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Resumo 

A teoria queer é um ramo dos estudos de gênero que 
trabalha com identidades fora do padrão heteronormativo, 
ou seja, com as pessoas que não se identificam dentro da 
norma heterossexual e cisgênera, mas ao invés disso, 
preferem viver nos “entre-lugares” dos gêneros. Este 
trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica da teoria queer e conduzir um mapeamento 
dos trabalhos submetidos à Revista de Estudos 
Feministas (UFSC) que exploraram tal temática. Tendo 
como base teórica os debates desenvolvidos pela filosofa 
norte-americana Judith Butler (2003) e demais autores 
que abordam o assunto. 

Introdução  

A teoria queer é um ramo dos estudos de gênero que 
trabalha com identidades fora do padrão heteronormativo, 
ou seja, com as pessoas que não se identificam dentro da 
norma heterossexual e cisgênera, mas ao invés disso, 
preferem viver nos “entre-lugares” dos gêneros. Esta 
pesquisa tem como objetivo conhecer as produções bem 
como os conceitos básicos da teoria queer, além de 
mapear os trabalhos publicados na Revista de Estudos 
Feministas (REF) da Universidade Federal de Santa 
Catarina que abordem a temática. A REF teve seu 
lançamento em 1992 e em 2002 ganhou a sua versão 
online. A revista foi originada com o intuito de fortalecer 
as pesquisas feministas e de gênero no país, assim busca 
sempre divulgar trabalhos contextualizados politicamente 
e que contribuam, com embasamento teórico, nos 
movimentos sociais e estudos feministas (DINIZ; 
FOLTRAN, 2004). 

Material e Métodos 

A Revista de Estudos Feministas é publicada três vezes 
ao ano com periodicidade quadrimestral. Este foi o 
periódico selecionado como centro da pesquisa pois é 
referência para os estudos de gênero na América Latina, 
sendo a mais importante revista dessa temática no país. 
O acesso à revista foi feito através de seu site sendo 
realizada a busca no mecanismo de pesquisa por 
trabalhos com “teoria queer” e “estudos queer” o que 
resultou em 12 trabalhos. 
Foram realizadas leituras de trabalhos envolvendo os 
estudos queer encontrados em revistas acadêmicas, 
seminários temáticos e em livros de pesquisadores 
especialistas. Estas leituras foram importantes para 
identificar conceitos e teorias, o que facilitou a 
interpretação e análise das publicações selecionadas. 

Resultados e Discussão 

As informações sobre os 12 trabalhos selecionados da 
REF foram organizadas em dois quadros. Com base 
nesses quadros pôde-se perceber que os autores são de 
pelo menos cinco áreas de formação diferentes. No total 
há oito artigos, duas resenhas, um ensaio e uma seção 
debate, variando entre quatro e 28 páginas. Quatro 
trabalhos foram publicados na década de 2000 e entre os 
oito restantes, cinco são da segunda metade da década 
de 2010. Nenhum dos autores publicou mais de uma vez 
com essa temática e as mulheres lideram as publicações 
por duas autorias. Quanto a nacionalidade, dois artigos 
são traduções do inglês e francês, já outros dois tem 
origem de Lisboa e Moçambique e o restante das 
pesquisas são de instituições brasileiras. Analisando a 
temática pelas palavras-chave pode-se perceber que 
discussões focadas em identidade são as mais comuns 
tendo três trabalhos publicados. Literatura, educação, 
interseccionalidade, reflexões teóricas e transexualidade 
apareceram duas vezes cada como objeto nas palavras-
chave e jornalismo foi usado uma única vez. 

Conclusão ou Conclusões 

A teoria queer é um tema relativamente novo para os 
estudos de gênero brasileiros, ganhando mais visibilidade 
e reconhecimento nos últimos cinco anos. Contudo o que 
o tema tem de novo também tem de diversificado. As 
áreas de formação dos autores são bastante variadas e é 
possível perceber que mesmo estando vinculado a um 
campo apresentam pesquisas em outros, o que prova a 
interdisciplinaridade presente desde a origem da teoria. 
Por fim, vale destacar o papel que a Revista de Estudos 
Feministas teve na disseminação do tema no país, 
oportunizando espaço para divulgação de novos 
trabalhos e facilitando o acesso com traduções de 
pesquisas pertinentes vindas do exterior. 
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