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Nas amarras da matriz: a falência do contrato heterossexual em Os obedientes, 

de Clarice Lispector e Os sobreviventes, de Caio Fernando Abreu 
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 “Desde esse instante em que também nós nos arriscamos, 
já não se trata mais de um fato a contar, começam a faltar 
as palavras que não o trairiam.” 
– Clarice Lispector em Os obedientes 

 

Os contos Os obedientes, de Clarice Lispector e Os sobreviventes, de Caio Fernando Abreu, 

apresentam algumas semelhanças que parecem provocar um diálogo. Apenas onze anos separam 

as duas publicações, e a influência dela na obra dele é fato constatado por vários críticos. 

Discípulo confesso de Lispector, Abreu produz uma literatura da mesma linha intimista “quase 

dilacerada”, nas palavras da crítica Tânia Pellegrini. (PELLEGRINI, 1999, p. 76) Bruno Souza 

Leal aproxima a narrativa do autor do “conto de atmosfera”, classificação utilizada para descrever 

a ficção de Lispector segundo Walnice Galvão e considerado um subgênero para Benedito Nunes 

(LEAL, 2002, p. 53). Além do tom subjetivo, a preocupação com o amor é uma característica da 

obra de Abreu já mencionada por Marcelo Secron Bessa, o que remete a um tema recorrente em 

Lispector. (BESSA, 2006, p. 11). Nos dois contos, a temática do amor alia-se ao seu fracasso, o 

que pode ser atribuído à falência do modelo heterossexual, como pretendo demonstrar. 

Na narrativa em terceira pessoa de Clarice Lispector, um homem e uma mulher 

permanecem casados mesmo que insatisfeitos, pois obedecem às expectativas sociais. Já no início, 

a narradora chama a atenção para o compromisso assumido diante do que seria simplesmente, em 

suas palavras, “um fato a contar”. (LISPECTOR, 1971, p. 81). Desse modo, ela divide a 

responsabilidade pelo ocorrido com a leitora ou o leitor e insinua a participação da sociedade na 

esfera íntima do casal. 

Mas se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que 
deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. Desde esse instante em 
que também nós nos arriscamos, já não se trata mais de um fato a contar, 
começam a faltar as palavras que não o trairiam. (LISPECTOR, 1971, p. 81). 
 

                                                 
1 Sou graduada em Arquitetura e Urbanismo e Mestre em Teoria Literária, ambos pela Universidade de Brasília. 
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Quem somos nós a que se refere a narradora? Nós leitoras (es), críticas (os), atrizes e atores 

sociais que estamos enredados na matriz heterossexual, que produz e regula o gênero. Vítimas e 

algozes da nossa própria sujeição, não podemos nos esquivar da responsabilidade pelas nossas 

baixas, como da vida dessa mulher, mesmo feita de tinta no papel, de palavras. Palavras essas que 

também estão comprometidas com os sistemas heterossexista e falocêntrico, por isso elas 

denunciam a participação de todo e qualquer membro da sociedade com o ocorrido. 

Já no início do conto, o casal resolve viver mais intensamente e começa a fazer balanços 

constantes de suas vidas. O que não significava um problema, pois lhes falta a angústia de ter que 

fazer uma opção: “Na verdade também estavam calmos porque ‘não conduzir’, ‘não inventar’, 

‘não errar’ lhes era, muito mais que um hábito, um ponto de honra assumido tacitamente. Eles 

nunca se lembrariam de desobedecer.” (LISPECTOR, 1971, p. 83). 

Obedecer aqui corresponde claramente à motivação das personagens diante do casamento, 

qual seja cumprir uma expectativa social embutida na regulação da sexualidade que fortaleceu a 

união heterossexual, como já explicou Michel Foucault em A história da sexualidade. 

(FOUCAULT, 1988, p. 118).  De acordo com o autor, a célula familiar se desenvolveu como um 

dos principais elementos do dispositivo da sexualidade, que se instalou a partir e em torno de o 

dispositivo da aliança. A família cumpre o papel de suporte permanente da sexualidade não 

homogênea e constitui assim uma nova tática de poder até então ignorada pelo poder de aliança. 

(Idem, p. 118-119). Além disso, acrescenta Foucault, a família se tornou desde o século XVIII o 

“lugar obrigatório de afetos, de sentimentos, de amor” (Idem, p. 120). 

No entanto, a vida para o casal era uma vida de irrealidade, nas palavras da narradora, 

insinuando uma artificialidade que remete ao simulacro. De fato, eles parecem cumprir um 

roteiro, o roteiro da matriz de inteligibilidade de gênero fundada pela heterossexualidade 

compulsória, na explicação de Judith Butler (BUTLER, 1990, p. 39) Em alguns momentos, 

entretanto, segundo a narradora, os dois tocavam o fundo intransponível da realidade. Para o 

marido, esses episódios ocorriam quando se surpreendia em casa sozinho, no instante em que a 

rotina esperada era interrompida: 

Nesse momento é que o marido tocava no fundo com pés surpreendidos. Não 
poderia permanecer muito tempo assim, sem risco de afogar-se, pois tocar no 
fundo também significa ter a água acima da cabeça. Eram assim os seus 
momentos concretos. O que fazia com que ele, lógico e sensato, se safasse 
depressa. Safava-se depressa, embora curiosamente a contragosto, pois ausência 
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da esposa era uma tal promessa de prazer perigoso que ele experimentava o que 
seria a desobediência. Safava-se a contragosto mas sem discutir, obedecendo ao 
que dele esperavam. Não era um desertor que traísse a confiança dos outros. 
(LISPECTOR, 1971, p. 84-85). 

 

A mulher, por sua vez, presenciava a realidade com mais freqüência, pois não trabalhava 

fora de casa e, portanto, tinha mais tempo livre. A realidade dolorosamente experimentada pode 

ser compreendida como a descoberta de que a vida deles se resume a uma encenação. E que viver 

de acordo com o script lhes impede o contato com outras facetas de seu próprio ser. Por isso o 

perigo, a água acima da cabeça, o medo do desconhecido. Por isso também a atração do marido 

pela promessa de prazer que significava a quebra da rotina no desencontro com a mulher. 

Não havia, no entanto, nada a fazer, pois eles eram obedientes. Tinham levado algo muito 

a sério alguma vez. A obediência devia-se ao amor à simetria, simetria essa que lhes era a arte 

possível. Chegaram à conclusão de que viveriam mais e melhor separados. A mulher pensava que 

outro homem a salvaria; o homem acreditava que a vida ideal seria composta de muitos casos 

amorosos. Mas a possibilidade de se separarem nem sequer é mencionada no conto, pois o amor 

significava sacrificar-se: “Sonhadores, eles passaram a sofrer sonhadores, era heróico suportar.” 

(LISPECTOR, 1971, p. 86). 

Até o dia em que a mulher, “há muito tragada pelo sonho” quebra um dente mordendo 

uma maçã. Olha-se no espelho de uma distância muito pequena, o que a leva a perder a 

perspectiva e perceber a realidade: 

...tocando o fundo, e com a água já pelo pescoço, com cinqüenta e tantos anos, 
sem um bilhete, em vez de ir ao dentista, jogou-se pela janela do apartamento, 
pessoa pela qual tanta gratidão se poderia sentir, reserva militar e sustentáculo 
de nossa desobediência. (LISPECTOR, 1971, p. 87). 

 

A maçã, com sua simbologia evidente, é mordida pela mulher, o que remete 

inequivocamente à maçã de Eva e ao fruto do conhecimento. De fato, a mordida na maçã resulta 

na percepção intolerável da realidade crua e distorcida de tão próxima. É o “conhecimento 

desagregador que provoca a queda”, como na Bíblia. (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 1998, 

p. 572)  

Pode se indagar: “Por que ela não tirou proveito do conhecimento adquirido e recomeçou 

a vida? Afinal, ela só tinha cinqüenta e tantos anos?” Ora, não é tão fácil se despir de seu gênero e 

de sua sexualidade. Argumento com Judith Butler em Bodies that matter, que o gênero e o sexo 
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não são como roupas no armário que se pode colocar e tirar como quiser. (BUTLER, 1993, p. x) 

Pois o gênero é, como o sexo, o que possibilita a existência social de um corpo, é o pré-requisito 

para que um sujeito adquira legitimidade no mundo. (Idem, ibidem) Especialmente para uma 

mulher na época em que escreve Lispector, perceber uma incompatibilidade entre o seu gênero 

performativamente constituído no casamento tradicional e a crença de que poderia ser mais feliz 

de outro modo, poderia, sim, ser fatal. 

A relação entre o seu casamento insustentável e o seu gênero não é óbvia, mas está 

impressa em negrito nas entrelinhas. Se entendermos o gênero como “o efeito de uma prática 

reguladora que se pode identificar como heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 1990, p. 

39), nas palavras de Judith Butler em Problemas de gênero, o inverso também é verdadeiro. Ou 

seja, a crítica à imposição social do casamento heterossexual repercute no questionamento dos 

papéis de gênero. 

Assim, o ato mais subversivo do conto consiste no suicídio da mulher, que resiste 

finalmente à função que é obrigada a desempenhar pelo sistema heterossexista. A materialidade de 

seu corpo é invocada e destruída para apontar a materialização reiterada das normas de gênero, 

não como uma irredutibilidade essencial da matéria mas como uma realidade a ser considerada. 

Deixar de existir materialmente parece ser a única escapatória, embora limitada, pois se a 

heterossexualidade normativa molda um ideal de mulher que reside entre a materialidade e o 

imaginário com explica Butler, sua existência gendrada persiste na imaginação, no “fato a contar e 

a esquecer” da narradora. 

Essa materialidade também é evocada pelo espelho, que na obra de Lispector, adquire um 

sentido peculiar. Para Lucia Helena, ele é uma alegoria da mímesis como produção que ultrapassa 

o caráter meramente representativo do texto. A visão distorcida pela proximidade do espelho 

corresponderia, assim, ao que a autora considera uma “produção de sentido” que significa mais 

que reflexo da realidade. Os procedimentos textuais de labilidade, ruína, metamorfose e 

fragmentação concorrem para descentralizar o papel moderno do sujeito, da escrita e da história. 

Além da reflexão sobre o espaço das mulheres no mundo e no núcleo familiar, a ficção de 

Lispector busca as vozes femininas reprimidas pelo modelo literário dominante, discutindo o 

próprio modo de narrar. Suas personagens femininas desconstroem e fragmentam as imagens 

tradicionais de musas, como a protagonista de “Os obedientes”, que são aquelas presas à ordem, à 
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racionalidade e à preservação da tradição, e de medusas, que representam a falta, a o caos e o 

erotismo. A obra de Lispector, segundo Lucia Helena: 

...processou a crítica da tecnologia de gender que urdiu as imagens da terra-mãe e da 
mulher confinada aos limites do lar e da família, mas também confinada aos poderosos 
limites de sua própria incapacidade de descentrar-se dos símbolos internalizados. Ao 
desestabilizar os estereótipos de gender e as formas de articulação do poder, instalados 
pelo patriarcado, Lispector também desmantela as bases do essencialismo. (HELENA, 
1997, p. 106.) 

 

Ou seja, as imagens tradicionais da mulher como musa ou medusa são invocadas mas 

depois transfiguradas e desconstruídas. Por outro lado, as mesmas amarras para o homem não são 

tão cruéis. No conto, o marido passa a andar pelo fundo agora seco do rio, sem água alguma que 

o afogasse. A lepidez com que anda sugere que uma queda o aguarda. No entanto, ele continua 

vivo. A violência do suicídio da mulher é a uma reação à violência cometida contra as mulheres na 

produção dos corpos sexuados pela matriz de inteligibilidade de gênero. (BUTLER, 1998, p. 39) 

A narrativa de Lispector pode ser lido como uma franca crítica a essa matriz, fundada sobre a 

heterossexualidade compulsória e a instituição do casamento que a enredou e a estrangulou. 

Em aparente contraponto aos obedientes de Clarice Lispector, Os sobreviventes de Caio 

Fernando Abreu apresenta um casal de amigos que consegue escapar, em parte, das amarras da 

matriz. (ABREU, 1982). Um homem e uma mulher tentam se relacionar intimamente, antes de 

descobrir que são ambos homossexuais. Apesar de ser narrado em primeira pessoa pelo homem, é 

a voz da mulher, em seu diálogo com o narrador, a mais ouvida. Mesmo sem constrangimentos 

para que permaneçam juntos, há, no entanto, uma enorme decepção, pelo menos por parte dela. 

Apesar de suas queixas não referirem-se tão simplesmente à relação frustrada dos dois, infere-se 

que esse fracasso é responsável por boa parte de sua angústia. 

Mas tentamos tudo, eu digo, e ela que sim, claaaaaaaro, tentamos tudo, 
inclusive trepar, porque tantos livros emprestados, tantos filmes vistos juntos, 
tantos pontos de vista sociopolíticos existenciais e bababá em comum só 
podiam dar mesmo nisso: cama. Realmente tentamos, mas foi uma bosta. Que 
foi que aconteceu, que foi meu deus que aconteceu, eu pensava depois 
acendendo um cigarro no outro e não querendo lembrar, mas não me saía da 
cabeça o teu pau murcho e os bicos dos meus seios que nem sequer ficaram 
duros, pela primeira vez na vida, você disse, eu acreditei, pela primeira vez na 
vida, eu disse, e não sei se você acreditou. Eu quero dizer que sim, que 
acreditei, mas ela não pára, tanto tesão mental espiritual moral existencial e 
nenhum físico, eu não queria aceitar que fosse isso: éramos diferentes, éramos 
melhores, éramos superiores, éramos escolhidos, éramos mais, éramos 



 6 

vagamente sagrados, mas no final das contas os bicos dos meus peitos não 
endureceram e o teu pau não levantou. Cultura demais mata o corpo da gente, 
cara, filmes demais, livros demais, palavras demais, só consegui te possuir me 
masturbando, tinha a biblioteca de Alexandria separando nossos corpos, eu 
enfiava fundo o dedo na buceta noite após noite e pedia mete fundo coração, 
explode junto comigo, me fode, depois virava de bruços e chorava no 
travesseiro, naquele tempo ainda tinha culpa nojo vergonha, mas agora tudo 
bem, o relatório Hite liberou a punheta. (ABREU, 1982, p. 70). 

 

 Diante da insatisfação da relação, os dois acabam por perceber que só conseguem se 

realizar sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Quando o narrador sugere que o problema teria 

sido amor demais, ela responde: “Não, meu bem o que acontece é que como bons-intelectuais-

pequenos-burgueses o teu negócio é homem e o meu é mulher,” (Idem, p. 70-71) Entremeado às 

suas lamentações pelo malogro da tentativa, a mulher conta as suas iniciativas para aliviar a 

angústia: “Já li tudo cara, já tentei macrobiótica psicanálise, drogas acupuntura suicídio ioga 

dança natação cooper astrologia patins marxismo candomblé boate gay ecologia, sobrou só esse nó 

no peito...” (Idem, 1982, p. 71)  

A mulher conta ainda que até já “pirou de clínica”, mas que “despirou” e continua 

desiludida. Quando o narrador refere-se ao desaparecimento da luta e da causa, ela confessa que 

nunca teve “porra de ideal nenhum eu só queria era salvar a minha, veja só que coisa mais 

individualista elitista capitalista, eu só queria era ser feliz, cara, gorda, burra, alienada e 

completamente feliz.” (Idem, p. 71). 

A morte das utopias e a necessidade de um novo início constituem uma das temáticas 

principais dos contos que integram a coletânea Morangos mofados, na visão de Bruno Souza Leal 

(LEAL, 2002, p. 73-81.) O teórico analisa Morangos mofados juntamente com outros quatro livro 

de contos, Inventário do irremediável, O ovo apunhalado, Pedras de calcutá e Os dragões não 

conhecem o paraíso. O conjunto compartilha de um texto de “descentramento e estranhamento do 

mundo”, no qual a preocupação existencial torna-se fio condutor da narrativa. Diante da ausência 

de uma verdade ou padrão estabelecido, surgem interrogações, dúvidas e curiosidades, o que, 

gradativamente levam à afirmação da tolerância e da solidariedade. Assim, o projeto intimista de 

Abreu não pode ser desvinculado de uma intenção política e ideológica. Isso ocorre também por 

causa da posição marginalizada, ou “ex-cênctrica”, no termo de Fernando Arenas (apud LEAL, 
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2002, p. 78.) das personagens e sua adesão a projetos políticos, mesmo que posteriormente 

abandonados pelas suas dificuldades de implementação.  

No final do conto, a protagonista tranqüiliza o narrador, assegurando-o de que não 

tomaria nenhuma atitude drástica. Eles se abraçam e os dois terminam por vomitar juntos até que 

a mulher o expulsa, desejando-lhe uma coisa bem bonita. O conto acaba como começa, com a voz 

rouca de Ângela Ro-Ro e a mulher dizendo que tudo vai bem. Há nessa ironia uma alusão à 

hipocrisia e ao preconceito da pseudo-aceitação de sexualidades não-hegemônicas na sociedade. 

Dessa forma, Os sobreviventes constitui uma crítica à matriz heterossexual pelo fato de 

romper abertamente com a continuidade da seqüência “sexo-gênero-desejo”. Uma vez constatada 

a homossexualidade das personagens, tanto o homem como a mulher contemplam algumas 

oportunidades, o que reflete algum espaço conquistado por pessoas com sexualidades não-

hegemônicas. Nesse sentido, a visibilidade conferida pelo conto a essas sexualidades, juntamente 

com a linguagem vulgar, são transgressões à heteronormatividade. 

Além disso, no tocante à representação da mulher lésbica, a busca incessante da 

personagem demonstra uma recusa de definições; ao contrário, a sua identidade é delineada por 

meio de sua experiência. Pode-se dizer que, nesse sentido, o conto insere-se nos discursos críticos 

contemporâneos que, conforme Tânia Navarro-Swain, “iniciam um movimento contínuo e 

voluntário de des-locamento e des-identificação, que se fundamentam no espaço vivido.” 

(NAVARRO-SWAIN, 2004, p. 88) A ruptura com as imagens da “verdadeira mulher” e da 

“verdadeira lésbica” e até com a imagem positiva da homossexual feliz (criticado por Lúcia Facco 

em As heroínas saem do armário), esboça uma desconstrução do “contra-imaginário domesticado” 

(NAVARRO-SWAIN, 2004, p. 91) que forja uma cristalização da experiência lésbica para minar 

o seu potencial subversivo e não questionar o heterossexismo.  

Mas o seu aspecto mais crítico encontra-se nos obstáculos encontrados por ambos em sair 

da matriz. Como ilustrado em Os obedientes, o gênero e a sexualidade não são como trajes que se 

vestem e se despem à vontade. A decepção dos dois por não terem conseguido se relacionar bem 

sexualmente apesar das afinidades é uma prova dessa dificuldade. Outro exemplo ocorre na 

despedida dos dois amigos, quando a mulher menciona a ausência de uma diretriz ou de um 

caminho certo a seguir, principalmente quando se trata de uma sexualidade não-hegemônica: 

“Não tem jeito, companheiro, nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum, 
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ninguém dá mais carona e a noite já vem chegando.” (ABREU, 1982, p. 74). Do mesmo modo, 

também o narrador encontra-se meio perdido, pois foi visitá-la para se despedir porque está de 

partida para Sri Lanka, o que indica uma fuga de seus próprios problemas. Por outro lado, a 

ausência de um rumo definido também é um aspecto subversivo do conto pela ausência de uma 

definição, como descrito anteriormente. 

Outro impedimento para escapar à matriz encontra-se na proximidade entre o sistema 

capitalista no qual a personagem se enquadra embora insatisfeita e o sistema heterossexista que a 

exclui e a marginaliza: 

 Mas, eu quero dizer, e ela me corta mansa, claro que você não tem culpa 
coração, caímos exatamente na mesma ratoeira, a única diferença é que você 
pensa que pode escapar, e eu quero chafurdar na dor deste ferro enfiado fundo 
na minha garganta seca que só umedece com vodca, me passa o cigarro, não, 
não estou desesperada, não mais do que sempre estive, nothing special baby, não 
estou louca  nem bêbada, estou é lúcida pra caralho e sei exatamente que não 
tenho nenhuma saída. (ABREU, 1982, p. 73) 

 

A ratoeira aqui claramente refere-se ao sistema capitalista, mas há uma ligação muito 

estreita entre o heterossexismo e o capitalismo. Foucault relaciona o dispositivo da sexualidade ao 

advento da burguesia por uma necessidade da classe em se auto-afirmar e se diferenciar, 

comparando o significado de sexo para a classe burguesa como o de sangue para a nobreza. 

(FOUCAULT, 1988, P. 134-136).  Resulta daí que a dificuldade em escapar de um sistema 

corresponde a uma resistência em sair do outro. Se por um lado eles chegam a se libertar de certa 

forma aos moldes da heteronormatividade, por outro lado, o que eles efetivamente conseguem é 

apenas, como o título já diz, sobreviver. 

É sintomático que, mais uma vez, a mulher encontre muito mais obstáculos em se 

posicionar contra as armadilhas da heterossexualidade compulsória. Como no conto de Lispector, 

a matriz heterossexual que institui e regula o gênero limita muito mais as experiências de 

mulheres, mesmo no caso, e talvez principalmente, de mulheres homossexuais.  

No entanto, é na representação da mulher também que a narrativa revela seus problemas, 

que podem ser resumidos em três. Primeiro, a caracterização da personagem ameaça cair em 

estereótipos. Até que ponto o seu monólogo desesperado é um movimento de “nomadismo 

identitário” (NAVARRO-SWAIN, 2004, p. 87) e em que medida é um sintoma de uma mulher 

histérica, de uma homossexual amargurada e infeliz? Em segundo lugar, é o homem que fala por 



 9 

ela, apesar de quase não aparecer, o narrador é o homem. Não se tem acesso direto à voz da 

mulher. Como saber se a versão dele dos fatos não é parcial? Por último, o caráter da mulher é 

representado como inferior ao homem: ele é forte e tem ideais, ela é fraca, egoísta e só queria ser 

feliz. A mulher é internada em uma clínica e o homem vai visitá-la para dar uma força, e no final 

ele é quem a leva para vomitar no banheiro. 

  Esse problema de representação da lésbica pode ser explicado pelo conceito de 

“seqüência”, de Annemarie Jagose. Muito além do problema da invisibilidade, esse conceito é o 

que melhor define o paradoxo que estrutura a sua representação, derivada duas vezes, da mulher e 

do homossexual masculino. Esse processo de derivação explica a sua existência enquanto reforça a 

idéia de que a heterossexualidade é a sexualidade original e que o sexo masculino é o principal: 

A figura retórica persistente do lesbianismo como não-representável, invisível e 
impossível traz para a representação exatamente o que, de acordo essa figura, 
permanece externo ao campo visual. Porque a invisibilidade lesbiana é 
precisamente, se não paradoxalmente, a estratégia de representação – até uma 
estratégia de visualização – a visibilidade da lésbica não pode ser pensada como 
correção. (JAGOSE, 2002, p. 2) (Tradução minha) 

 

Desse modo, percebe-se que a visibilidade da mulher em Os sobreviventes não corrige os 

problemas de representação. Por exemplo, a ênfase conferida ao corpo da mulher nos dois contos 

reflete uma tendência da ideologia heteronormativa em imputar o sexo à mulher. A protagonista 

de Abreu também se incomoda com a idade, como a de Lispector. Ao final do conto ela se deixa 

abraçar pelo narrador e lhe pergunta “se está mesmo muito feia e meio puta e velha demais e 

completamente bêbada, eu não tinha estas marcas em volta dos olhos, eu não tinha estes vincos 

em torno da boca, eu não tinha este jeito de sapatão cansado.” (ABREU, 1982, p. 73) 

No entanto, o que é incômodo em Os obedientes torna-se rotineiro em Os sobreviventes. 

Na narrativa de Lispector há uma desestabilização da ligação da mulher com seu corpo, ilustrada 

pela emblemática mordida na maçã, pela visão distorcida de suas rugas e pelo próprio suicídio que 

interrompe a sua corporificação com a exata violência com que esta é atingida. Já no conto de 

Abreu, por mais simpática e transgressora que seja sua personagem, há uma reprodução não-

problematizada da equiparação com a mulher ao seu corpo. Em contraponto, o corpo do narrador 

(um homem gay, mas um homem não obstante) mal aparece.  

Cada conto a seu modo constitui uma crítica à heterossexualidade compulsória. Apesar de 

não mencionar diretamente a sexualidade, Os obedientes de Clarice Lispector, realiza uma crítica 
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mais contundente e desestabilizante, o que comprova que desconstruir os papéis de gênero 

implica necessariamente em denunciar a heteronormatividade como prática reguladora dos 

gêneros. No entanto, como foi visto em Os sobreviventes, de Caio Fernando Abreu, nem sempre 

criticar o heterossexismo resulta no questionamento da opressão de gênero, sobretudo quando se 

trata da opressão da mulher. 
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