um touro desconhecido, embora seja muito jovem para isso.” Se 

olharmos para explicação do termo puta no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa temos a 

seguinte definição: “1 m.q. PROSTITUTA 2 pej. Qualquer mulher lúbrica que se entregue à 

libertinagem.” Na mesma categoria temos outra classificação do que seria cadela:  “Baljula, a 

mais velha, está comigo há 8 anos e é tão ávida por seu próprio leite, a velha cadela.” 

No acontecimento desses discursos, nos quais a puta e a cadela relacionam-se 

sinonimicamente com avaca, analisar os enunciados, interligando a história do presente com 

os traços da memória, nos situa perante um corpo estudado e examinado nos seus pormenores, 

através de um dispositivo da sexualidade que produziu práticas, agiu como mecanismo de 

controle-dominação, construindo subjetividades que ressoam particularmente nos discursos de 

ódio – em quase todos os enunciados dessa SE. 

Ao lançarmos um olhar meticuloso nos regimes de enunciabilidade, podemos perceber 

que o enunciado vaca não tem correspondência no masculino. Um homem sexualmente ativo, 

até quando ultrapassa os limites corresponde a um Don Juan, um mulherengo, ou seja, não é 
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considerado como termo pejorativo. Enquanto o paradigma lexical da vaca é feminino: puta, 

vadia, prostituta, cadela.  

Portanto, esse campo discursivo do adjetivoputa – derivado da vaca – de que tratam os 

enunciados dessa categorização atualiza esse corpo saturado de sexualidade. Sob essa 

designação, irrompem sentidos que apontam para mulher que tem relações sexuais por 

dinheiro, ou seja, ela é prostituta.Nessa linha de sentidos, encontramos também cadela que, 

além de ser fêmea do cão, tem um significado bem parecido, isto é, “pej. Mulher pouco digna, 

de baixa condição social ou de comportamento ou hábitos reprováveis 2.1 mulher vulgar, 

desavergonhada”; todas estas explicaçõesafirmam a sexualidade da mulher que determina as 

suas práticas. 

Nessa linha de racioncínio, os enunciados nos quais se menciona vaca, e com isso a 

prática de ordenhar, impõe a ordem das coisas seguidas pelo discurso do “natural”, que 

durante muito tempo produziu a diferença entre os sexos e, com base disso, surgiram as 

práticas que determinaram as interdições, os espaços, limites, liberdades, trabalhos. O que se 

desdobra no próprio enunciado no qual ela, constituída como homem, não pode ordenhar as 

vacas, porque isso é uma tarefa para as mulheres.  

O enunciado“Quando o seu homem chega para casa, a mulher deve esperar por ele em 

pé. Se ela não fizer isso, ele pode ofendê-la” diz respeito à normatização das relações, o que 

cabe ao homem e o que cabe à mulher. Além das normatizações, trata-se mais das condutas, 

pois é questão de regraesperar o homem em pé e assim mostrar respeito pelo homem, quer 

dizer, pelo esposo. Esse discurso se inscreve numa história da normatização corporal, de 

gestos e condutas do corpo, o que mostra o seguinte trecho:  

sente-se em uma cadeira reta. Cruze suas pernas na altura dos 

tornozelos e mantenha seus joelhos pressionados um contra o outro. 

Tente fazer isso enquanto está conversando com alguém, mas tente o 

tempo todo manter seus joelhos fortemente pressionados um contra o 

outro... Corra uma certa distância, mantendo seus joelhos juntos. Você 

descobrirá que terá que dar passos curtos, altos... Ande por uma rua da 

cidade... Olhe, em direção reta, para a frente. Toda vez que um 

homem passar por você, desvie seu olhar e não mostre nenhuma 

expressão no rosto (BORDO, apud ROSE, 2001, p.174). 

 

  Esse trecho é um exemplo muito claro que vai ao encontro desses mecanismos que 

visavam a adestrar os corpos, seus gestos e comportamentos, que mostra, também,como tais 

técnicas incidiram sobre os corpos femininos. No caso de Stana, percebemos a contraconduta, 

porque ela, como virgem juramentada, ou seja,um sujeito que se faz como um homem, não 

precisa esperar em pé um homem, ela não se considera uma mulher.  
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Para finalizarmos esta parte, a próxima série enunciativa possui mais uma 

categorização nesse sentido que é a gata:  

 

 

 

 

  

A gata, na tradição do Egito, como animal simboliza a independência, a sabedoria, a 

sensualidade, a sagacidade, o equilíbrio; na tradição dos índios da América do Norte é um 

símbolo de reflexão, de engenhosidade; também possui como habilidades de animal 

malicioso, observador e poderado, conseguindo sempre seus fins. Além disso, esse animal 

místico representa a fusão do espiritual e do físico e seu simbolismo é muito diverso como 

percebemos, oscilando entre as tendências benéficas e maléficas. A gata que Stana menciona 

nos enunciados também faz parte desse universo feminino, porque ela fala de uma gata que a 

acompanhava sempre e não de um gato. A gata que representa um paradoxo, porque ela não 

deveria gostar das gatas, pois pertencente ao mundo feminino, e ainda mais porque ela disse 

que as gatas são coisas demulher. Entretanto, ela não quer ficar sozinha, ela dá a entender que 

a solidão é muito difícil. Dessa maneira,a gata é um sujeito que representa a mulher que não 

tem direito à nome, porém, para ela,ao mesmo tempo representa alguém importante. Apesar 

de ser coisa demulher, ela acolhe a gata e vive com ela.  

 As regularidades apresentadas nas sequências enunciativas extraídas do depoimento 

são as mais fortes e visíveis nesse processo de assujeitamento da virgem juramentada de 

Montenegro. Mostram os modos de subjetivação e essa passagem, desde a infância, até a 

idade adulta, que suscitou o deslocamento contínuo da subjetividade do sujeito mulher-

homem-virgem juramentada. 

 

 

3.3 - A reportagem e a (de)subjetivação de Stana Cerović 

 

Conforme o nosso corpus, constituído de duas materialidades como base da nossa 

análise, agorafocaremos na reportagem e nas sequências enunciativas nela materializadas, que 

mostram os processos de (de)subjetivação da última virgem juramentada montenegrina, Stana 

Cerović. A análise será composta por quatro conjuntos de enunciados organizados em 

discursos com as regularidades que revelam como ela gosta de ser tratada, qual é a sua relação 

SE: “Todo verão nós subimos a montanha, três horas distante da nossa casa, eu no cavalo, 

e a bolsa no cavalo, e nela um gato. Ela compartilha as noites comigo. A Gata é chamada 

de Gata. As gatas não merecem ter nomes.” 

 “Na verdade, as gatas são coisas de mulher. Mas como poderia aliviar minha solidão?” 
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com o universo feminino, desdobrando, assim, a sua rejeição de ser mulher, constituindo-se 

como uma mulher viril, responsável pelos trabalhos masculinos. A reportagem foi realizada 

em julho de 2004, na televisão nacional de Montenegro (RTCG), programa que se chama 

Zapis (Figura 13). Os enunciados, produzidos na língua oficial de Montenegro, foram 

traduzidos livremente para a língua portuguesa o que resultou “um único conjunto de 

enunciados em formas linguísticas diferentes” (FOUCAULT, 2014, p.126).  

 

Figura 13. Stana Cerović e o repórter 

Fonte: Programa Zapis, julho 2004. 

 

 

 

 

 

 

A primeira série enunciativa que chama a atenção e diz respeito à designação e os 

efeitos de sentidos e de sujeito daí decorrentes, diz respeito ao repórter que, ao interpelar 

Stana, a chama de senhora, ao que ela replica com uma certa irritação: Eu sou senhor. De 

senhora a senhor, no ato de dizer/nomear, desdobra-se sua recusa de ser mulher, 

dessubjetivando-se e reconhecendo-se como homem. Se pensarmos na gramática, os 

enunciados o senhor e a senhora são pronomes de tratamento dirigidos em contextos formais, 

quando existe um certo distanciamento entre os interlocutores ou mesmo uma posição de 

sujeito que instaura o respeito ao outro sujeito. Em português, o pronome senhor é utilizado 

SE1: “- Como está a senhora? 

  - Eu sou senhor. 

   Não havia ninguém quem poderia ser, então fiquei eu herdeiro.” 
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quando o tratamento se dirige a homens e senhora quando se dirige a mulheres. Na língua 

montenegrina ocorre o mesmo: senhor é gospodin e senhora é gospođa. Portanto, a forma de 

tratamento é uma das características a serem observadas, o que revela o primeiro traço da 

masculinidade/virilidade. 

Foucault (1984), na sua preocupação em como os indivíduos se transformam em 

sujeitos,percebeu que o sujeito humano é apanhado nas relações de poder de uma grande 

complexidade, o que o levou a produzir uma grande história dos modos de 

subjetivação/objetivação. Essas formas de poder exercem-se sobre a vida quotidiana imediata 

que categoriza os indivíduos. O exemplo da SE1 que faz parte do diálogo entre Stana e o 

repórter, no qual ela diz que é senhor, nos demonstra justamente esse processo de 

subjetivação no qual ela se submeteu às regras de uma sociedade extremamente patriarcal que 

impuseram a obrigatoriedade de existência do homem, do anfitrião da casa. Nesse processo de 

subjetivação, chega-se à dessubjetivação do sujeito mulher, ou seja, ela nega tudo aquilo que 

a relaciona com um mundo feminino, o que se materializa na própria língua. 

Ao analisarmos esse processo de dessubjetivação, observamos a descontinuidade na 

história da sociedade na qual tudo dependia do homem, porque as mulheres constituindo-se 

como sujeito homem, assumiram com isso todas as responsabilidades “masculinas”, ou seja, 

as virgens juramentadas foram aceitas, também, no mundo público como sujeitos masculinos.  

Outra SE relacionada à designação é: Pois, não havia ninguém quem poderia ser, 

então fiquei eu herdeiro. Nesse exemplo, o enfoque está no herdeiro, ou seja, ela que se 

tornou herdeiro e não herdeira, quer dizer, somente um filho homem tinha importância na 

casa onde nasceram apenas meninas. O termo herdeiro, além de dar visibilidade à maneira 

como ela era tratada, resgata uma memória do dispositivo de poder patriarcal, no qual se 

exigia a presença do filho-homem. Com efeito, o filho homem, no caso Stana, o único que 

tinha direito na transmissão e na circulação dos bens.  

Ao reatualizarmos os saberes locais, no enunciado acima mencionado, vemos que esse 

herdeiro não foi somente importante para a transmissão dos bens materias, trata-se das 

linhagens masculinas que representavam os valores morais de uma família, ou seja, o sangue 

que um filho-homem herdou dos seus antepassados, vindos da família do pai. Quando se trata 

da família Cerović, como registramos na materialidade anteriormente analisada, era conhecida 

por vários heróis significantes na história montenegrina. 

Nessa ordem das sequências, Stana que se posiciona como o senhor e o herdeiro, 

usando isso na própria fala, abre o espaço do campo discursivo que é ligado ao campo 
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discursivo referente à designação. Ao encontrarmos outros enunciados relacionados, eles 

mostram que, comotodo acontecimento, eles são únicos, mas estão abertos à repetição, à 

transformação, à reativação. Portanto, ao descrever as sequências enunciativas precisamos 

levar em consideração essas suas particularidades. Logo vamos dar alguns exemplos. 

Na língua montenegrina, ao contrário do português, existem diferenças entre os 

gêneros quando as pessoas se expressam em pretérito perfeito simples. Portanto, na 

reportagem, ao usar esse tempo verbal, ela desdobrou, ao mesmo tempo, os traços femininos 

dizendo nisam mogla (não pude), radila sam (eu trabalhei). Porque se fosse a fala de um 

homem, os verbos teriam a forma nisam mogao, radio sam. Aqui percebemos a 

heterogeneidade do sujeito mulher-homem-virgem juramentada. Quando se trata da língua, 

podemos explicar isso,nas palavras de Gadet e Pêcheux, como “a irrupção do equívoco afeta o 

real da língua”, quer dizer, que o equívoco da língua é inevitável,  o que se manifesta pelo fato 

de que Stana mostra a complexidade da fabricação de um sujeito masculino que é mulher. 

 

 

Com a SE2 que representa a sua resposta“Os homens! O que elas sabem?”destaca-se o 

campo discursivo sobre a inteligência, ou melhor, a ignorância das mulheres. Ela enunciou 

isso quando lhe perguntaram se ela preferia, quando entrevistada, falar com jornalistas 

homens ou com jornalistas mulheres. Esse enunciado remete a uma memória discursiva 

produzida antes e em outro lugar, porque ao ser enunciado, atualiza-se a memória em que o 

saber foi contrário à feminilidade, ou melhor, àeducação dasmulheres que devia ser relativa 

apenas aos homens e no qual a feminilidade e saber se excluem. Assim, ao proferir esse 

enunciado, reafirmam-se tanto o discurso da incapacidade da mulher para o trabalho “fora de 

casa”, quanto o discurso da habilidade exclusivamente feminina para cuidar da família.  

O saber considerado como sagrado é o apanágio de Deus e do Homem (PERROT, 

2012). Então, as mulheres precisam ser ensinadas desde a sua infância a agradar, amar, 

respeitar e cuidar dos homens e serem obedientes. Temos aí um jogo de reatualizações 

permanente, reiterando um critério de diferenciação entre os sexos: “aos homens, o cérebro 

[...] a inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a 

sensibilidade, os sentimentos” (PERROT, 1992, p.177). Olhando mais de perto, nesse 

enunciado, vê-se o relevo dos tradicionais discursos construídos em concordância com as 

verdades sobre a biologização da diferença entre os sexos que, como mostramos na análise do 

depoimento, enclausurou as mulheres a seus corpos frágeis e à função materna, afastando-as 

SE2: “Os homens! O que elas sabem?” 
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durante muito tempo da vida pública e política. Assim sendo, mantém-se a ordem das coisas 

na sociedade patriarcal. 

As sequências enunciativas seguintes representam os elementos associados à 

misoginia: 

 

 

 

 

 

Uma regularidade muito presente na maioria dos casos das virgens juramentadas é a 

aversão pelas mulheres, isto é, a misoginia, o que se revela nos enunciados da tabela acima. 

Em vista disso, podemos dizer que houve várias situações nas quais os enunciados produzidos 

por ela comprovam o ódio e a inimizade pelas mulheres. O repórter em um certo momento 

acrescentou dizendo que as mulheres jornalistas escreveram muitas coisas lindas sobre ela. 

Sobre esse comentário ela disse: “Sim, escreveram alguma coisa boa, mas para mim são 

odiosas e pronto!”. O enunciado, por ser sempre constituído na relação com outros 

enunciados, formatando um campo associado (FOUCAULT, 2014), retoma um modo de ver e 

reconhecer as mulheres à luz de uma historicidade que chega ànossa atualidade mediante 

práticas de misoginia. A misoginia tem origem do grego miseó- ódio e gyné- mulher. Na SE, 

justamente naquele enunciado, está a definição do próprio termo, pois, para Stana, as 

mulheres são odiosas.  

Se olharmos mais de perto para a prática da misoginia, ela tem embasamento naquele 

mal-estar das mulheres ligado ao sexo, que se estabeleceu como um princípio importante da 

ortodoxia cristã, quer dizer, a ideia do desejo de Eva criando o prazer físico e assim 

suscitando as perturbações. Como resultado disso, o homem seduzido trocou a vida imortal 

por uma mortal. Foi o pensador Philon de Alexandria (Século I, a.C.) que deu os primeiros 

vestígios de uma misoginia relacionada ao fruto proibido. O ódio pelas mulheres ao longo da 

históriafoi provocado por qualquer outra atividade da mulher, além daquela doméstica. Temos 

o exemplo de Georg Sand que teve muitas dificuldades em relação a própria obra e ao próprio 

sucesso. Tudo isso corrobora o enunciado, ou seja, a profissão de jornalistas que as mulheres 

não podem cumprir igualmenteaos homens. 

O desprezo pelas mulheres se manifesta de várias maneiras. É sabido, por exemplo, 

que muitas mulheres jornalistas tentavam entrevistá-la, mas Stana nem olhava para elas, 

muito menos aceitava conversar. O mesmo acontecia com mulheres pesquisadoras. Por isso, 

 “Sim, escreveram alguma coisa boa, mas para mim são odiosas e pronto!” 

 “Não, não tenho nada do que eu me arrependa. Nem Njegoš casou.“ 

“Sim, mas fazer o quê.” 

 



97 

 

elas sempre foram com os homens que liam suas perguntas, porque foi a única maneira de 

Stana responder.  

O repórter perguntou se ela estava arrependida por ter ficado para sempre na casa da 

família Cerović. Ela respondeu: “Não, não tenho nada do que eu me arrependa. Nem Njegoš 

casou.”. Seu comentário sobre não se arrepender de não ter casado reafirma seu desgosto 

pelas mulheres e a satisfação por não ter feito isso. A parte do enunciado nem Njegoš casou  

nos leva à posição sujeito (FOUCAULT, 2014) em que Stana se compara com Njegoš, um 

grande poeta montenegrino, citado na seção anterior, que também não casou e tornou-se 

muito famoso depois da sua morte. Ignora, portanto, o casamento como condição de 

felicidade e, ao fazer isso, mostra a resistência às tradicionais definições sociais e culturais 

sobre o que se espera  de um homem e de uma mulher em sua fase adulta.   

Seguindo essa ordem, com o enunciado “Sim, mas fazer o quê?”afirma sua tristeza por 

não ser homem. Com esse o quê, revela-se também a sua insatisfação e o sofrimento pelo fato 

de ser mulher. Portanto, podemos dizer que o sentido produzido nesse enunciado fica muito 

próximo aos dois anteriores que atualizam a memória discursiva sobre aquilo que significa a 

misoginia. Os três enunciados que sustentam o discurso de misoginia desdobram mais um 

traço desse acontecimento e que se apresenta muito forte na construção discursiva do sujeito 

mulher-homem-virgem juramentada.   

 

 

 

 

A prática da virilidade, sobre a qual mostramos exemplos das sequências enunciativas 

na seção anterior, mostra-se como uma das regularidades mais evidentes na constituição do 

sujeito mulher-homem-virgem juramentada. Trata-se mais do dispositivo da virilidade, ou 

seja, apresenta-se uma série de elementos heterogêneos que realizam uma função estratégica 

dominante e, dessa maneira, juntam não somente as relações sociais e comportamentos, mas, 

também, produzem as diferenças e identidades; geram distinções precisas da esfera masculina 

e feminina.  

Como podemos observar na tabela apresentada a SE começa com uma pergunta que se 

referia ao gosto em atirar. Nesse momento ela respondeu com muita satisfação: “Isso é a 

minha alma!”. Acrescentou, de pronto, o seguinte pedido: “Tem algum rifle para me dar, por 

favor?”. A referência ao rifle e sua aberta declaração de amor por essa arma revelam, talvez, a 

SE: “Tem algum rifle para me dar, por favor?” 

 “Somente faço os trabalhos masculinos, porque as minhas irmãs, como 

também, minha mãe, quando estava viva, faziam os trabalhos femininos.” 
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mais forte marca da virilidade nesse corpo feminino. Desde os primórdios da humanidade, 

testemunhamos uma verdadeira adoração dos homens emrelação às armas e aos monumentos 

com formato fálico (espadas, rifles, obeliscos), exacerbando as características de uma 

sociedade onde a virilidade dominava, guerreava, se definia pela coragem e bravura. Ao 

enunciar rifle, está claro a atualização da memória dessa referência a práticas e desejos 

singulares no universo masculino e viril.  

Se deixarmos o nosso olhar meticuloso nessa prática de usar a arma, dentro do 

universo viril, durante muito tempo, comprovava-se a definição moral da coragem e a 

virilidade guerreira que implicava segurança, maturidade, certeza e dominação. Como vimos 

no depoimento é um rifle do qual ela não se separava nunca, o objeto com qual ficaram 

muitas lembranças relacionadas às batalhas importantes nas quais participaram os seus 

antepassados. 

Como sabemos, o século XIX foi o auge desse conceito, devido ao fato de ter sido 

uma época de duelos e de dominação dos povos vistos como inferiores. Então, os homens 

sacrificavam a própria vida pela honra e pela pátria; para se defenderem precisavam usar as 

armas. Portanto, o saber  usar a arma é uma das virtudes da virilidade que garante “a coragem, 

a resistência física, o sangue-frio,  instinto de proteção etc.” (CORBIN et al., 2013b, p. 699).  

Ao longo da reportagem, falou-se dos trabalhos que ela realizava e sobre isso ela 

comentou:“Somente faço os trabalhos masculinos, porque as minhas irmãs, como também 

minha mãe, quando estava viva, faziam os trabalhos femininos.”  Esse enunciado aponta outra 

característica das virgens juramentadas, qual seja: elas se ocupavam com os “trabalhos 

masculinos”. Tais práticas, ela explicou, dizem respeito a segar a grama, carregar o feno, 

cortar madeira. Essas atividades realizadas por ela, que podemos nomear como “virilidades 

operárias” (CORBIN, 2013), é algo que exigia muita energia e força física. Portanto, para 

desenvolver essas atividades é o corpo que precisava ser a fonte dessa potência e “principal 

capital do operário” (CORBIN, 2013). Isso significa que ela devia incessantemente trabalhar 

o seu corpo para ter essas capacidades,  processo que faz parte da construção da identidade 

social e viril. Voltando mais uma vez para a história da virilidade, notamos que essas práticas 

realizadas por elas fazem parte dessa positividade masculina que abrange a ação energética, a 

expansão, o engajamento nas questões sociais e finalmente a dominação.  

Ao analisarmos esse último conjunto de enunciados, faz-se muito presente o discurso 

da virilidade que reatualiza a memória e historicidade do termo junto com todas as práticas 

discursivas e não discursivas que estão relacionadas à masculinidade. Segundo os autores do 
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livro História da virilidade (2013), o menino precisa percorrer um longo caminho para se 

tornar o ‘homem feito’, ou seja o homem viril. Ele deve ensinar os códigos da virilidade e os 

principais estereótipos masculinos: “a bravura, a honra, a lealdade, a vontade de dominação e 

o complexo de superioridade em relação às mulheres” (CORBIN et al., 2013b, p. 38).   

Podemos reconhecer todas essas características na maioria dos enunciados que 

observamos no discurso de uma virgem juramentada. A honra que precisava ser protegida 

apenas pelos homens, a superioridade masculina reforçada, a coragem em qualquer momento. 

A partir daí podemos deduzir que o advérbio viriliter, que supõe a ideia de portar-se 

sexualmente como homem, pode-se aplicar igualmente à virgem juramentada, isto é, “ a virgo 

(‘virgem’) torna-se então uma vir-a-go(CORBIN, 2013), que age como homem”.  

Com efeito, as virgens juramentadas reformaram seu corpo e apropriaram-se das 

práticas que não eram típicas das mulheres daquela época.  Para Foucault (2005), o problema 

da produção histórica das subjetividades pertence à descrição arqueológica da constituição de 

saberes sobre o sujeito, o que nos leva a entender melhor como se constituiu o sujeito virgens 

juramentadas. A descrição genealógica das práticas de dominação, às quais se submeteram, 

demonstra um processo de dessubjetivação para que uma nova subjetividade pudesse ser 

produzida.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa visamos descrever as práticas discursivas e não discursivas que, no 

início do século XIX e no século XX, na região da península balcânica, causaram o 

deslocamento contínuo da subjetividade do sujeito mulher-homem-virgem juramentada, isto 

é, analisamos tais práticas através das quais foi possível ver os modos de fabricação de um 

sujeito masculino que se nasceu mulher. Conforme a fundamentação teórica e metodológica 

da nossa pesquisa, Estudos Discursivos Foucaultianos é preciso acolher o discurso enquanto 

prática que deriva da formação de saberes sobre os sujeitos e enquanto lugar onde saber e 

poder se articulam.  

Portanto, o objetivo deste estudo foi dar visibilidadeaos discursos que produziram uma 

das virgens juramentadas de Montenegro, Stana Cerović- a mulher que assumiu o papel de 

homem, mantendo o juramento de nunca ter  relações sexuais, para assim, atender às 

exigências de um dispositivo de poder enraizado no cerne de uma tradição patriarcal. As 

séries enunciativas analisadas foram compostas por um depoimento publicado na revista suíça 

Das Magazin e por uma reportagem realizada em julho de 2004, duas materialidades com 

enunciados produzidos pela virgem juramentada acima mencionada. Em vista do melhor 

entendimento do objeto de estudo, o nosso corpus foi complementado pelas fotografias 

relacionadas ao acontecimento. 

Ao decorrer de sua obra, Foucault (2008) estudou os jogos de relação saberes e 

poderes que constituem e impõem subjetividades aos indivíduos, o que consiste no processo a 

que o pensador chamou de formas de subjetivação. Essas relações não são estáveis, uma vez 

que, quando há o exercício de poder, isso implica que existam as formas de resistência. Assim 

no caso do acontecimento das virgens juramentadas mostramos, através da análise da série 

enunciativa, o processo longo da fabricação do corpo masculino que nasceu corpo mulher que 

abrange as práticas (não)discursivas, que produziram muitas movências do sujeito feminino.  

Para descrever o acontecimento das virgens juramentadas, foinecessário considerar, de 

um lado, as condições de existência que determinam a materialidade própria de um 

enunciado; de outro, sua singularidade única, examinando como ele, o enunciado, pôde se 

formar historicamente e em quais circunstâncias – econômicas, sociais, culturais, políticas etc. 

– se relaciona. Assim, o aparecimento e a formação de discursos colocam em questão o 

acontecimento, sua historicidade e os sentidos daí decorrentes. 

Ao olharmos para designação e aquilo que significa o termo virgem juramentada, foi 

necessário recorrer aos termos originais nas línguas da proveniênicia do acontecimento. As 
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mais usadas são virdžina, tobelija, muškara, muškobanja, cura etc. Portanto, vimos que todas 

as denominações são do gênero feminino, a maioria tem na base da estrutura o termo homem, 

e a única que desdobra a prática do juramento à eterna virgindade é a tobelija. Já nesse passo, 

entendemos a heterogeneidade e complexidade da constituição das virgens juramentadas. 

Antes de termos entrado na análise das séries enunciativas, mostramos as 

regularidades pelas quais essas mulheres se tornaram as virgens juramentadas, delimitações 

territoriais e as condições em que esse fenômeno apareceu numa sociedade patriarcal. 

Fizemos referência às produções de verdades, segundo Foucault (2008), porque ali no lugar 

em que viveu até muito recentemente Stana Cerović, evidenciam-se os regimes de verdade 

que funcionam nesse espaço específico. Essas verdades tratam do código chamado vingança 

de sangue que faz parte do dispositivo do poder patriarcal salientando a simbologia do sangue 

do próprio acontecimento, objeto do nosso estudo.  

Assim organizado e fixado o espaço rural montenegrino, esclareceu-se muito sobre o 

problema histórico-político da região, no qual as estratégias do poder são inventadas e 

organizadas conforme as condições locais e as urgências específicas. Nessa organização do 

espaço, associamos o termo usado por Foucault (2013), as heterotopias, como os lugares de 

passagem com regras próprias, própria duração temporal, enfim com costumes próprios. 

Depois de todas as particularidades e condições de existência do acontecimento, 

partimos do nome do sujeito mulher-homem-virgem juramentada que aparece no dizer: 

“Stana significa que algo precisa ser acabado.”, extraído do depoimento e da nossa primeira 

materialidade, do texto publicado em alemão por um jornalista suiço, Erwin Koch. 

Ressaltamos esse enunciado, porque com o esclarescimento do nome dela, começa o processo 

do metamorfoseamento de uma menina para um menino, ou seja, para o homem, revelando, 

inclusive, em seu próprionome a tristeza dos pais por terem tantas filhas e nenhum filho, 

transformando-nana salvação de uma família fadada à extinção. Ao longo desse texto ela diz 

“Eu sou o último Cerović. Stana. Filho de Milivoje. Neto de Mašan. Bisneto de Gruban.”. 

Aqui percebemos que foi ela quem prolongou a linhagem masculina da família e que foi a 

última/último que fez isso.  

Nessa materialidade, destacamos as duas regularidades mais presentes na constituição 

dela como homem: virilidade e adjetivação das mulheres, quer dizer, ser viril como produção 

da urgência de uma sociedade fortemente patriarcal e os adjetivos que resgatam as evidências 

e as verdades historicamente construídas sobre o corpo da mulher. 
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A virilidade (CORBIN, 2013) apresentada ao longo da história como perfeição 

masculina, sofreu várias modificações na constituição das práticas e dos modelos. No caso da 

nossa virgem juramentada isso não apenas foi claramente um dispositivo constituído de sua 

identificação com o sujeito homem, como também o fundamento da tradicional prática que 

produziu esse fenômeno calcado em um código de conduta em que os corpos femininos se 

reinventam em corpos masculinos. 

Na série enunciativa que apresentamos no gesto analítico, através da função 

metodológica do dispositivo, destacamos várias práticas realizadas por ela relacionadas com a 

virilidade. As que evidenciamos são usar a arma, beber álcool, vestir-se de roupa masculina, 

estar na companhia dos homens, fumar charuto, ter movimentos corporais, gestos, aparência 

como a de um homem, que é o resultado do duradouro investimento do poder no corpo 

feminino e a condição essencial para se assumir a posição de mulher-homem-virgem 

jurmentada. 

Na segunda parte da análise do depoimento nos deparamos com vários adjetivos que 

descrevem o corpo da mulher. Nesse momento abrimos espaço para falarmos do corpo como 

foco dos dispositivos de poder e da sexualidade, quer dizer, um corpo como foco de técnicas 

disciplinadoras. Ao ser associado com os adjetivos como lobo, vaca/puta/cadela, gata 

revelam-se os saberes, subjetividades, práticas e memórias no meio do quais está o corpo da 

mulher interditado de se inscrever no domínio político.  

Apesar de existirem várias teorias para se estudar o corpo na atualidade, adotamos o 

ponto de vista da arquegenealogia foucaultiana,tomando o corpo como objeto do discurso, 

matéria significante (re)produtora de sentidos. Issosignifica que concebemos, ao longo do 

trabalho, as práticas e os usos corporais não com relação à matéria física e anatômica, com 

paixões e humores, mas com relação à história; um corpo que irrompe no cerne das reflexões 

das ciências humanas; nesse corpo que a distinção entre os sexos se impõe como condição de 

emergência de discursos que determinaram o corpo, especialmente o da mulher de maneira 

imediata e específica no centro das relações de poder.  

Portanto, a primeira classificação que fizemos baseada na mulher como lobo, revela o 

imaginário do lobo como um animal ardiloso, enganador, engenhoso que se mostrou muito 

visível nos enunciados interpretados, e cujas regularidades entraram no discurso sobre o 

sujeito mulher. Na continuação apresentamos a série enunciativa, que aponta o corpo que 

irrompe como um corpo de mulher subjetivada como vaca. Uma das particularidades dos 

enunciados é o referencial que diz sobre as leis de possibilidade e existência, o que nos levou 
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a chegarmos ao sentido pejorativo articulado com o mundo feminino, que convocou, também, 

os sentidos deputa e cadela. Stana, ao sujeitar dessa maneira as mulheres e ao realizar as 

práticas somente masculinas, rejeitou tudo aquilo que a liga com o sujeito mulher. Nessa linha 

apareceu a gata que faz parte deste mundo feminino que ela detesta, revelando um paradoxo, 

porque a Gata que nem nome teme, ao mesmo tempo, “as gatas são as coisas da mulher”, ela 

aceita a sua companhia pelas razões da solidão.  

Em seguida, foi analisada a reportagem que registrou quatro conjuntos dos enunciados 

que apontam para Stana, como sujeito que prefere ser tratada como senhor, considera as 

mulheres como ignorantes, tem aversão a elas e, no final, como a marca mais forte da 

constituição do sujeito mulher que se tornou homem, a virilidade:  dispositivo que a fabricou 

como sujeito corajoso, dominante, maturo e com capacidade de honra, força e dignidade.  

  Nesse caminho da masculinidade/virilidade, conjuram-se certos desvios, por meio de 

algumas partes dos enunciados apontados na análise, nos quais ela se expressa como uma 

mulher. Além dessa reportagem, chegamos a saber, via outras fontes, que na lápide de 

seuspais (Figura 14) está escrito que tallápide foi erguida pelas filhas Borika, Koka e Stana, o 

que remete ao paradoxo. Por essa razão observamos quese trata de uma história de produção 

de um sujeito homem- no corpo de uma mulher- mas que se eterniza, na lápide, comomulher. 

Ao mesmo tempo, nesse documentário registramos, também, que o nome dela não foi 

incluído no mapa de todos os descendentes masculinos da família Cerović. Isso corrobora a 

afirmação foucaultiana que “o poder em seu exercício vai muito mais longe, passa por canais 

muito mais sutis, é muito mais ambíguo” (2008, p. 160).   

 

 

Figura 14: Lápide dos pais de Stana Cerović 

Fonte: http://www.melpotter.com/like-other-girls-do/ 

 

http://www.melpotter.com/like-other-girls-do/
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 No filme (Figura 15) Like Other Girls Do (2014),revelam-se alguns dos seus traços femininos 

e o que aconteceria com ela se tivesse o irmão. O enunciado que demonstra mais esse seu 

estado é o momento no documentário, em queo antropólogo perguntou para ela sobre seu 

irmão que não viveu por muito tempo: “Se ele tivesse vivido mais, as coisas teriam sido 

diferentes para você.”, ela respondeu com um pouco de melancolia “Definitivamente. 

Diferente”. 

 

 

Figura  15: Cartaz do filme Like Other Girls Do (2014) 

Fonte: http://www.melpotter.com/like-other-girls-do/ 

 

  Ao salientarmos todas as regularidades deste fenômeno e ao analisarmos os  discursos 

balizando-nos na arqueogenealogia foucaultiana, que principlamente, atentam para as 

questões referentes à linguagem e sua relação com aspectos sociais, históricos, políticos e 

culturais, respondemos nas perguntas do início desta pesquisa: (i) quem são as virgens 

juramentadas?; (ii) quais são condições sócio-históricas de emergência dos enunciados que 

produzem discursivamente o sujeito mulher-homem-virgem juramentada ao longo da 

história? Por que esses enunciados e não outros. Assim realizado o gesto anlítico nos ajudou a 

entendermos as práticas (não) discursivas que deram a visibilidade aos processos de 

fabricação de um sujeito masculino que é mulher. 

Notamos que esse corpo fez uma ruptura na história do feminino e “o lugar de 

dissociação do eu” (FOUCAULT apud COURTINE, 2013, p.18). Se nos distanciarmos ainda 

mais, podemos dizer que esses enunciados fazem parte do arquivo que o diferencia de outros 

discursos e o coloca em sua duração própria. Pesquisando vários documentos que falam sobre 

http://www.melpotter.com/like-other-girls-do/
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esse fenômeno singular, achamos um comentário que ampliou o presente acontecimento.  O 

comentário, segundo Foucault, (2014a) muitas vezes vem tomar o primeiro lugar, aquilo que 

conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua parte, ou seja:  

Permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas com  a condição de 
que o texto mesmo seja dito e de certo modo realizado. A 
multiplicidade aberta, o acaso são transferidos, pelo princípio do 
comentário, daquilo que arriscaria de ser dito, para o número, a forma, 
a máscara, a circunstância da repetição. O novo não está no que é dito, 
mas no acontecimento de sua volta (FOUCAULT, 2014a, p. 24-25). 

 

  Então, através desse comentário descobrimos as mesmas práticas, um discurso bem 

parecido, exatamente no Brasil, em Alagoas (Figura 16). Aconteceu em 1966,e a última das 

sete filhas, Joana da Conceição, foi ensinada aser um menino, o vaqueiro João José.No 

entanto, a menina se apaixonou e revelou que era mulher.  

 

 

Figura 16: Joana da Conceição como João José (1966) 

Fonte: O Jornal de todos os Brasis, agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



107 

 

 

Figura 17:O depoimento de Stana Cerović 

Fonte: Jornal Das Magazin,  1997 
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Figura 18: A capa do livro Third Sex, Third Gender 

Fonte: HERDT, 1994 
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O último da minha família: Stana Cerović, Montenegro. Nascida como mulher, 

tornou-se um homem. 

 

Stana Cerović, Montenegro. Nascida como mulher,  tornou-se um homem. 

Não há nada pior do que quando se morre sem filho homem. 

Nas noites doentes você ouve como ela grita, o diabo lazarento. Então me levanto, carrego o 

rifle na cama que meu pai deixou para mim quando morreu. Eu não estava lá. Ele morreu sem 

lágrimas, e entre os homens. Eles disseram: Nunca mais haverá um homem mais inteligente 

igual ele. 

Meu pai: Milivoje Cerović. 

Filho de Masan. 

Neto de Gruban. 

Lobos. 

A guerra na Bósnia os levava, ora para cá, ora para lá. Eles foram agredidos, atingiram as 

cicatrizes e beberam o sangue de nossos animais. 

Não há nada pior que os lobos e as mulheres. 

Eles são curiosos, eles mentem. Vocês dizem fogo, pensam em água. Lobos e mulheres. Eu 

não gosto deles. 

Ćetulja é a minha mais nova, pequena puta, de apenas dois anos e já carrega o bezerro no 

estômago. Dez dias a mais do que o previsto. 

Ele coloca o bezerro nos arbustos, assim nem Deus consegue encontrá-lo. Apenas os lobos. 

Assim eu passo meus dias, cuido da puta, desse jeito que eu vou ficar do lado dela quando 

finalmente for dar luz. 

Ele se aproximou de uma das minhas vacas, isso foi a última coisa que ele fez. Eu tinha 

apenas uma bala. Mas aquela verdadeira. Na competição de tiroteio em Boan, há muitíssimos 

anos , fui a única que acertei. Então eles se orgulharam de mim. Stana resgatou a sua honra. 

Às vezes, quando me sento com os homens e jogo cartas, eles me chamam de menino. É 

como se eu não fosse realmente chamada de Stana. Rapaz, o moço. Mas sou mais velha que 

todos eles, que me chamam de menino. Desde que eu me conheço, eu sou um homem. 

Eu nasci como mulher. 

Por engano. 

Foi um inverno frio, talvez em 1932. Nasci como a quinta filha do meu pai, Milivoje Cerović. 

Ele era neto de Gruban, o nome que cheira em mel, Gruban Cerović, a cabeça mais valente de 

todo  Montenegro. Ele lutou contra todos. De preferência contra os turcos. 

Nós homens não estamos falando de vestidos e crianças. Estamos lidando com a vida. Com o 

passado. 

Só Deus sabe por que a minha mãe deu à luz depois de quatro meninas a quinta. 

Você não deve tentar medir a miséria do seu pai, quando eu vim ao mundo, novamente uma 

filha. 

E a tristeza de seu pai, filho de Gruban, que ordenou ao príncipe Nikola que tirasse o chapéu 

da cabeça no tribunal. Porque Gruban Cerović também era juiz na capital e julgou às custas 

de Nikola, o último rei de Montenegro, quando ele roubou a terra de uma propriedade, a fim 

de construir um castelo lá. Tão valente era Gruban, o pai do meu avô. E eles o chamavam de 

Mašan. Tão grande foi o seu desespero, que ele decidiu me dar o nome de Stana. Porque eu 

era a quinta garota.  Stana signfica - que algo precisa ser acabado. 
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Eu prefiro ficar nu do que me sujar com os vestidos femininos. 

Njegoš disse que a mulher muda de ideia 99 vezes por dia. 

Ćetulja passsou do prazo para ter o filhote há dias. Eu quase não como, porque tenho que a 

vigiar. E mais quatro delas. 

Sekulja. 

Baljula. 

 

Miekulja. 

Maca. 

Eu tenho cinco vacas. Isso é tudo. E logo, vou ter um bezerro. Se eu for mais rápida que um 

lobo. 

Apenas 10 dias atrás, perto do Šavnik, eles se reuniram, entraram no rebanho e mataram 25 

ovelhas. 

Todo verão saímos de casa em Tušina, onde eu nasci da minha mãe, que chorava 

constantemente, porque não deu à luz um filho homem para ser homem. Todo verão nós 

subimos a montanha, três horas distante da nossa casa, eu no cavalo, e a bolsa no cavalo, e 

nela um gato. Ela compartilha as noites comigo. A Gata é chamada de Gata. As gatas não 

merecem ter nomes. 

Desde quando a Koka está morta, minha amada irmã, eu moro sozina nesta cabana. Três horas 

distante de Tušina. A cabana é tão antiga quanto o próprio mundo. Do tijolo e da pobreza foi 

construída. Da tempestade escondida. Uns anos atrás, talvez 20, quase foi levada por uma 

tempestade. Na manhã seguinte teve neve, mais profunda que o comprimento das minhas 

pernas. 

Minhas cinco vacas. Eu as ordenho de manhã e à noite. De seu leite, faço queijo mole, sucata, 

que vendo no inverno, quando voltamos ao vale novamente. No outono passado, levei um 

queijo-creme inteiro para Tušina, envolto em pele de cabra, mas ninguém o comprou. Desde 

então venho dando leite de vaca para as minhas vacas. O que mais devo fazer? 

Baljula, a mais velha, está comigo há 8 anos e é tão ávida por seu próprio leite, a velha cadela. 

Mas à noite os pensamentos estão brotando. 

Apenas se pode ouvir o vento. 

E às vezes lobos. 

Então eu carrego o rifle comigo para a cama, M-48, que o meu pai me deixou. Ele morreu em 

uma cama, em que eu estou deitada e não consigo dormir porque a puta ainda está prenha por 

um longo tempo. Foi em novembro de 1953, o pai pegou com a mão no peito. De repente ele 

ficou doente, pela primeira vez em sua vida, 5 minutos, e então ele MORRE. Eu não estava lá 

quando Milivoje Cerović deixou os vivos, o meu pai triste, que me fez um homem. 

Desde quando me lembro, meu pai me chamou de garotinho. Quando me sentava no colo do 

meu avô, ele cantou: Você é linda como um menino. E a minha mãe me chamou de seu filho 

pequeno e fofo. Ela teve origens da tribo Jankovic, a casa onde ela nasceu tinha 25m de 

comprimento. E quando o rei Nikola chegou a essa região, ele comeu o pão deles. 

Um lobo pesa 60 kg. 

O sangue herdei da família Cerović. 

O leite da família Janković. 

O que conta é o sangue. 

O lenço não cobria o meu cabelo curto. 
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Aos 5 anos de idade, fumei restos de tabaco do meu pai. 

Os homens carregaram o pai para o vale em direção de Tušina, perdi a consciência quando o 

vi, morto e frio. O pai, que nunca chorou em sua vida inteira e liderou a Batalha de Mojkovac 

na Primeira Guerra Mundial, que por isso foi condecorado, foi nomeado em homenagem a 

Miloš Obilić, qual, muitos séculos atrás, no campo de batalha, entrou na luta contra os turcos,  

e matou o sultão Murat. Eu estava inconsciente, mas não por muito tempo. 

Puseram o pai no quarto onde nasci, deitaram-no na cama, arrastaram as roupas mais lindas e 

gravata, colocamos um aguardente ao lado de sua última cama, lamentamos em voz alta, 

choramos e gritamos: Quando vai nascer de novo um tal Cerović, quem vai ser sábio como 

você foi, ó bom morto Milivoje? Nós o mantivemos em casa e depois o levamos para o 

cemitério, onde perdi a cabeça de novo. 

Desde então, tenho mantido fogo na lareira dele. Enquanto eu respirar, não vai se apagar. 

Stana Cerović. 

Nasci como mulher, nomeada como um homem. 

Agora eu sou o anfitrião. O chefe da casa e da propriedade. 

Tudo o que vale a pena é difícil, especialmente o peso de uma casa que os ombros têm que 

suportar. 

O que é que foi isso? 

Estou escutando, deitada nessa cama e não consigo dormir. Por causa de uma puta estúpida 

que se inclinou para um touro desconhecido, embora seja muito jovem para isso. Quando a 

Koka ainda estava comigo, eu possuía um boi. E 70 ovelhas. Enquanto Koka estava viva, foi 

uma boa vida. Ela cozinhou, costurou. 

 

Ela conversava. 

Eu não estava sozinha. 

Koka morreu em 7 de junho, dez anos atrás, em um carro de hospital, que levou ela para 

Nikšić, devido à linha do intestino. Quando vi o corpo dela, perdi a cabeça. 

Eu estou sozinha há dez anos. Estou ouvindo apenas o vento, os corvos e os covardes, e 

apenas alguns dias os meus primos, que guardam debaixo das florestas os seu lar. 

Às vezes, de manhã, encontro o caminho do diabo na grama úmida. 

O nome da Koka era na verdade Leposava. Eu chamei ela de Koka, como uma galinha. Eu a 

amava quase como a mim mesma. Seu cabelo balançava em uma longa trança preta. Ela era a 

mais bonita de todas as minhas irmãs, mais bonita que Rosanda e Mara, que são casadas, mais 

bonita que Borika, que jurou que não ia me abandonar. 

À noite a gata deitada, que não tem nome, nas minhas pernas. Então eu sei que: há alguém 

mais na cabana. 

À noite, amarro as vacas às árvores ao lado da minha cabana. Às vezes elas berram. Às vezes 

elas me chamam. Eu os reconheço pelo rugido. Então eu respondo: Maca, o que você quer 

agora? Vá dormir logo. 

Estou falando com elas. 

Quando eu as ordenho, eu elogio sua beleza e faço com que as moscas voem de seus 

estômagos. 

Uma vez eu tive uma, Doćulja, que eu vendi, cinco aldeias longe da minha, porque precisava 

do dinheiro, eu cobri os gastos da cabana com aquele dinheiro, e um dia depois quando 

cheguei à floresta, para ordenhar as vacas, estava lá Doćulja, de frente para a casa. 

Muitas coisas no mundo são uma mentira. 

Eu não me arrependi de me tornar um homem. 
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O que foi aquilo agora? 

Às vezes ouço os sons que nunca ouvi antes. Estou ouvindo, estou ouvindo, até minha cabeça 

ficar doendo. 

Cães podem sentir o cheiro dos lobos sem eles se virarem. 

Eu nunca usei cabelos compridos. Meus seios não eram grandes. E enquanto eu amadurecia, 

de mês em mês, quando eu era jovem, eu não me fiz nenhuma pergunta. Foi um dos desafios 

que não superei. Em Tušina dizem que sou capaz, os homens à mesa enquanto bebem. Eu 

estou deixando eles falarem. Eu gosto quando eles dizem isso. Quando alguém pensa que eu 

nasci como homem, deixo-o continuar acreditando assim. Eles também dizem que eu, uma 

certa vez, quando era uma festa em Tušina, disse aos caras: Olhem só para a filha de Milovan. 

Ai, se eu pudesse ter ela em algum momento. 

Eu deixo eles falarem. 

 

Tenho orgulho de ser ele. 

Koka foi maravilhosa. 

Ainda mais bonita que Mara. 

Quando eu tinha 15 anos, nosso pai já estava morto, Mara queria se casar. Eu perguntei: com 

quem? Ela disse: Um Sušić de Gornja Bukovica. Eu queria ver esse cara, e Mara, embora 

mais velha que eu, me escutava. Todas as irmãs me ouviram. Eu não gostei daquele Sušić. 

Mara era tão linda e ele era tão feio. Mara chorou e, quando vi o quanto ela chorava, permiti 

que ela se casasse com esse homem feio. Aconteceu há mais de 40 anos. 

Agora estamos envelhecendo e nossos dentes estão apodrecendo. 

Então eu acompanhei a Mara para se tornar Sušić. Ela andou três vezes ao redor do fogão, 

como era o costume. Eu usava a gravata e roupas escuras, eu tomava a palavra e colocava 

conhaque em copos, dei a Mara, que teve que ficar duas horas sem se mexer, porque era um 

costume, minha bênção. Em vez do pai. 

Minha voz é mais profunda que a voz feminina. 

Nas noites de doença, os lobos estão rugando. 

Eu não tenho medo de nada. 

Eu só estou com medo de Deus. 

Se alguém quisesse me atacar em uma cabana, isso seria a última coisa que poderia ter 

tentado. O rei Nikola proibiu que outros se intimidem. E se alguém fizer isso, ele devia ser 

morto. 

Agora eu não consigo dormir, eu ouço todos os sons. Vento. Árvores. Primos sob a floresta, 

Sara e Rada, e seu irmão com apenas uma mão Pavle, que fugiu de Sarajevo quando a última 

guerra começou. Eles às vezes falam sobre as fadas, boas mulheres sem sangue e carne, que 

vêm sobre as montanhas à noite. Absurdo. Caso contrário, não os vejo há muito tempo. E os 

dragões, os seres extintos que vagam pelo mar. 

O que é isso? 

Seu bezerro está vindo? 

Nada. 

Na verdade, as gatas são coisas de mulher. Mas como poderia aliviar minha solidão? 

Grama jovem faz leite de água. 

A gata é viva. É quente como eu. Mas eu não consigo falar com ela. Vacas, no entanto, me 

entendem. 

Hoje é a lua cheia. 

É uma loucura que as pessoas subam lá em cima. Alguns em Tušina afirmam isso. Sobérbos. 
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As gatas não merecem um nome porque elas são coisa de mulher. 

Eu lavo as mãos para ordenhar vacas. Ordenho, enquanto Koka está morta e Borika está 

doente. Lavo as minhas mãos. 

Ordenhar é coisa de mulher. Por sorte ninguém me vê quando estou inclinada debaixo de uma 

vaca. 

Ćetulja, o que seu bezerro está fazendo, sua putinha? 

Apenas o vento. 

À noite meus pensamentos brotam. 

1921, a morte do rei Nikola. 

1906, Gruban Cerović. 

Em 1895, Novica Cerović, a maior pérola da minha família. 

O busto de Novica fica em Boan em frente ao motel, que não tem hóspedes. Lá os homens  se 

encontram no dia do mercado dobrando cigarros. Quando eles me vêem chegando, eles 

gritam: Junte-se a nós, rapazinho, beba e converse. 

Os homens estão cuidando de mim. Ninguém tentou me tocar debaixo da camisa. Essa seria a 

sua última vez. 

Mulheres e os lobos. 

Eles são curiosos e mentem. 

Quando o seu homem chega para casa, a mulher deve esperar por ele em pé. Se ela não fizer 

isso, ele pode ficar ofendido. 

Novica Cerović, a pérola da minha família, não era alto, mas era largo, com o bigode cheio e 

comprido, relance de um brilho único. Quando ele tinha 5 anos, os turcos cortaram a cabeça 

de seu pai. 

Lobos e mulheres e turcos. 

Eu não confio neles. 

Quando ele tinha 14 anos, Novica Cerović começou a brigar com os turcos, e ele desistiu 

apenas quando estava em seu leito de morte, aos 90 anos de idade. Ele ainda tem sua cama em 

Tušina hoje. Nós nunca o vamos queimar. Em 1840, Novica prometeu ao seu príncipe Petar 

II, chamado de Njegoš, que vai se vingar do governador turco Smail-aga Čengić, que cortou a 

cabeça de nove membros da nossa dinastia. Foi um ano triste, cheio de miséria e sangue. 

Então Novica Cerović colocou a armadilha para Smail-aga. Ele prometeu que, no fim, pagaria 

a ele O tributo, se ele viesse pessoalmente a Tušina com uma pequena escolta para pegar 

dinheiro. Smai-laga acreditava em Novica, o melhor dos meus antepassados, e ele veio para a 

nossa aldeia com uma centena de turcos. Era noite, estava quente, a churrasqueira fazia 

barulho, os turcos estavam sentados no café, Smail-aga disse: De Istambul a Tušina eu nunca 

comi pão melhor do que aqui. 

O que faz o meu bezerro? 

 

É apenas a noite, nosso povo está ataca, caindo sobre os turcos, os grandes gritos do vale de 

Tušina, onde eu nasci, eles flagelam 80 inimigos, e Novica Cerović, para não perder tempo 

em repreendê-los, proibiu ao seu povo de cortar a cabeça dos turcos,  como manda o costume 

de Montenegro. 

Smail-aga Čengić perde a sua cabeça de infidel. Mirko Aleksić a separa do pescoço e a traz 

para Novica. Ele carrega a lavada e penteada cabeça na capital de Cetinje, entrega a Njegoš, a 

seu soberano, nosso bispo e poeta. Njegoš leva a cabeça para suas próprias mãos, vê-a de 

todos os lados, lança-a no ar e diz: "Você caiu em meus braços, meu pequeno inimigo, meu 

inimigo". 

Este é o tecido da minha noite. 
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Njegoš está dando a ordem de Miloš Obilić para Novica. O mesmo que meu pai Milivoje 

conseguiu na Primeira Guerra Mundial. 

Novica e Milivoje, o sangue deles nas minhas veias. 

Eu envelheci. 

Eu perdi metade dos meus dentes. Rosanda e Koka já estão mortas. 

Não vou pensar nisso, que a nossa família desaparecerá com a minha morte. Meu pai não tem 

netos. Ninguém vai colocar lenha na lareira da nossa casa. 

Essa é a pior coisa. 

Perder o nome. 

Pior que a própria morte. 

Se não há filhos homens, não há futuro. 

Eu sou o último Cerović. 

Stana. 

Filho de Milivoje. 

Neto de Mašan. 

Bisneto de Gruban. 

O ponto de virada de Novica, que do Príncipe Danilo recebeu uma cama de metal, do 

imperador russo meio quilo de prata, de Franz Josef Ordem Viribus Unitis. O herói das 

minhas noites, em homenagem a ele uma rua inteira tem o nome em Belgrado. 

Não há nada pior nesta vida do que estar ciente de que o nome do seu pai em breve não 

existirá mais. 

Os lobos odeiam o cheiro dos cigarros. 

 

A noite é calma. 

Ćetulja virá para mim quando o bezerro sair do estômago. Ela vai me ligar quando ela se 

tornar mãe. Então, vou me sentar do lado deles e dizer em voz alta: Calma, garota, você não é 

a primeira a suportar isso. 

Toda vaca tem um lugar na floresta, onde eu as amarro à noite. Nenhuma é tão estúpida a 

ponto de ficar na frente da árvore de outra vaca. Eu esqueço os rostos das pessoas, mas não os 

rostos de minhas vacas. 

Malditos lobos. Eles querem o bezerro de Ćetulja. Eu quero dormir, mas não me atrevo. Os 

lobos são acima de tudo capazes. Como mulheres e turcos. 

Eu não posso contar quantas vezes nós, homens, estávamos caçando lobos. Eu não matei 

nenhum. Se eu tivesse conhecido algum, ele não passaria bem. 

Os guardas de Boan me perguntaram se eu os levaria para Šavnik à feira. Ainda assim, 

Borika, minha irmã, que ainda está viva e ficou tão gorda que ela não pode mais se mover, 

proibiu isso. Você tem que ir para montanha, ela disse. Foi a única vez que ela me mandou 

algo. Aquela que mandava sou eu. Eu sou o anfitrião, eu sento em uma cadeira ao lado do 

fogão, grande e marrom e antigo. Ninguém mais pode se sentar naquela cadeira. Eu sou 

aquele que comemora a glória de São Jorge, que matava os dragões e que mantém a nossa 

casa, que carrega óculos e toma a palavra. 

Eu. 

O último Cerović em roupas escuras e gravata. 

Ćetulja? 

Agora estou fazendo um charuto. De meu tabaco mais escuro. Não do tabaco fraco, que os 

estrangeiros deixaram aqui. Quatro deles vieram, disseram que estavam lidando com 

etnologia, para escrever para o jornal. Eles me questionaram por dias. Eu vesti um suéter 

vermelho, sem farrapos. Eles me seguiram, fizeram perguntas, me observaram enquanto eu 

ordenhava, enquanto eu assava pão. Fiquei com vergonha, porque este trabalho surpreendeu 

os estrangeiros. Surpreendem-se de eu secar as minhas mãos com grandes folhas de puro 
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chucrute. Seus olhos abriram, quando eu expliquei a eles, que ano após ano, quando eu chego 

à cabana com vacas, cavalos e gatos, eu primeiro pego a neve em uma grande pilha e a cubro 

com um feno seco, para que a neve não se dissolvesse no verão sob o feno, para quebrar a 

peça e colocá-la na pia, quando precisar a água. Os estrangeiros não entendem o meu modo de 

vida e apenas perguntam e perguntam, e eu noto que eles gostariam de perguntar que tipo de 

sangue corre em mim, e eu ainda tenho muitos anos. Mas eles não se atrevem. Eles gostariam 

de tirar uma foto minha enquanto estou na floresta fazendo necessidades. 

Cadela, quando você vai fazer isso? 

Nada. 

Sem o tabaco eu não seria capaz de viver. Ele me aquece. Mais que uma gata, que fica nos 

meus pés à noite. 

 

Afinal, aqueles que vêm para casa são os homens. Eu não deixo mulheres na cabana. 

Bebemos aguardente e falamos sobre Novica Cerović, que trouxe a  cabeça turca para o nosso 

Njegoš. Com alegria, Njegoš começou a pular, e disse: Agora você caiu em meus braços, meu 

pequeno inimigo. Njegoš dizia: 99 vezes por dia  uma mulher muda de opinião. Os 

estrangeiros juravam  que eu sou uma das últimas mulheres-homem em todo Montenegro, que 

há um ou dois desde Bijelo Polje no Vale do Lim, e talvez no Kosovo, três ou quatro, e na 

Albânia. Por quê me importaria isso? Eles trazem laranja do mar, eu não conheço laranjas, eu 

não as como. Eu não estava no mar, por que eu iria? A grama não cresce no mar. 

Quando começa a chover, correm para o vale, porque acham que vão ficar com o trator preso 

na lama. Os estrangeiros não têm ideia da vida e do tempo. 

Volto aos meus pensamentos à noite. 

Eles também dizem que eu, um homem na forma de uma mulher, sou uma invenção de uma 

sociedade patriarcal. Eu perguntei, o que é, e eles me responderam: Quando apenas os 

homens se estão contando e as mulheres não. 

O que eles sabem? 

Eu me deito na minha cabana sozinha por dez anos já. 

Borika é gordinha e não se move muito, fica em  Tušina na mesa, esperando até a primeira 

neve cair e eu voltar. 

E a Koka está morta. 

Eu não posso esquecê-la. Minha galinha. Sua cama fica ao lado da minha. Sua bolsa ainda 

está pendurada em seu parafuso, pele lisa e negra. Ninguém nunca me viu sem um chapéu 

vermelho, que a Koka tricotou para mim. 

Sempre está triste, a gorda da Borika. 

Então sou a última de uma casa que carrega tudo nos ombros. Tudo fácil ficou difícil, quando 

você é homem. 

Desde que Koka morreu no carro de hospital no caminho de Nikšić, Borika se veste de preto. 

Ela deve. Ela é uma mulher. Eu uso o que eu quero, vermelho, azul, marrom. Eu sou um 

homem. 

Gravamos o rosto da Koka no monumento. Suas longas tranças negras. 

Já amanheceu. 

Ćetulja deveria ter parido oito ou dez dias atrás. Ela é muito jovem, cadela. Talvez eu deva 

convidar os primos que moram na floresta para me ajudar quando ela finalmente parir. Se ela 

colocar o bezerro nos arbustos, Deus não o encontrará. 

Dez anos sozinha com o vento. 

Toda manhã a neblina toca a grama. E às vezes eu acho os caminhos do diabo. 
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Parentes dizem: As fadas são como neblina. Quando se ama, seus queridos estão longe, a fada 

pode pedir uma carta para eles. 

A grama nova faz o leite aquoso. 

Ćetulja, hoje vou receber seu bezerro. 

Cigarro. 

Quando eu morrer, ninguém saberá mais, como as montanhas são chamadas aqui. Eu sou o 

último Cerović. 

Montanha do medo. 

Montanha de água. 

Montanha de destino. 

Do topo de uma delas você pode ver o mar e o Mausoléu de nosso Njegoš, Petar II, que 

chamou um Cerović para ajudar a trazer-lhe a cabeça do turco. 

1840 

Ela tem que parir hoje. 

Os estrangeiros deram à gata do meu pão. Então comecei a falar alto. O fim. 

Porque as gatas que comem das mãos de outra pessoa, se transformam em lobos. 

Eu não tenho medo de nada. 

Stana Cerović. 

Somente de Deus, que foi beliscado vivo na cruz. 

E daquilo que, quando me colocarem em caixão, colocarão roupas femininas. 
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