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VALLE DEL MANTARO 
Vale localizado na parte central no departamento de Junín, ao leste 

da Cordilheira Andina Ocidental, ao sul do nudo de Pasco. 

HUANCAYO 
Província localizada no Vale do Rio Mantaro, com área de 3.558,10 

km, divida em 28 distritos. 

HUANCAYO    WANKA – YUQ 
  
  

WANKAYUQ    “aquele [lugar] que tem a rocha”, uma rocha sagrada 

“rocha” “aquele que tem” (posse) 

Entrevistas e observações: busca pela alteridade; busca das imagens construídas 
pelas informantes a respeito do predicado [ser mulher] e a respeito de si. 
APORTES TEÓRICOS 
 Análise tópica – Linguística Textual (Bentes & Rio, 2006; Jubran & Koch, 2006a e 

Jubran et al, 2006b); 
 Análise por feixes de relações – aportes de Lévi-Strauss ([1958], 1970) –, em 

relação ao problema da norma heterossexual; 
 Análise discursiva, com contribuições de Amossy (2005), visando a identificação 

das imagens construídas pelas mulheres entrevistadas e observadas. 

NOME IDADE LOCAL DE NASCIMENTO LOCAL ONDE VIVE LOCAL ONDE TRABALHA 

MS45 45 Hualhuas (possivelmente) Hualhuas Hualhuas 

RS35 35 Huachac 
Hualhuas (vivia antes em 

Chupaca) 
Hualhuas 

HC60 60 La Oroya Chauca Chauca, Hualhuas, Canta ou Lima 

AL40 40 Morococha Chauca Chauca e Hualhuas 

CA18 18 Chauca Chauca Não trabalha nem estuda 

MM22 22 Na selva peruana 
Distrito de El Tambo (ao lado 

de Huancayo) 
Huancayo 

INTRODUÇÃO 
TRAÇOS IMAGÉTICOS PARA O PREDICADO [SER MULHER] 

MS45 RS35 HC60 AL40 CA18 MM22 

[problemática] (= [não 

heterossexual], [delinquente]; ≠ 

[não problemática], 

[heterossexual] e [benévola]) 

[filha de mulheres 

(com a ajuda de 

homens)] 

[filha de mulheres] [filha de mulheres] 

[destino divino] (= [inevitável 

pela biologia], sendo esta 

biologia definida por uma figura 

divina) 

[dedicada ao que é seu] (= 

[plantadora e coletora], 

[(administradora) doméstica], 

[complemento do homem]) 

[mãe] (= [em vantagem]) [valiosa] 
[lutadora/trabalhad

ora] 

[destinada à função 

fisiológica mulher] (= 

[mãe], [responsável pelos 

filhos]) 

[filha de mulheres e homens] [filha de mulheres e homens] 

[filha de mulheres] [homossexual] [cristã] [lutadora/trabalhadora] [estudante] [mãe] 

[eixo primordial da sociedade] 

(uma mulher não vacila tanto 

quanto um homem) 

[vítima] 

[vítima de má 

educação] (um 

sinônimo de 

[homossexual]) 

[vítima de má educação] (= 

[homossexual]) 

[administradora doméstica] 

(função esta mediada pela 

fórmula [mulher-ligada ao 

marido]) 

[estudante] 

[administradora doméstica] 

      

[normal] (= [heterossexual]) 

versus [anormal] (= 

[homossexual]) 

[natural] (= [heterossexual] e 

[homossexual], simultaneamente) 

[fisicamente fraca] (= [sem 

vantagem]) 

  

[desenvolvente] (a mulher como um 

ser que cresce e que se transforma) 

[responsável] [consciente da marginalização] 

[reivindicante] [rebelde] 

METODOLOGIA 

[SER MULHER É] 

1 

Gozar de algumas vantagens sociais, tais 

como: 

 Não vacilar tanto quanto o homem; 

 Poder gerar filhos / Ser mãe; 

 Administrar eficientemente o lar. 

2 Necessariamente sofrer marginalização 

3 
Aceitar sua condição biológica dada por 

Deus 

4 Ter consciência política e espiritual 

CONCLUSÃO 

RESULTADOS 

TRAÇOS ESPECÍFICOS DA NORMA HETEROSSEXUAL NO VALE DO 

RIO MANTARO 

1. Tematização do casamento com mulher não virgem; 

2. Regra de prévia experimentação conjugal; 

3. Punições contra os transgressores – qarqachas, umas, pishtacos, 

fadiaditos/mariconcitos e marimachas. 

 - Dualidade (a lógica dos espelhos) e a sexualidade; 

 - No passado: as/os pampayrunas, prostitutas e as queridas; 

 - Hoje: predominam os padrões heterossexuais binários 

profundamente marcados, inclusive aos que fogem às normas. 

DISPOSIÇÃO DOS FEIXES DE RELAÇÕES 
1ª COLUNA 2ª COLUNA 3ª COLUNA 4ª COLUNA 

Relações de 

parentesco 

superestimadas 

Relações de parentesco 

subestimadas (ou 

depreciadas) 

Monstros e suas destruições 
Nome próprio e suas relações linguístico-

discursivas 

Relações que 

atendam à norma 

heterossexual 

Aspectos fugidios à norma 

heterossexual 

Fugidos e suas 

marginalizações (os fadiaditos, 

os mariconcitos, as marimachas) 

MS45  seria uma fugitiva respeitada por conta de 

sua fama de atleta internacional e docente 

reconhecida; 

      

“Chia”  seria uma fugitiva marginalizada por 

conta de sua fama por envolver-se em trabalhos 

tipicamente masculinos; 

      

MM22  seria uma quase-fugitiva por não seguir a 

regra da problematização dos aspectos fugidios à 

norma heterossexual: só continua dentro das 

relações de parentesco superestimadas por ser 

declaradamente heterossexual. 

TRAÇOS ONTOLÓGICOS 

MS45 RS35 HC60 AL40 CA18 MM22 

[não problemática] [feminina] 
[destinada à função 

mulher] 
[mãe] [inevitavelmente feminina] 

[dedicada ao que é seu] (sinônimo 

de [administradora doméstica] e 

[complemento do homem]) 

[filha de mulheres] 
[consciente da 

marginalização] 
[lutadora/trabalhadora] [destinada à função mulher] [filha de mulheres e homens] [filha de mulheres e homens] 

[profissional] [heterossexual] [auto)sustentadora] [lutadora/trabalhadora] [normal (heterossexual)] [mãe] (precocemente) 

[reivindicante] [respeitadora] [cristã] [responsável pelos filhos] [estudante] [estudante] (errante) 

[heterossexual] 

      

[(futura) ajudante do marido] 
[natural] (em seu caso, 

[heterossexual]) 

[responsável] 

  

[desenvolvente] (no caso como 

[artista]) 

  
[consciente da marginalização] 

[rebelde] (rastafári e antissistema) 
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