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CORPOS EM TRÂNSITOS, TRANSES E TRANÇAS: 

Produções de corporalidades por/com mulheres trans 
Thaíssa Machado Vasconcelos 

 

RESUMO 

Os investimentos científicos e políticos que lançam olhares sobre as mulheres trans 

apareceram no Brasil, de forma mais expressiva, a partir da década de 1990. Este interesse 

foi impulsionado por transformações culturais e políticas (nos movimentos sociais, na 

academia e no campo da gestão pública), que possibilitaram o reconhecimento de travestis 

e transexuais como sujeitos políticos, propondo novos desafios e a visibilidade/produção 

de demandas. Questões relacionadas ao corpo aparecem como relevantes nos estudos e 

pesquisas produzidas, apontando interfaces entre as transformações corporais e o bem 

estar, saúde, felicidade, direitos civis. Problematizamos nesta dissertação como mulheres 

trans produzem corporalidades femininas, compreendendo o corpo, por um lado, como 

construção histórica, que inclui (mas não se limita a) sua dimensão biológica e material e, 

por outro, como dispositivo que se (con)figura em/por jogos de poder. Tais jogos produzem 

corpos valorizados socialmente e, em contraponto, outros que, ao não se enquadrarem em 

padrões de sexo-corpo-gênero são relegados à zonas de abjeção. Utilizamos a ideia de 

“campo-tema” para pensar a metodologia deste trabalho. A pesquisa incluiu para a sua 

construção trânsitos entre eventos, encontros e a realização de entrevistas narrativas 

individuais com sete mulheres trans residentes da Região Metropolitana de Recife. As 

análises focalizam três eixos principais: 1) "corpos em trânsitos", no qual são 

exploradas questões sobre os percursos e transformações empreendidas por essas pessoas 

com (e em seus) corpos 2) "corpos em transes", no qual organizamos narrativas de 

afirmação e resistência frente aos binarismos e 3) "corpos em tranças", no qual exploramos 

questões  que articulam (ou não) inteligibilidades aos corpos,  lançando olhares sobre o 

binômio “corpo-nome” e a "estética de classe". Finalizamos (sem concluir) abordando as 

potencialidades,  dificuldades e alcances deste trabalho, especialmente no que concerne à 

crítica à  objetividade científica, apontando 

questões sobre interlocuções entre corporalidades com educação e religião. 

 

Palavras – chave: Corporalidades. Travestis. Transexuais. Psicologia Social. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The scientific and political investments that cast looks on the trans women appeared in 

Brazil, more significantly, from the nineties. This interest was driven by cultural and 

political transformations (in social movements, in academy and in the field of public 

administration) that enabled knowledge of transvestites and transsexuals as political 

subjects, proposing new challenges and visibility/production on demands. Questions 

regarding the body appear as relevant in studies and research produced, pointing 

interfaces between the body changes and the welfare, health, happiness, civil rights. We 

question in this dissertation how trans women produce female corporealities, the body 

comprising on the one side, as historical construction, including (but not limited to) its  

dimension biological and material, and other, like device that sets in/by power games. 

These games produce socially valued bodies and, in contrast, others who do not meet the 

standards of sex-body-gender are relegated to abjection zones. We use the idea of "theme-

field" to think the methodology of this study. The research included for its construction 

transits between events, meetings and realization of interviews-narratives individual with 

seven residents trans women in the Metropolitan Region of Recife. The analyzes performed 

from interviews focuses on three main axis: 1) transit bodies: to thinking questions about 

the pathways and transformations undertaken in bodies; 2) bodies in trances: organizing 

narratives about the binary body against mind; and 3) bodies in braids, to reflect issues 

that add up to assign (or not) intelligibility to the bodies, launched here looks to the "body-

name" to refer to issues of social and name "esthetic of class". The way of conclusions, we 

reflect about the difficulties and reaches of this work, thinking about scientific objectivity, 

and point questions about the potential dialogues between corporeality with education and 

religion. 

 

Keywords: Corporeality. Transvestites. Transsexuals. Social Psychology. 

 

 



 

 

1. INTRODUZIR DE SALTO ALTO 

O salto alto (ou simplesmente os sapatos, não necessariamente os de salto) nos remete à 

finalização de um processo de arrumar-se, e recorremos a ele, na pretensão de escrever 

esta dissertação, inspirados no movimento inverso ao de “estar pronto”: o de desmontar, 

desfazer, desarrumar.  

Desfazer, porque de alguma forma os discursos institucionalizados sobre os corpos 

sexuados (objeto da minha pesquisa, tomado a partir de uma lente do tipo “grande 

angular”), os fizeram parecer indiscutivelmente universais, naturais, inertes, e 

consequentemente: prontos, sendo desta forma, mais facilmente geridos e controlados 

(LAQUEUR, 2001; FOUCAULT, 2009). Tomamos assim a expressão “corpos sexuados” para 

nos referirmos à construção historicamente situada dos corpos a partir de leituras que se 

apóiam e ao mesmo fundamentam o dimorfismo sexual. 

Do nosso ponto de vista, tendo por base reflexões das Ciências Sociais (especialmente a 

partir das contribuições da Antropologia através das pioneiras discussões de Marcel Mauss) 

e teoria Queer, estudos sobre corpos sexuados nos convidam a um exercício de desarrumar 

um pouco as certezas que tranquilizam alguns contornos corporais e angustia outros, 

relegados à anormalidade, e ao exotismo. 

Assim, questionamos a assertiva de que os corpos são marcados por um aparato sexual 

fixo (e da ordem da natureza, sendo, portanto um destino), que cresce e se transforma em 

uma linha lógica e previsível. Precisamos estudar os corpos em seu caráter histórico, 

cultural, portanto: plástico, performático, de modo a retirá-los de seu lugar seguro e 

confortável. Sem perder de vista a materialidade (ou seja, relação indissociável entre 

matéria e significação) dos corpos, pensamos que esse “envoltório material”1 além de suas 

características hormonais, genéticas, cromossômicas, que lhe produzem (em)efeitos, são 

também permeados por fabricações e controvérsias históricas, políticas, culturais, que 

significam e hierarquiza os corpos, os quais são de tal modo diluídos por uma estrutura de 

poder que lhe dão percepção indubitável de ser um aparato natural, a - histórico e neutro. 

                                         
1 Termo utilizado por Jean Jacques Courtine (2011) para se referir ao corpo em seu caráter material 
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Segundo Moulin (2011), na cultura ocidental, o corpo ganha um lugar privilegiado a 

partir do século XX. Ele é desde então intensamente penetrado por técnicas biomédicas, 

desnudo, exposto aos olhares, conformando-se a isso algumas idéias que o sustentam, e 

sustentam interesses sociais2: como a exigência do corpo saudável, belo, magro, “normal”, 

por exemplo. E que caiba com tranquilidade em enquadramentos estéticos que foram 

designadas para cada um dos sexos (separados em um numero de dois)3, em meio a 

intensos e silenciosos jogos de poder. Além disso, nos séculos XX e XXI, os interesses sobre 

o corpo se reatualizam diante das possibilidades tecnológicas diversas apresentadas pela 

biotecnologia. 

Pensamos nos corpos como construídos em uma teia de discursos e negociações 

políticas e institucionais, que por meio de repetições ritualizadas significam e 

materializam estruturas de ordem biológica, e produzem seus contornos; formas 

privilegiadas de existir, sua normalidade e suas dores (BUTLER, 2002; FAUSTO STERLLING, 

2000). Não pretendemos com esta afirmativa argumentar, importante adendo que Butler 

(2004; 2006; 2008) também localiza em parte de sua obra, que os corpos são 

exclusivamente um produto linguístico, mas situar o indissociável lugar da linguagem no 

processo de materialização e legibilidade dos corpos, onde linguagem/ significação e 

materialidade são interdependentes: 

A linguagem e a materialidade estão plenamente imersas uma na outra, 
profundamente conectadas em sua interdependencia, mas nunca 
plenamenre combinadas entre si, isto é, nunca reduzida uma a outra e, 
contudo, nunca uma excede inteiramente a outra. Desde sempre, 
mutuamente implicadas, desde sempre excedendo-se recíprocamente, a 
linguagem e a materialidade nunca são completamente idênticas nem 
completamente diferentes (BUTLER, 2008, p.111. Tradução nossa). 

Nesta perspectiva, por hora, nos interessa o desconforto de corpos (compreendidos 

como materialidade e linguagem) que não são “prontos desde o começo”. São os corpos 

que pensamos como sempre incompletos, em constantes mutações, ou mais precisamente, 

corpos que não respondem literalmente ao destino e à natureza produzida por uma cultura 

                                         
2 Como as questões da produção industrial, por exemplo, onde se exige um corpo saudável, apto ao trabalho. 
3 Lembrando que nem sempre, e nem em todas as culturas o sexo foi compreendido como natural e em número 

de dois. Tomas Laqueur (2001) lembra que até o século XVII, os humanos eram reconhecidos como tendo 

apenas um sexo. Ele lembra também o quanto o atual modelo sexual dimórfico produziu alterações nas 

relações sociais. Ele argumenta ainda que as mudanças do sexo único para o modelo de dois sexos se afinam 

mais com questões políticas que a possíveis avanços científicos. 



VASCONCELOS, Thaíssa Machado | Corpos em trânsitos, transes e tranças: Produções de corporalidades 
por/com mulheres trans. 

 

 16 

sexuada. Lançamos para isso, olhares aos corpos e produções de mulheres trans4, que ao 

empreenderem mudanças em seus corpos perturbam as ficções de um corpo natural (ou 

produzido discursivo como total), bem como fazem balançar as fronteiras que delimitam os 

corpos sexuados de maneiras intransponíveis e desestabilizam as certezas de fixidez do 

corpo, além de se fazer ver os gêneros como uma imitação, uma repetição que 

empreendemos, todas(os). Essas transformações corpóreas e de gênero tocam em pontos 

nevrálgicos da organização social5. 

Tomamos o corpo como foco, pois ele e suas transformações são apontados pelos 

trabalhos produzidos no Brasil sobre vivências trans6 como um ponto importante da 

experiência das mulheres trans, sinalizando que é através dessa importante mudança (e 

idealização) corporal que elas vivem em uma condição de bem estar, saúde, felicidade e 

de existência (PELÚCIO, 2007; SAMPAIO, 2013). Gisele7 me dizia, já na primeira entrevista 

que fiz: 

“Olhe, a transformação do corpo, é uma coisa tão... para a gente que é 
travesti. Tão assim... como se fosse um dogma, uma coisa tão importante 
para a gente”. 

Trazendo o corpo para o centro do debate, como categoria analítica, nosso objetivo é 

discutir como mulheres trans produzem feminilidades em/com/por seus corpos, através de 

tecnologias diversas, encontros e negociações entre os pares. A questão nos interessa, 

sobretudo diante da percepção de que, ainda que todas as pessoas, amparadas por 

avançadas tecnologias, produzam transformações em seus corpos, essas são em geral 

exibidas vaidosamente e toleradas socialmente quando potencializam os signos que a 

cultura moldou para cada um dos gêneros a ser impressos nos corpos de homens e 

mulheres. O mesmo silicone, que causa estranheza nos seios, fartos ou não, de uma mulher 

trans, e que muitas vezes para ser, pelos serviços oficiais de saúde, introduzidos em seus 

corpos, passam por toda uma burocracia de exames que as atestem “transtornadas” e as 

autorizem, nos corpos de mulheres “não trans”, são feitas essas mesmas cirurgias sem 

tantas autorizações (médicas, jurídicas) e burocracias, e papéis e problemas. O uso de 

hormônios, também não aparece como algo problemático, quando esta tecnologia serve ao 

controle do corpo e reprodução da mulher “não trans”, de modo que potencialize o que se 

espera das construções de feminilidades no corpo destas, mas incomodam, e no discurso 

                                         
4 Referimo-nos a travestis e transexuais. Em seguida, no capítulo metodológico, argumentamos o porquê da 
adoção desta nomeação. 
5 Permitindo, por exemplo, que uma norma estética corporal que responde a um modelo heterossexual 
compulsório seja percebida, levantando outros questionamentos sociais na economia, educação, saúde. 
6Através dos ditos das interlocutoras desses trabalhos e que entra em concordância ao que dizem as pessoas 
com as quais conversei.  
7 Os nomes usados para nos referir a nossas interlocutoras foram nomes negociados em nossos encontros. Sobre 
estas questões fazemos reflexões no capítulo metodológico a cerca de “nomes fictícios”. 
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oficial de saúde, produzem “não saúde” no corpo de mulheres trans (PRECIADO, 2008), que 

não deveriam ter a pele sem pelos, nem seios, nem curvas arredondadas, não deveriam. 

Como se houvesse um descompasso entre os sujeitos que fazem uso das biotecnologias, em 

que uns parecem utilizá-las de maneiras dóceis, fortalecendo os espaços destinados aos 

corpos sexuados e outros que ao utilizarem as tecnologias, mudam os corpos e provocam 

um mal estar (e existência) social.  

As mulheres trans, as quais aqui nos referimos, ao empreenderem mudanças em seus 

corpos bagunçam regras estabelecidas para o sexo e gênero. Será que ao desfilar corpos 

que ao embaralharem a ordem heterossexual e do dimorfismo sexual, estes podem ser 

lidos então como transgressores, subversivos, intoleráveis? Será que ainda que promovam 

transgressões em algumas ordens culturais, também não sustentam outras, que acomodam 

a ordem de sexuação dos corpos? Parece-nos que é o interdito, o proibido, o impensado, as 

fronteiras desfeitas que estão marcadas em sua pele, em suas curvas, em seus pelos, em 

sua carne, mas que estas inscrições transgressoras, por outro lado, se colocam em outras 

ocasiões como formas de reinserção em uma ordem de gênero binária, em uma dança na 

qual se transgride e se acomoda, sem que um passo exclua o outro.  

É importante também lembrar que as mulheres trans têm tido direitos violados e sido 

violentadas de forma assustadora no Brasil. O país tem apontado na dianteira com relação 

á violência a pessoas trans no mundo. Segundo relatórios produzidos pela ONG Transgender 

Europe (TGEU), através do projeto “Trans Murder Monitoring” (TMM) 8 no intervalo de 1º de 

Outubro de 2013 a 30 de Setembro de 2014, 226 assassinatos de pessoas trans foram 

relatados, destes 113 casos aconteceram no Brasil, conforme aparece no mapa, produzido 

pela ONG, na figura que se segue 

Chama a atenção os casos notificados na América do Sul e Central de maneira geral, 

liderado pelo Brasil, o México aparece com 31 relatos, e a Venezuela e Estados Unidos com 

10. Os dados da organização trazem também os números de casos que aconteceram desde 

que o projeto se iniciou em 2008, até setembro de 2014, e o Brasil volta a aparecer na 

dianteira destes números, como exposto no mapa da figura seguinte.  

                                         
8 O projeto monitora, através de notícias, casos de violência a pessoas trans em todo mundo, tendo parceiras 
(os) em todos os continentes. www.transrespect-transphobia.org/en/tvt-project/tmm-results.htm. Acessado 
em 08 de Dezembro de 2014. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.transrespect-transphobia.org/en/tvt-project/tmm-results.htm&usg=ALkJrhiGvc_VA-Xm043d_CPEgNOjfvLE4w
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Figura 1. Casos de assassinatos a pessoas trans do intervalo de Outubro de 2013 a 
Setembro de 2014, distribuídos em mapa produzido pela “Transgender Europe” (TGEU). 
Fonte: http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/2014/TDOR2014/TMM-TDOR14-map-TDOR.pdf 

 

Figura 2. Casos de assassinatos a pessoas trans no intervalo de Janeiro de 2008 a Setembro de 2014, 
distribuídos em mapa produzido pela “Transgender Europe” (TGEU) 

Fonte: http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/2014/TDOR2014/TMM-TDOR14-map-all.pdf 

http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/2014/TDOR2014/TMM-TDOR14-map-TDOR.pdf
http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/2014/TDOR2014/TMM-TDOR14-map-all.pdf
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Neste intervalo, foram relatados 1.612 assassinatos, em 62 países de todo o mundo. O 

Brasil aparece com 644 casos, seguido do México, com 177 e os Estados Unidos aparece 

com 100 relatos. As estatísticas são também artefatos políticos no jogo que faz dos “corpos 

trans” um objeto de interesse científico e político. Estatísticas fazem também parte da 

construção de um problema social, na linguagem da política e dos movimentos sociais.  

O relatório detalhado produzido pela ONG de 2014 (que compreende o intervalo de 

Outubro de 2013 e Setembro de 2014) traz detalhes sobre esses casos, como nome, onde e 

como aconteceu a violência. Entre eles, fizemos uma busca na internet sobre os casos, e 

identificamos por entre os 113 casos notificados que 96 dessas pessoas são mulheres trans9, 

pessoas que abrem mão de aspectos das masculinidades e performatizam um corpo mais 

próximo ao feminino. Estas pessoas tem sido as maiores vítimas, o que Berenice Bento 

(2013) nomeia de transfeminicídio. Estes fatos nos leva a lançar olhares novamente aos 

corpos, corpos que produzem feminilidades. As mulheres trans, têm tais subversões 

marcadas nos corpos, que não podem (nem pretendem, ainda que algumas de minhas 

interlocutoras digam que desejam não serem notadas como mulheres trans, buscando 

apagar os mínimos sinais corpóreos do que é reconhecido socialmente como das 

masculinidades) se esconder. O dimorfismo sexual e a heterossexualidade compulsória, 

parecem se enlaçar fazendo dos corpos delas, permear por alguns momentos zonas de 

abjeção, fazendo do corpo delas, em geral valer menos na “economia dos corpos”. 

Não pretendemos fazer descobertas, não é desse lugar que falamos. Não são respostas 

definitivas ou inovadoras que pretendemos oferecer. Mas trazer mais pontos, linhas, 

rastros e traços ao debate, de modo a manter viva a discussão, já que esta não anda 

sozinha, como diz Latour (1987), sendo preciso que haja investimento sobre o tema e sobre 

ele se fale. Começo então, de salto alto, para desarrumar o que já estava pronto para sair. 

 

1.1.  Da experiência científica aos efeitos da ciência na pele 

Faz-se necessário introduzir este trabalho dando notícias ao leitor sobre as questões 

que fazem desta, uma questão relevante a ser debatida em contextos de produção 

científica e por meio de que lentes nos propomos a olhar essa questão. Importante 

também se faz dar a conhecer de que lugar este conhecimento está sendo produzido, onde 

e como estão posicionados os olhares e mãos10 que se debruçaram sobre ele, dividir 

                                         
9
 Os outros 17 casos, não conseguimos identificar em sites de busca na internet. 

10 Agradeço aqui as contribuições e diálogos com pesquisadoras do Núcleo de Pesquisa em Gênero e 
Masculinidades, em especial a Ana Luisa Cataldo; Bruno Robson; Celestino Galvão; Josimar Ferreira de Souza; 
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histórias e encontros que foram moldando este trabalho, seus objetivos e “objetos” e me 

posicionando em campos temáticos. O trajeto que percorri me deu elementos para a 

formulação de minha questão de pesquisa e para a realização deste trabalho. Longe de ser 

um “caminho em linha reta”, esta trajetória até a finalização deste trabalho foi cheia de 

curvas e sinuosidades, que atravessaram e alimentaram minha história acadêmica por meio 

de (des) encontros; por entre campos disciplinares e vivências. Aproximações que realizei 

a leituras e epistemologias feministas me ajudaram a compreender, por exemplo, o 

processo científico e as escolhas de pesquisadoras por temas e questões de pesquisa não 

separados de sua experiência e trajetórias, e que estes implicam a pesquisadora naquilo 

que se propõe a discutir e repercutem na costura de todo o processo de pesquisa, 

auxiliando para que este seja um tecido com forma.  

Partimos de uma perspectiva científica na qual investir em uma discussão é não alhear-

se a ela, mas se fazer presente, implicar-se, fazendo com que a noção de neutralidade 

científica seja revista enquanto condição sine qua non de objetividade, ou melhor, que 

esta possa se resignificar. Percebo a produção científica como prática situada, e dentre 

tantas marcas, carrega também aquela das pessoas que a produz, em que suas vivências 

inevitavelmente lhes direcionam olhares e compartilhamos a ideia de que a subjetividade 

daquelas que produzem o conhecimento repercute nas maneiras como se é lido e analisado 

os elementos observados (HARAWAY, 1995; NEVES; NOGUEIRA, 2005). A ideia de uma 

produção cientifica que se proponha a revelar algum tipo de verdade não é a que aqui 

adotamos. Somamos a debates que se propõem críticos a este modelo científico, refletindo 

a prática científica como parcial (HARAWAY, 1995). Partimos então de uma perspectiva 

que implicar-se é mais interessante do que se propor neutro e tomar uma “distância 

ótima”. Implico-me e me responsabilizo neste processo, oferecendo a ele escolhas e 

reflexões críticas que produzimos através de questões teóricas e metodológicas que 

dialogam entre si, mas também com nossas subjetividades, percepções e diálogos.  

Outro adendo que considero importante se refere aos usos da primeira pessoa do 

singular e primeira pessoa do plural que faço uso neste texto. Escolho me posicionar desta 

forma, por compreender a ciência além do já exposto, como uma prática coletiva, algo 

que as pessoas produzem juntas (SPINK, 2004). Assim, faço uso da primeira pessoa do 

plural no processo de escrita como forma de contemplar e reconhecer reflexões e escolhas 

que compartilhei com outras pessoas (especialmente as discussões que foram divididas no 

núcleo de pesquisa do qual faço parte, e diálogos constantes com meu orientador). Faço 

                                                                                                                               
Juliana Sampaio; Luiz Henrique Braúna; Marianna Almeida; Michael Machado e Tulio Lopes, que contribuíram 
ativamente, discutindo ideias e paciente e generosamente lendo excertos deste texto. 



VASCONCELOS, Thaíssa Machado | Corpos em trânsitos, transes e tranças: Produções de corporalidades 
por/com mulheres trans. 

 

 21 

uso da primeira pessoa do singular, para me remeter a experiências e sensibilidades que 

este trabalho, ou determinadas reflexões produzem em mim. 

 Neste caso, meu interesse e aproximações científicas com travestis, transexuais e 

questões de corporalidades femininas atravessam meu percurso e investimentos 

científicos, mas também meu corpo, e falar deste percurso é remeter-me a um caminho 

não só acadêmico, mas também de escolhas que reverberam em questões que (me) tocam 

a pele. Esta trajetória, além do lugar acadêmico, tem muito de motivações afetivas ou um 

“entre lugar”, entre uma e outra que não consigo definir muito bem onde uma começa e a 

outra finda. 

Meu interesse pela pesquisa científica data desde o primeiro semestre da graduação em 

Psicologia na Universidade Estadual da Paraíba, quando fui convidada a participar de um 

grupo de pesquisas que investigava questões relativas às juventudes. A experiência da 

Iniciação Científica foi estruturante em meu processo acadêmico, e aguçou meu interesse 

em relação à pesquisa. Naquele grupo, dialogamos com jovens, questões como percepções 

de violência, “projetos de vida”, relações afetivas, família, lazer, educação, mercado de 

trabalho, dentre outros temas de interesse. Muito embora as questões relacionadas a 

gêneros e sexualidades não fossem nossa discussão central (eram as discussão de geração, 

embora compreendêssemos que esta é tocada por questões de raça, classe, gênero etc.), 

elas não estavam excluídas de nossas reflexões e análises, e eu à medida que me 

aproximava das discussões de geração, mais me interessava o debate do gênero e 

sexualidade. 

As reflexões sobre gênero e sexualidades motivavam meu interesse. Era através dessas 

lentes que questionava as relações humanas e os grandes nós e desigualdades sociais que 

vivenciamos. Este lugar de interesses que ocupei no grupo de pesquisa me fez aproximar 

das discussões e me inundou de vontade de contribuir cientificamente neste lugar, e aos 

poucos fui encontrando um espaço para mim, produzindo questões que me inquietavam, e 

sobretudo aprendendo a produzir esses questionamentos, e que as observações que fazia 

das questões sociais, ainda que das mais particulares, podiam aparecer como questões 

importantes para o debate científico.  

Neste caminho, marco uma conversa com duas pessoas amigas. Uma delas, Areta, 

começando a se travestir falava do desejo de colocar silicone, enquanto a outra 

problematizava as interferências corporais definitivas, argumentando que a feminilidade 

não é garantida por esses processos ditos irreversíveis. A segunda pessoa se definia como 

transformista, e falava da satisfação de poder sair vestido de mulher quando quiser, mas 

que se desmontava e seria também homem, quando lhe fosse necessário. Atenta a diálogos 

como este que meu interesse foi se delineando, me fazendo produzir questões e me 
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posicionando em um lugar de debate. Passada esta ocasião da conversa, acompanhei as 

mudanças do corpo de Areta, e me deparei com o meu, que não havia crescido e 

arredondado como prometiam os livros de ciências. Vi o corpo de Areta mudar fora da 

adolescência, (momento em que esses mesmos livros faziam promessas) e através de 

intervenções mediadas por ela e não em um processo onde este mudava enquanto ela 

dormia, “naturalmente”. 

A questão do corpo apareceu nesse meio tempo, em meio a diálogos como este, 

quando compartilhávamos questões sobre nossas intervenções corporais e performances de 

gênero, e através de outras vozes e questionamentos que prendiam minha atenção em 

filmes, músicas, textos, me fazendo levantar questões, sobre os gêneros, as sexualidades e 

me inquietar sobre as questões dos corpos, categoria que até então era para mim um 

“ponto cego”.  

Ter chegado à questão dos corpos por meio de vivências e diálogos com “mulheres 

trans”, fez-me, pela via dos afetos e do reconhecimento, investir e me engajar nas 

demandas, questões e vivências desta população, que através de seus corpos mostram o 

grande engodo da ideia de corpos naturais e “gêneros lógicos”, e me fizeram 

particularmente sentir e juntar argumentos para pensar essas concepções tão cristalizadas 

em nossa cultura como uma grande produtora de violência, mal estar e exclusões. Nesta 

trajetória houve um “TRANSito” entre espaços e disciplinas até encontrar e delinear minha 

questão de interesse nas produções de corporalidades femininas por “mulheres trans”. 

Discutimos anteriormente as situações de violência e opressão sofrida por pessoas que 

em certa medida subvertem as normas de gênero, imprimindo em seus corpos traços, 

performances e vivências que foram moldadas para o corpo do sujeito do “outro gênero”, 

do corpo do sujeito do “outro sexo”. As pessoas que performatizam feminilidades estão 

aparecendo como as maiores vítimas de violências e violações de direitos. Questões que se 

colocam nos corpos, que existem nos corpos, corpos que “não temos como esconder no 

armário” (Diário, Maio de 2013), como ouvia no X Encontro Nordestino de Travestis e 

Transexuais11. Questões como essas se somam as minhas reflexões que me levaram ao 

interesse de adentrar neste campo, se colocando neste sentido em duas direções: a 

preocupação política com as condições de opressão que estão submetidas as “pessoas 

trans”, mas também, as formas de agenciamento produzidas por elas. Questões que me 

fazem posicionar-me em debates não vitimizantes, ainda que reconheça e visualize as 

condições de (im)possibilidades das pessoas trans. 

                                         
11 Evento político destinado a Travestis e pessoas transexuais do Nordeste e convidados e convidadas, que 
participei em Maio de 2013. 
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Neste caminho, não foi livre de tensões que consegui encontrar um espaço confortável 

e possível para propor as discussões sobre o corpo. Muitos foram os estranhamentos 

causados diante da proposta de pensá-los estando eu inserida no espaço disciplinar da 

Psicologia. Frequentemente fui questionada sobre a pertinência de a psicologia investir na 

temática dos corpos, havendo não raro o argumento de que ela se aproximava mais de 

questões da subjetividade, e que promovia uma certa distância da materialidade do corpo, 

me endereçando um questionamento de modo que eu sustentasse a temática dos corpos 

com uma demanda disciplinarmente apropriada. Não foi raro também ouvir que meu 

interesse sobre os corpos fazia diálogos com a Antropologia. 

Localizo o lugar da Antropologia, onde a corporalidade conquistou um espaço 

privilegiado de discussão, sobretudo através do pioneiro trabalho de Marcel Mauss, “As 

técnicas do corpo” (1974), convidando os olhares sobre corpos para as Ciências Sociais, e 

que pela Antropologia teve um investimento denso, é verdade. Por outro lado, penso os 

corpos como algo de grande complexidade, e que não se acomoda em uma disciplina 

específica, qual seja ela.  

O binarismo “corpo x mente”, de grande tradição filosófica fez terreno para a 

psicologia autorizar-se potencialmente e não ingenuamente de “um dos lados”, servindo às 

estratégias de uma sociedade disciplinar, para organizar corpos e almas (Spink, 2003). No 

que diz respeito a psicologia, Mary Jane Spink (2003) argumenta que a configuração dela 

como técnica de individualização, aparece inicialmente tomando como dado o corpo, no 

qual a patologia podia se apresentar de forma visível, entretanto tal técnica se mostrava 

falível na tarefa de individualização que a sociedade disciplinar exigia, como forma de 

administrar as diversas faces da vida humana. A técnica se colocava como ineficaz diante 

da tarefa de individualização visto que as marcas da patologia no corpo escapava a grupos 

de indivíduos, aparecendo de forma mais interessante à esta tarefa de individualização os 

atributos da alma, que não necessariamente se inscreveriam na superfície do corpo, e as 

ciências “psi” (psicologia, psiquiatria e psicanálise) constituíram o território da 

subjetividade como lugar privilegiado nessa administração. Mary Jane, aponta ainda o 

recurso dos testes psicológicos como importante artifício a trazer a subjetividade humana 

como objeto passível de estudo.  

Marco também sobre a dicotomia corpo x mente vivenciada nas ciências e práticas 

“psi”, os furos e intercâmbios entre esses “entes” promovidos pela contribuição freudiana 

sobre o corpo das mulheres histéricas diluindo de certa forma (não as excluindo) fronteiras 

entre corpo e mente como lugares separados e diferentes, onde aqui questões da mente 

faziam eco e produziam sintomas na materialidade do corpo, e reciprocamente o corpo 

traduzindo-se em questões psíquicas. Esta contribuição, em meio as ciências “psi”, abriu 
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caminhos para aproximações importantes entre corpo e mente, proporcionando discursos 

que aparecem como interconectados e indissociáveis (LIONÇO, 2006). 

Acredito ser importante pensarmos sobre os corpos, e, sobretudo questionar a 

constante divisão dicotômica entre corpos e mentes, articulando a isto possibilidades 

menos dualistas da experiência humana, bem como produzirmos discursos úteis para a 

desconstrução de concepções naturais do corpo, que engessam e limitam as experiências. 

Acreditamos, portanto que a discussão dos corpos é demanda da Psicologia, e dele vamos 

falar. 

Posicionar-me enquanto psicóloga de formação e pesquisadora inserida neste campo 

disciplinar e refletir sobre o tema estando neste lugar, não se coloca como um interesse de 

torná-lo parte integral da Psicologia, como lembra Peter Spink (2003), de modo que esta 

disciplina se aproprie do tema e o tome para ela. Compreendo que a psicologia precisa 

lançar olhares sobre os corpos, e reforço que estes estão em um campo potencialmente 

interdisciplinar, que convida a Psicologia e me faz transitar e dialogar com outros discursos 

que estiveram a mim disponíveis e que foram possíveis. 

Essas aproximações e reflexões culminaram no investimento deste trabalho, que foi se 

“arredondando” a partir de minha participação no Núcleo de Pesquisa em Gênero e 

Masculinidades (GEMA), onde me foi possível aparar ainda mais as arestas do meu interesse 

de pesquisa. Marco também, da inserção no Núcleo de Pesquisa, o fato de ter amadurecido 

meu posicionamento político, e pensar a produção científica como prática situada, 

intencionalmente e inevitavelmente política. Todos esses pontos se interconectaram e 

fizeram esse empreendimento possível.  

Realizar este trabalho durante os últimos anos me possibilitou fazer viagens para 

pesquisa de campo e trazer o assunto dos corpos “não naturais” e “não prontos”, bem 

como dos modos possíveis de ser, para dentro da minha casa, possibilitou inserir estes 

tensionamentos nas conversas com amigos, e acredito que também através dessas 

pequenas inserções podemos repensar conceitos e ideias tão cristalizados que permeiam 

nossas vidas, e engessam nossas performances. Falar sobre os corpos com as travestis e 

transexuais me fez ampliar minhas concepções de corpo, além de me fazer voltar aos meus 

modos de produzir feminilidades no meu. E espero que este trabalho de algum modo possa 

contribuir, e somar aos estudos que têm visibilizado as vivências das travestis e pessoas 

transexuais fora de contextos vitimizantes e levados ao exotismo. 
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1.2. Sobre os capítulos 

Começamos este trabalho de salto alto, para que possamos ir, ao decorrer dos 

capítulos, desmontando uma produção. Desta forma, seguimos pelo segundo capítulo desta 

dissertação, “de cara limpa” a discutir questões sobre as escolhas e caminhos 

metodológicos que seguimos. Tal como Tiago Correa (2012), trazemos o capítulo 

metodológico logo no começo deste texto por considerar que nossas escolhas e reflexões 

metodológicas dão sustentação aos capítulos que o seguem. 

Usamos a expressão “de cara limpa”, por ela travar diálogos com as formas que a 

pesquisadora chegou ao campo tema, onde todo um arsenal de maquiagens e pinturas e 

cores que foram preparados simplesmente frustrou, fazendo com que ao campo eu 

adentrasse sem minhas pinturas, e inventasse outras formas de estar no campo. Narramos 

nossa perspectiva de pesquisa a aproximar-se do conceito de Campo-tema de Peter Spink 

(2003), onde uma série de acontecimentos, vivências e experiências figuram minhas 

inserções no campo, onde, através destes percursos, traçamos questões metodológicas de 

produção de informações e análises. 

Ainda no capítulo metodológico, refletimos sobre questões éticas, nos atentando com 

mais cuidado às questões relativas ao uso de instrumentos e seus impasse, bem como aos 

debates no que se referem ao uso de nomes, seja nestes instrumentos como no uso de 

nomes fictícios, já que, no caso de nossas interlocutoras, pessoas que empreendem 

mudanças em seus corpos e nomes, esta questão faz-se importante. 

Seguimos, “soltando os botões”, pelo terceiro capítulo, deixando nossas roupas mais 

frouxas e confortáveis. Neste, refletimos sobre o levantamento bibliográfico que 

realizamos para a produção deste trabalho (que aqui nomeamos “corpo referencial”), bem 

como sobre os conceitos teóricos que nos auxiliaram em nossas reflexões. Para construí-lo, 

empreendemos uma experimentação, e utilizamos o conceito de corporalidades a fim de 

ampliar uma compreensão sobre os corpos. Essa experimentação consistiu em “me 

montar”, expressão utilizada por mulheres trans para referirem-se ao uso de roupas, 

acessórios e performances das feminilidades, como forma de lançar olhares e perguntas à 

construção desta pesquisa.  

Neste capítulo, através desta experimentação e vivência, refletimos sobre a escolha de 

um corpo teórico Queer, adentrando em questões da produção do modelo dimórfico dos 

corpos, a heteronorma, e na inteligibilidade que produz corpos viáveis ou não. Pensamos 

também, ainda fazendo diálogos com a experimentação, questões como abjeção e o 

gênero como performatividade. 
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Chegamos ao quarto capítulo, “emaranhando os cabelos”, a apresentar as narrativas 

que produzimos junto às sete mulheres trans residentes da Região Metropolitana de Recife, 

e através delas propor reflexões. Dividimos essas reflexões em três grandes eixos de 

análise: Corpos em trânsitos, Corpos em Transes, Corpos em tranças. 

Sobre os corpos em trânsitos, organizamos narrativas que remetiam a diversos trânsitos 

que as interlocutoras empreenderam até começar a realizar intervenções sobre seus 

corpos. Entre estes trânsitos aparece algo como a busca de uma nomeação identitária, e o 

reconhecimento de pessoas que ajudam e/ou inspiram seus processos de transformações. 

Nestes trânsitos, muitas vezes solitários, organizamos também narrativas sobre uso de 

determinadas tecnologias que servem a empreender transformações em seus corpos, por 

entre narrativas que trazem questões como: risco, dores, mas sobretudo, satisfações. 

Corpos em transes, para organizarmos narrativas que remetem a uma separação entre 

corpo x mente, na qual a dimensão mente aproxima-se das construções de gênero. Neste 

eixo, refletimos também sobre as narrativas recorrerem a alguns discursos produzidos pelo 

dispositivo da transexualidade, quando remetem à ideia de a transexualidade colocar-se 

próxima de um conflito intenso entre corpo e alma, estes compreendidos como estando em 

descompassos. 

Corpos em tranças, onde organizamos narrativas sobre elementos que somam-se para 

além da linha lógica sexo-gênero-desejo a emprestar nuances de inteligibilidade aos 

corpos. Neste caso, refletimos sobre questões como o nome civil e estéticas de classe que 

se colocam no sentido de distinguir e aproximar corpos entre travestis e transexuais. 

Para não concluir, calçamos um par de pantufas. Para as conclusões deste trabalho 

narramos nossas dificuldades, refletimos sobre o trabalho produzido e levantamos questões 

outras, que se colocaram como importantes neste percurso e andanças pelo campo-tema, a 

questionar e mobilizar outros trabalhos, outras perspectivas, outras metodologias e outras 

questões de pesquisa. 
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2. DE CARA LIMPA: A QUESTÃO METODOLÓGICA 

 

“’Onde fica a saída?’, perguntou Alice ao gato que ria. ‘Depende’, 

respondeu o gato. ‘De quê?’, replicou Alice. ‘Depende de para onde 

você quer ir’”. (Lewis Carrol. Alice no país das maravilhas). 

Partimos de uma perspectiva de ciência reflexiva, e que não se propõe a dar conta de 

determinado tema proposto, de encerrá-lo, dominá-lo, de dar-lhe respostas definitivas. 

Compreendemos que caminhar em direção aos objetivos traçados para este trabalho é 

refletir sobre as versões produzidas pelas diversas vozes que se fizeram presentes neste 

processo de elaboração do trabalho, versões essas que são parciais, e não verdades 

engessadas e universais. Ainda nessa posição reflexiva, levamos nos bolsos enquanto 

caminhamos, uma porção de incômodos e estranhamentos de normas, regras e discursos 

que nos apareceram como indiscutíveis e absolutos, que a partir deste momento 

passaremos a compartilhar. 

Dedicamos este momento então, para discorrer sobre as particularidades de nossa 

aproximação ao campo-tema (SPINK, 2003), e aos passos que foram dados. Utilizamos o 

termo “campo-tema” proposto por Peter Spink, por pensarmos a dita “pesquisa de campo” 

como transcendente à dimensão de um espaço físico, um lugar específico, externo e bem 

delineado em que a pesquisadora pudesse visitar, mas que compreende uma dimensão 

ampliada de vinculação à temática, experiências e observações que perpassaram a 

produção deste trabalho.  

Pensamos essa experiência de inserção no campo como “corpos em troca”, “corpos em 

encontros”, e não um “super olhar” sobre o corpo do outro, o “corpo que é diferente”, 

externo, e que sobre ele se irá tecer comentários e/ou conclusões. As andanças pelo 

campo-tema compreendeu vivências diversas relacionadas ao tema e à nossa experiência 

de aproximações com ele, observações, conversas no grupo de pesquisa, eventos, vídeos e 

textos compartilhados. Essas experiências que se deram por diversos momentos durante a 

nossa aproximação ao tema, compõem essas inserções ao campo, compõem também 

anotações que guardamos em diário de pesquisa12, e que são um rico material reunido às 

informações para análise, uma importante linha para costurar reflexões. Dentre essas 

andanças, vivenciamos dois momentos importantes, os quais aqui citaremos. 

                                         
12 Os Diários são um instrumento, inicialmente utilizado sobretudo na Antropologia, a fim de registrar 
anotações pessoais, percepções e relatos sobre o processo de pesquisa (MEDRADO; SPINK e MÉLLO, 2014). 
Utilizamos aqui a nomeação “Diário de pesquisa” por compreendermos que do modo que utilizamos haja 
diferenças dos usos dos Diários de Campo na Antropologia, reconhecendo portanto, com o uso “Diários de 
Pesquisa”, possíveis diferenças. Utilizei como material para registro de minhas impressões, angústias, e idéias, 
caderneta que ganhei no X Encontro de Norte Nordeste de Travestis e Transexuais. 
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O primeiro momento (em ordem cronológica) refere-se à minha participação, junto a 

dois pesquisadores13 do GEMA, no X Encontro Regional Nordeste de Travestis e Transexuais 

que tinha como tema “Orgulho de sermos trans nordestinas”, em Maio de 2013, conforme 

ilustrado na figura que segue abaixo:  

 

Figura 3 - Cartaz do X Encontro Regional Nordeste de 
Travestis e Transexuais, realizado em Itamaracá, Maio de 
2013. Fonte: Acervo Gema/UFPE 

 

Este evento foi organizado pela Articulação e Movimento para Travestis e Transexuais - 

Pernambuco (AMOTRANS – PE), em parceria com a Articulação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA) e o Fórum LGBT de Pernambuco. Tratava-se de um evento destinado 

à militância a fim de discutir e delinear ações políticas, sendo deste modo aberto 

predominantemente para pessoas Trans. Outras pessoas podiam participar mediante 

convite.  

                                         
13 Bruno Robson Carvalho e Clarissa Mendonça 
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A nossa participação neste evento se deu por meio das aproximações entre nosso 

Núcleo de Pesquisa e a AMOTRANS, especialmente a partir de assessorias específicas para 

processos de formação e assessoria em estratégias de comunicação, sendo a arte do evento 

inclusive produzida por nosso grupo. 

Naquela ocasião, além da identidade visual, comprometemo-nos a produzir registros 

fotográficos e escritos do evento, bem como auxiliar a organização em questões logísticas 

e operacionais. O evento aconteceu entre os dias 2 e 5 de maio de 2013, em um hotel na 

Ilha de Itamaracá (Pernambuco). As participantes eram prioritariamente lideranças do 

movimento político de travestis e transexuais.  

A programação do evento contava com uma conferência de abertura; dois mini-cursos14 

(Oratória e Advocacy); duas rodas de conversa15 (“A diversidade da sociedade Trans” e 

“Universalidade do movimento ONG-Aids na região Nordeste”); e uma plenária de 

encerramento onde foi realizada uma avaliação dos dias de trabalho, encerrado com shows 

de artistas trans, que teve como tema: Carrosel de Paris. As fotos a seguir ilustram 

algumas atividades do encontro.   

 

 

Figura 4. – Fotografias da apresentação de encerramento do X Encontro Norte Nordeste de Travestis 
e transexuais. realizado em Itamaracá, Maio de 2013. Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 

Aquela era a primeira vez que eu participaria de um evento que se propunha a discutir 

e traçar articulações políticas. Isso me fez perceber aquela oportunidade como 

estruturante no percurso de minha pesquisa. E foi aquela, de fato, uma rica oportunidade 

de conhecer e ouvir pessoas e me aproximar do movimento social LGBT de Pernambuco (e 

outros estados do Nordeste), com suas demandas, reivindicações, conquistas, tensões, 

                                         
14 Os mini cursos aconteceram simultaneamente, de modo que só pude participar de um deles: Advocacy 
15 As rodas de conversa aconteceram simultaneamente, de modo que só pude participar de uma delas: 
“Universalidade do movimento ONG-Aids na região Nordeste”.  
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narrativas e memórias, que eu só havia tido acesso anteriormente por meio de textos e 

trabalhos científicos. 

Eu preparava minhas malas para seguir viagem, cheia de expectativas e cheia de 

dúvidas sobre como deveria me vestir. Entre o diário de pesquisa e a máquina fotográfica, 

não esqueci de investir no salto alto e no batom para não me sentir mal vestida. Nesses 

primeiros passos, dei um passo em falso, que me fez literalmente cair e torcer o pé, antes 

mesmo de começar a viagem enquanto ainda me encaminhava para seguir para a Ilha de 

Itamaracá. Um passo distraído que me fez cair, torcer o pé, e seguir viagem entre 

inchaços, fraturas e dores, que me acompanharam durante todo o evento, junto ao braço 

amigo de Bruno Robson16. Preparei o salto, a roupa, o batom, mas cheguei a este ponto do 

“campo” de cara limpa, o batom e o salto preparados para a tarde do show, não foram 

usados. 

Foi com a “cara limpa”, e o corpo avariado que conheci Chopelly, presidente da 

AMOTRANS e organizadora do encontro, que se ocupava, no momento em que chegamos, 

dos ajustes finais da ornamentação e cuidado do espaço17.  Ao ser informada por nós dos 

percalços da nossa viagem, em meio ao trabalho que realizava, parou e cuidou do que doía 

em mim, e a partir daquele momento começaram a ser tecidos afetos18. Afetos, que com o 

passar destes dias, nos fez reconhecer nossos corpos semelhanças. Somos ambas magras, 

usávamos o corte de cabelo e cor muito parecidos, seios pequenos, e nos surpreendemos 

no último dia de evento, usando vestidos com o mesmo modelo e estampa. Em outros 

momentos semelhanças entre nós eram muitas vezes referidas. 

Ainda que com o meu corpo machucado, dolorido, o que nos fez caminhar mais 

devagar, chegamos a tempo de ajudar na organização e ver acontecer os primeiros 

momentos: a chegada das participantes de diversos estados do Nordeste brasileiro; as 

reações (de curiosidade, encantamento ou abjeção discreta) dos funcionários e dos 

hóspedes do hotel, a confraternização delas ao se encontrarem, e trocarem abraços e 

elogios. Meu pé dolorido e a necessidade de cuidados especiais me facilitou uma maior 

aproximação também a várias participantes, que vinham a mim durante esses dias, 

perguntar se me sentia melhor, e dar orientações para não caminhar muito, ou colocar 

mais gelo, e construímos relações, e conversávamos sobre nossas dores e alegrias. 

Foram três dias de encontro, durante os quais tive a oportunidade de participar de 

importantes rodas de conversa (as formais, previstas no evento, e as informais que 

aconteciam nos intervalos, horários das refeições e descanso etc) em que a temática do 

                                         
16 Pesquisador do GEMA que me acompanhou nessa viagem. 
17 O evento aconteceu no “Orange Praia Hotel”, onde as participantes também ficaram hospedadas. 
18 No sentido de afetação de Jeanne Favret-Saada (2005) 
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corpo se fazia presente de diversas formas: em debates sobre os corpos mais siliconados, 

os procedimentos com silicone industrial e seus riscos, envelhecimento, procedimentos 

cirúrgicos/estéticos bem e mal sucedidos, relações afetivas, saúde, segurança, o uso de 

banheiros, nome social. Foi um momento de grande aprendizado e de produção de 

informações indispensáveis para costurar as leituras realizadas, bem como de construir 

relações, que atravessaram esse evento e permaneceram através de redes sociais e 

ocasionais encontros em outros momentos, facilitando sobremaneira a aproximação (em 

diferentes sentidos, com minhas interlocutoras). 

Na conferência de abertura, as pessoas que participavam estavam ainda em clima de 

reencontros e de acolhimento a nós, procurando sempre conversar, saber quem éramos, e 

se apresentar a nós. Participei de um mini curso de Advocacy19 e de uma roda de conversa 

sobre ONGs e Aids no Nordeste brasileiro. Nesses meios de debates (bem como nos 

momentos de informalidade), meu nome, recém apresentado, foi imediatamente 

eclipsado. Os lugares que as pessoas ocupam socialmente, ou ainda as posições no interior 

de grupos é de certa forma referida às significações de marcas de seus corpos (LOURO, 

2008). Ali, naquele grupo, eu era “Amapô”, uma variação de Amapôa, que, em Yorubá-

Nagô, significa vagina; órgão sexual feminino20. Termo empregado comumente para se 

referir às pessoas que nasceram e se constituíram em/com/por corpo feminimo. Era, 

assim, por Amapô que eu respondia durante aqueles dias. E, era por Amapô que as pessoas 

que participavam do encontro se referiam a mim em diversos momentos, eu era Amapô por 

toda parte. Ser chamada de “Amapô”, através de marcas de meu corpo que não sei dizer 

ao certo onde elas estavam inscritas, em um evento em que as outras pessoas se 

chamavam de “Monas”21, delimitava também, a minha posição naquele grupo. 

Na ocasião deste evento, havia também montado um espaço a fim de fotografar as 

participantes que desejassem, de forma individual, durante os intervalos das programações 

oficiais. A ideia inicial seria produzir as reflexões desta dissertação através de um trabalho 

fotográfico, já que tenho laços fortes de amor com as técnicas de desenhar, escrever com 

a luz, da fotografia. Havíamos comunicado no início do evento, que iríamos fotografar 

pessoas, que desejassem contribuir com meu trabalho de dissertação, que discutiria 

produções de corporalidades femininas por travestis e transexuais. Montamos22 esse 

espaço, falei de minhas pretensões sobre o trabalho da dissertação, e convidei aqueles que 

desejassem a posar em uma sessão que poderíamos nomear de “feminilidades”. Fiz dois 

                                         

19 Técnica que se refere à ações políticas que visam minimizar uma situação problema 
20 Disponível em: http://www.africanasraizes.com.br/yoruba.html. Acesso em 02 de Dezembro de 2014. 
21 Mona é um termo êmico, também originado do Yoruba-nagô comumente empregado para se referir às 
travestis, sempre com certo tom irônico ou provocativo. 
22 Contei com a indispensável ajuda de Bruno Robson. 

http://www.africanasraizes.com.br/yoruba.html


VASCONCELOS, Thaíssa Machado | Corpos em trânsitos, transes e tranças: Produções de corporalidades 
por/com mulheres trans. 

 

 32 

tipos de imagens, uma série só de rosto, e outra, de imagens de corpo inteiro. Vinte 

pessoas expressaram-se diante da lente, algumas delas em mais de uma sessão, fazendo 

uma pela manhã por exemplo, e a tarde voltando a fim de refazer. Utilizamos um 

documento de autorização de imagem para aquelas que fizeram as sessões de fotos 

assinassem.  

Desta experiência, muitas impressões foram registradas em Diário, sendo sobretudo um 

momento divertido, de descontração, e momentos onde conversávamos. Me chamava a 

atenção, que antes de se dirigirem ao espaço onde estava com câmera nas mãos, muitas 

me diziam que iriam subir em seus quartos, para se produzirem, e voltavam, umas com 

outra roupa, maquiagem mais forte, penteado diferente. 

Resolvemos não fazer uso deste material para a análise deste trabalho, pois 

contratempos também se colocaram: as dores no pé que comprometeu em muito a 

qualidade de algumas imagens23, bem como o equipamento, que não era meu24, e com o 

qual tive algumas dificuldades iniciais, e a dificuldade posterior, que se colocou em minha 

insegurança de trabalhar com algo que se aproximava da análise de imagens, e talvez não 

fosse por esse ângulo que me sentia envolvida com a fotografia.  

Fotografei naquela ocasião pessoas que tive oportunidade de entrevistar, e outras que 

não encontrei em contexto de entrevistas, de modo que as pessoas que encontrei em 

entrevistas não são necessariamente as que aparecem aqui em fotografias, já que se 

deram em momentos diferentes, e nos compassos de idas e vindas, escolhas e abandonos 

deste processo de escrita. 

Ao final do evento, assistimos a performances de artistas. Os shows foram 

emocionantes. As experiências, impressões e acontecimentos que me chamavam atenção e 

me tocaram no evento, foram todos inscritos em meu diário, um grande e indispensável 

companheiro desse processo de pesquisa, encontros, estudos, sendo portanto, 

compreendido não como um instrumento inerte, mas como participante dessa pesquisa, 

atuante (MEDRADO, SPINK, MELLO, 2014). Os conteúdos deste diário, entendidos enquanto 

práticas discursivas, irão somar-se ao material a ser analisado, sendo um importante 

recurso para costurar nossas reflexões. 

O segundo momento que citei, refere-se à participação em gravação de vídeo para 

exibição em outro evento promovido pela AMOTRANS (o vídeo foi veiculado na cerimônia 

de abertura dos eventos da I Semana Nordestina de Visibilidade Trans) que consistia numa 

                                         
23 Lembro que quando precisava me abaixar para conseguir determinados enquadramentos fotográficos, me 
apoiava nas costas de Bruno, a fim de conseguir abaixar sem cair. 
24 Agradeço a ajuda de Laís Bitu, pesquisadora do GEMA, que me emprestou seu equipamento. 
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roda de conversa com 4 “mulheres trans” e um outro convidado25, sobre o tema da 

travestilidade e transexualidade. As discussões comporiam material para eventos da 

semana de visibilidade trans26, em Janeiro de 2014, além de que, com a autorização dos 

participantes, os áudios que realizei deste momento também se somam, de forma indireta, 

ao corpo de material de análise deste trabalho. Este momento foi também de reencontro 

com três pessoas que havia conhecido no evento anteriormente citado, bem como 

oportunidade de conhecer outras pessoas.  

Em Janeiro, participei dos eventos programados para a semana da visibilidade trans, 

que aconteceram entre os dias 26 de Janeiro e 2 de Fevereiro de 2014, quando outros 

reencontros aconteceram. Entre as programações (Figura 5), participamos de shows e 

exposições. 

 

                                         
25 Vicente  
26 A semana de visibilidade trans corresponde a uma série de eventos organizados pelo movimento de travestis 
e transexuais, que aconteceram em Pernambuco na semana do dia em que se celebra a visibilidade trans (29 
de Janeiro) no Brasil. O dia da visibilidade trans é celebrado desde 2004 no Brasil, quando o Ministério da 
Saúde lançou a campanha “Travesti e Respeito”. 

 

Figura 5 – Cartaz da I Semana Nordestina de Visibilidade Trans - Pernambuco 
Fonte: Acervo Gema/UFPE 
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Esses dois momentos foram indispensáveis também para que pudéssemos delinear 

algumas escolhas metodológicas. Uma delas, a necessidade de falar com essas mulheres de 

forma mais sistematizada e voltada aos objetivos da pesquisa, puxando definitivamente o 

assunto dos corpos, nos fazendo optar por entrevistas individuais. Diante desta escolha 

pensamos nas formas com as quais iríamos chegar às interlocutoras.  

Em meio a essas discussões, este trabalho, inicialmente, se propunha a falar com 

pessoas que se identificassem como travestis e optamos por encontrar as interlocutoras por 

via de militantes da AMOTRANS - PE, de modo que pudéssemos sair do espaço de 

prostituição como único ou principal lugar utilizado para identificar travestis em pesquisas 

no Brasil (BENEDETTI, 2005; PELÚCIO, 2007; NOGUEIRA,2009), de modo que nossas 

interlocutoras não estivessem necessariamente inseridas em um contexto de prostituição.  

Entramos em contato com militantes, que havíamos conhecido em outros momentos, e 

que dividiram conosco contatos telefônicos de pessoas que possivelmente se disporiam a 

conversar sobre o assunto. Fizemos os primeiros contatos, e tivemos os primeiros 

encontros, mas também desencontros e dificuldades (algumas desistiram de participar, e 

outras não se interessaram).  

Os primeiros impasses, e mudanças de rotas também logo se insinuaram. A pessoa a 

quem realizei a segunda entrevista (Janaína), ao ouvir sobre a minha pesquisa, me pediu 

para rever o título que havia dado provisoriamente ao trabalho, e que se encontrava 

escrito em documentos exigidos pelo comitê de ética (sobre o qual falaremos 

detalhadamente mais tarde). O referido título, “Produção de feminilidades em/por/com 

corpos travestis” enfatizava a nomeação “travesti”, respondia de alguma forma sobre 

nossa escolha inicial de inserir neste trabalho pessoas que assim se nomeassem. Janaína 

argumentava que não se identificava como travesti, reivindicando um título e abordagem 

que a contemplasse. Optamos por ouvir Janaína e incluir sua entrevista, observando que o 

campo nos apresentava nuances de conflitos e aproximações entre as identidades, fazendo 

esta inclusão importante, e redesenhando as escolhas iniciais. Acreditamos que seria mais 

interessante ampliar as possibilidades de pessoas que pudéssemos ouvir para travestis e/ou 

transexuais, a excluir aquela entrevista e conversar apenas com as pessoas que se 

nomeassem “travestis”.  

Outros contatos foram propiciados no momento das entrevistas individuais, quando as 

interlocutoras acabavam por indicar amigas que acreditavam que podiam contribuir para 

este trabalho. Realizamos, no total, sete entrevistas individuais, que foram gravadas, com 

o consentimento de todas as entrevistadas, e posteriormente transcritas na íntegra. Essas 

transcrições foram compartilhadas entre aquelas que se interessaram em ler as 

transcrições de sua entrevista. 
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A estratégia utilizada, de encontrar as interlocutoras através da rede de contatos 

inserida no movimento organizado, localiza, em certa medida, o que produzimos em um 

determinado lugar (embora não o restrinja). As pessoas com as quais conversamos, 

compartilham de um lugar de militância e debate político27.  

 

2.1. “Fale com ela28: entrevistas como práticas discursivas 

Como dito antes, partimos de uma perspectiva que pensa os corpos sob um ponto de 

vista que inclui e ultrapassa uma dimensão biológica e material. Assim lançamos olhares 

aos corpos em uma dimensão histórica, cultural, política e discursiva. A discussão sobre os 

corpos nesta direção, não pretende negligenciar a materialidade, embora esta não seja 

pensada como separada dos, distante ou anterior a efeitos de poder, construções políticas, 

culturais, discursivas e históricas, fazendo com que a materialidade dos corpos não seja 

sequer um espaço neutro, mas antes uma posição performativa, que se faz imbricada em 

uma teia de significações que a constitui (BENTO, 2006; BUTLER, 2013; FAUSTO-

STERLLING, 2000). Tomada esta perspectiva de visão sobre os corpos, hoje já bem 

discutida e aceita nas ciências sociais (LE BRETON, 2007; MALUF, 2001), consideramos 

lançar olhares e privilegiar a linguagem, enquanto prática discursiva, das mulheres trans 

sobre suas produções de corpo e feminilidades, usando como meio entrevistas narrativas.  

O conceito de práticas discursivas de Foucault (1995) é útil aos nossos objetivos, bem 

como se comunica com a perspectiva de corpos que aqui utilizamos, pois se refere às 

formas de as pessoas produzirem sentidos sobre suas experiências, seus corpos e 

performances, e se posicionarem socialmente (SPINK; MEDRADO, 1999), estando elas 

perpassadas por estruturas de poder. Através da linguagem as pessoas significam suas 

experiências, produzem versões de algo que possamos chamar de realidade, e constroem 

aquilo que nomeiam, transcendendo assim a função de comunicar, de descrever. A 

linguagem se coloca então no lugar da produção de atos (MEDRADO, 1997; SPINK, 2004), 

sendo portanto performática, como argumenta Judith Butler (2013), ou seja, a linguagem 

se articula a outros fatores e produz corpos, produz sujeitos, produz realidades. Os 

sentidos produzidos sobre os corpos, os discursos institucionalizados sobre eles (advindos 

das ciências, do espaço jurídico, religioso, negociado entre os pares etc), ainda que 

                                         
27 Mariah e Andréa não são vinculadas ao movimento político, mas compartilham de alguns debates. 
28

 Título de um filme de Pedro Almodóvar que, como a marca de sua obra trata questões de gênero, e 

sexualidades. Me chamava atenção neste filme o silêncio das personagens mulheres, contrariando outras de sua 
obra, “a beira de um ataque de nervos”, e de certo modo tensionando a ideia de verborragia feminina. 
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sozinhos não os produzam, eles (os discursos) o habitam, acomodam-se em corpos “como 

parte do seu próprio sangue” (BUTLER, 2002b, p.163).  

Partindo dessa perspectiva, recorreremos a aproximações de práticas discursivas e 

análises de repertórios linguísticos29, unidades de construção de práticas discursivas. Para 

nos aproximar de práticas discursivas e repertórios sobre corpos, optamos por utilizar 

entrevistas narrativas, compreendendo-as como técnica que propicia a produção de 

práticas discursivas (PINHEIRO,1999), técnica que também admite roteiros mais fluidos.  

Através de leituras de Michel Foucault (1995; 2009) e Judith Butler (2002, OUTROS), 

enfatizamos a relevância da linguagem para a construção dos corpos, mas também para a 

produção de conhecimento. Através das práticas discursivas, as pessoas produzem sentidos 

sobre a experiência, produzem e reproduzem verdades compartilhadas. Spink (2010) 

ressalta que os elementos constitutivos das práticas discursivas são: a dinâmica, os gêneros 

e os conteúdos. No que se refere à dinâmica, podemos falar da interanimação dialógica, 

compreendendo que toda fala é um endereçamento a um interlocutor, levando em conta 

os posicionamentos negociáveis entre eles; os gêneros se colocam do lado dos estilos 

individuais de fala, e os conteúdos são pensados aqui como repertórios linguísticos, 

conceito que se fará útil nos caminhos que traçamos em direção a nossos objetivos. 

Os repertórios linguísticos, utilizados em nossa discussão, são entendidos como 

dispositivos linguísticos utilizados para construir versões da realidade, através de termos, 

conceitos, figuras de linguagem, unidades de construção das práticas discursivas que se 

articulam na produção de sentidos (ARAGAKI; PIANI, SPINK, 2014; SPINK, 2004). Neste caso, 

referem-se aos termos, conceitos, descrições, figuras de linguagem que sustentam os 

sentidos produzidos sobre os corpos, e sobre outros conceitos que aos corpos aqui se 

articularam. 

A técnica de entrevistas narrativas foi nossa escolha de aproximação às práticas 

discursivas e repertórios sobre corpos e feminilidades. Esta entrevista, tem por uma das 

características, definida por Sandra Jovchelovitch e Martin Bauer (2002) o fato de não 

exigir um roteiro de perguntas previamente definido a ser seguido rigorosamente pela 

entrevistadora. Por outro lado, a entrevista narrativa utiliza-se de tópicos móveis e 

fluidos, de modo que não sejam seguidos de forma rígida, orientados aos sentidos 

atribuídos e temas que aparecem nas narrativas dos interlocutores. Com possibilidades de 

roteiros mais fluidos, privilegia práticas discursivas, além do alcance no sentido de 

propiciar maiores possibilidades de interação entre os atores envolvidos (PINHEIRO, 1999).  

                                         
29 O conceito faz referência ao conceito “Repertórios Interpretativos” de Jonathan Potter e Margaret 
Wetherell, e foi nomeado “Repertórios Linguísticos” por Mary Jane Spink (2004). Utilizo o termo “Repertórios 
Linguísticos”, por este dialogar com as escolhas deste trabalho, e por darmos espaço às questões da linguagem. 
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De modo distinto à perspectiva do modelo de entrevista “pergunta – resposta”, que 

privilegiaria o lugar da entrevistadora, já que esta seleciona os pontos de discussão 

trazendo perguntas que se fazem importantes para o seu percurso de investigação, além 

de utilizar linguagem científica específica; a técnica de entrevista narrativa lança olhar ao 

lugar da informante e as seleções desta de acontecimentos relevantes para dar sentido à 

narrativa, bem como privilegia a interação. As entrevistas narrativas, ao se fazer em forma 

de “contar estórias”, configura-se como um parâmetro importante no que se refere à 

tentativa de explicar e dar sentidos a experiência (BROCKMEIER e HARRÉ, 2003). 

Partindo desta escolha, nossas interlocutoras foram convidadas a relatar histórias sobre 

seus corpos, através de uma questão inicial levada por mim, de modo que pudesse 

convidar à narrativa de suas histórias de maneira “auto-sustentável” (JOVCHELOVITVH e 

BAUER, 2002; p. 97). Utilizei como tópico mobilizador de narrativas, uma explicitação de 

minha parte sobre os motivos que me levaram a me interessar sobre o assunto dos corpos e 

das mulheres trans, e de que forma este atravessa a história da minha vida pessoal e 

acadêmica, propiciando uma forma de comunicação corrente no cotidiano (o contar e ouvir 

histórias). 

Optamos por utilizar esta forma de propiciar narrativas, através da experiência de 

entrevista piloto que realizei em Janeiro de 2014, com Juliana, uma travesti que conhecia 

há algum tempo, residente em outra cidade do nordeste, com a finalidade de refletir sobre 

uma nova proposta de entrevista, diferente da que havíamos pensado com um roteiro de 

questões antes mais definido. Entrei em contato com ela, lhe contei sobre este trabalho e 

a convidei para participar desta entrevista, que foi com seu consentimento gravada. Eu 

havia preparado um roteiro, não de perguntas, mas com pontos para que a gente pudesse 

ir tocando no decorrer do nosso encontro (sobre as primeiras mudanças corporais, sobre 

que tecnologias utiliza para modificar o corpo etc.). Tateei, usei da “intuição”, do cuidado 

com o outro, do respeito, e decidi fechar meu caderno, com aqueles pontos para a 

conversa. Eu estava sedenta naquela hora, ali diante dela, para fazer outra coisa. Tinha 

interesse, de fato, em “falar com ela”. Fazer pesquisa me apareceu assim como alquimia, 

em que pareceu preciso misturar outros elementos aos manuais e roteiros fixos. Diante 

dela, e de nossas aproximações com discussões teóricas que questionam a produção 

científica, questionei o alcance daquele roteiro, e experimentei subverter a regra. 

Falei do meu corpo, de minhas intervenções sobre um corpo que não cresceu como 

prometiam os livros de ciência, e do quanto me foi difícil me fazer mulher em um corpo 

magro, pequeno e desarrumado tendo como parâmetro as normas estéticas correntes. 

Falei do porquê precisei me valer de diversos artifícios para fazer do meu corpo, outro, e 

quais foram eles. Contei de mim, das intolerâncias que construí sobre meu corpo, da minha 

aproximação pela via dos afetos com mulheres trans e nossas correntes conversas sobre os 
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corpos e modos de viver, o que me fizeram ficar interessada, no espaço científico, a falar 

sobre elas, falar sobre nós. A partir da minha narrativa e dos meus motivos, convidei 

Juliana para falar também sobre suas histórias, as histórias de seu corpo. Juliana foi 

convidada a conduzir este momento, a eleger o que sobre isso deseja falar. Eu, por minha 

vez, fiz intervenções no sentido de entender melhor alguns fatos narrados, e outros 

questionamentos com referência aos temas e relatos trazidos por ela (chamadas por 

Jovchelovitch e Bauer de “questões imanentes”).  

Conversamos por uma hora, e muitas coisas surgiram desse momento. Despedi-me de 

Juliana contagiada pelo sorriso dela, e encantada com suas histórias. Nosso encontro 

aconteceu de uma forma bem livre e muito próxima a uma conversa, quase que informal, 

se não fosse seu olhar sobre o gravador, vez por outra e o fato do inevitável 

reconhecimento de que era um momento de pesquisa. 

 Quanto à forma desta entrevista, considerei como uma experiência interessante, pois 

desfez algumas possíveis tensões existentes por estar diante de uma pessoa, de certa 

forma desconhecida, respondendo a perguntas, sobre questões íntimas de sua vida. A ideia 

da conversa, bem como eu ter levado um pouco de mim, borrou um pouco alguns lugares 

como, por exemplo, a pesquisadora como estando no lugar daquela que detém algum 

saber, e o outro, em algumas pesquisas nomeado de “objeto”, como aquele que fornece 

informações para retroalimentar o saber do primeiro. Esse modelo nos pareceu servir para 

desmantelar de certa maneira, o binário “sujeito/objeto”, reconhecendo a agência das 

interlocutoras deste trabalho nos conhecimentos aqui produzidos, e não pensa-las como 

recursos (HARAWAY, 1995).  A própria proposta de metodologias narrativas se colocam em 

desestabilizar um pouco este binário (CUNHA, 2009). Desfeitas um pouco dessas fronteiras, 

as relações entre pesquisadora e interlocutora se fez do lado da interação, e não do 

interrogatório, partindo do pressuposto de que nessas relações produzimos sentidos 

mutuamente (SPINK e MENEGON, 1999; SPINK, 2004), sem recorrer a posições hierárquicas 

nesta relação. 

Refletindo sobre esse primeiro encontro, senti-me diante de pensamentos 

ambivalentes: satisfeita pelos motivos acima narrados, bem como pela riqueza de 

conteúdo trazido, conteúdo este que foi eleito por ela como importante e/ou sobre o qual 

ela gostaria de falar. Juliana me endereçou histórias que escapavam aos objetivos da 

pesquisa (religião, relações afetivas), mas que ela, supomos, gostaria de falar. Esses outros 

relatos me encantaram, e deles, ainda que à primeira vista parecessem tangenciar nossos 

objetivos, podemos pensar em algumas importantes amarrações de análise, e ampliar uma 

concepção inicial de minha parte sobre o que poderia ser os corpos. Ainda que satisfeita, o 

que faz contradizer este primeiro pensamento é a preocupação de as entrevistas realizadas 

dessa forma, esvaziar um pouco o conteúdo direto dos nossos objetivos, de “nos perder” 
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no meio do caminho. O que nos fez repensar essa estratégia, e ressignificar o “nos 

perder”. 

Adentrar por este caminho talvez não signifique “estarmos perdidos”. Talvez por este 

caminho possamos realizar encontros outros, imprevistos e interessantes. As formas que 

Juliana significava os eventos de sua vida, nomeava suas técnicas e experiências, se 

colocam para além do fazer-se entender, mas falava de questões que ela trazia como 

verdades, estas produzidas em suas relações, negociadas, e que se materializavam em sua 

pele. 

Diante desta experiência, optamos por adotarmos essa estratégia de mobilizar 

narrativas e podermos interagir de formas mais próximas. Após a experiência de entrevista 

piloto com Juliana, realizamos entrevistas individuais com sete mulheres trans, residentes 

da Região Metropolitana de Recife, como antes citado, realizamos os contatos com as 

pessoas que foram entrevistadas, através de indicação primeira de lideranças Trans de 

Recife. Através dos primeiros contatos, as pessoas que aceitaram participar da entrevista 

indicavam também outras pessoas. Assim, encontrei Gisele; Janaína; Andréa; Eva; Mariah, 

Maria Clara e Hillyan em lugares escolhidos por elas: residência, lugares que frequentam 

(shoppings, praças), locais de trabalho. Conheci pessoas de suas famílias, amigos, colegas 

de trabalho. Recebi abraços, confidências e sorrisos, em nossas conversas sobre nossos 

corpos. 

Como dito antes, as entrevistas foram todas gravadas mediante autorização das 

interlocutoras e transcritas na íntegra. No momento dos encontros, também fiz anotações 

de percepções sobre nossos encontros em diário, bem como questões que faria a elas 

posteriormente. Encontrei algumas das minhas interlocutoras mais de uma vez, não mais 

em um caráter de nova entrevista nos moldes da primeira, mas a fim de esclarecimentos 

de dúvidas, ou informações. No momento da entrevista, esses próximos contatos foram 

negociados, e realizados com aquelas que se colocaram disponíveis a outras conversas, que 

aconteceram por telefone, e-mail e redes sociais na internet. 

 

2.2. Caminhos analíticos  

Entendemos os processos analíticos não separados dos momentos de realização das 

entrevistas, encontros e leituras30, sendo, portanto processos que vão simultaneamente 

acontecendo, ou se iniciando. Na medida em que realizava as entrevistas, as transcrevia 

logo em seguida, realizando leituras posteriores do material, e fazendo anotações gerais 

                                         
30 Ainda que reconheça o trabalho de sistematização da análise como um processo específico e com 
especificidades. 
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sobre minhas primeiras impressões. Desta forma, os procedimentos de análise não foram 

traçados antecipadamente, mas foram acontecendo no processo, se moldando, quase em 

experimentos de tentativas e erros, e acertos. 

Com todas as entrevistas realizadas, e transcritas, seguimos com suas (re)leituras. 

Leituras das entrevistas, e de todas as anotações e observações que havia feito. Esse 

processo foi repetido várias vezes, a fim de encontrar formas de organizar e analisar o rico 

material que produzimos. Não havia um passo a passo metodológico disponível a ser 

seguido à risca, como tutoriais de maquiagem na internet (que eu repito os procedimentos 

rigorosamente e ainda assim a pintura do meu olho não parece com a da moça do vídeo), 

realizei então leituras de técnicas de análises de Práticas Discursivas (NASCIMENTO; 

TAVINTI; PEREIRA, 2014; SPINK, MEDRADO,1999) e sempre atenta às estratégias utilizadas 

por pesquisadores nos trabalhos em que tive contato, para encontrar/criar formas, a partir 

das matrizes teóricas e metodológicas que utilizamos, de organizar, de visualizar e refletir 

sobre as informações produzidas. 

O processo de “analisar” e trazer questões a apresentar foi um trabalho lento, como 

alertava Wheterell e Potter (1996), um processo de idas e voltas, de novas leituras do 

material, e novas formas de organização das informações de um material denso, extenso, e 

que poderia nos levar a diversos caminhos analíticos, interessantes, instigantes, sedutores. 

Não há um passo a passo a orientar de forma universal as análises de informações de uma 

pesquisa, negligenciando assim, a autenticidade de cada uma delas, sendo impossível 

então uma receita a ser seguida. O processo de análise é sobretudo um trabalho criativo.  

Realizadas as leituras, percebemos algumas questões que se colocavam, criando 

primeiros eixos analíticos gerais a fim de produzir quadros para organizar informações e 

visualizar repertórios linguísticos, como os que seguem abaixo: 

Quadro 1 – Quadro analítico 1. para entrevistas individuais 

Interlocutora 
Repertórios de 
diferenciação 

Termos e nomeações Interlocutores 
Corpos e 
Família 

 Em relação 
às mulheres 

Em relação 
à outra T 

Corpo Trans Feminilidades   

        

 
Quadro 2 – Quadro analítico 1. para entrevistas individuais – continuação 

 

Interlocutora Intervenções corporais Religião Educação Corpos e 
Trabalho 

“Corpo-Nome” 

      

Estes quadros, os primeiros que produzimos, foram realizados para cada interlocutora, 

separadamente. Após isso, criamos quadros outros, separados pelo que chamei de “grandes 

eixos” (o grande eixo “Repertórios de Diferenciação”, ou “Termos  e Nomeações” por 
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exemplo), de modo que pudéssemos juntar todas as informações sobre aquele “grande 

eixo” a fim de categorizarmos informações em eixos mais específicos de análise, com suas 

repetições e rupturas, nos alertando a Variabilidade31 dos discursos. 

Parei este trabalho ainda na primeira parte que traçamos, nos quadros individuais, por 

ter sentido que nessa estratégia estava perdendo informações que achava interessante aos 

objetivos do trabalho. Resolvi partir para um trabalho manual, literalmente, imprimindo as 

entrevistas, riscando, produzindo eixos outros, de modo que pudesse ampliar a 

possibilidade de “observação de repertórios”. Produzi uma espécie de caos, para encontrar 

outras formas de organização. 

Do caos, da bagunça, as coisas tomaram nova ordem, e elaboramos outros quadros para 

cada interlocutora, seguindo a mesma ordem de reflexão anterior, de quadros individuais, 

para quadros temáticos gerais, como os que seguem. 

 

Quadro 3 – Quadro analítico 2. para entrevistas individuais 

 

Começo da narrativa Trans 

Repertórios de diferenciação 
Intervenções 

corporais 
Interlocutores Em relação 

às mulheres 
Em relação à 

outra T 

      

 
Quadro 4 – Quadro analítico 2. para entrevistas individuais 

 

Corpo Família Feminilidades 
Questões de 

gênero 
Inspirações Mente Trânsitos 

       

 

Essa estratégia nos possibilitou visualizar repertórios, produzir através dessas 

observações eixos analíticos (que seguindo as variações discursivas não são um todo 

coerente, mas por vezes permeados de tensões), e seguidamente produzir interlocuções 

entre reflexões teóricas e os eixos de análise produzidos. Este exercício, ora rizomático, 

ora sistemático de análise serviu como uma forma de combinar teorias e outras produções 

discursivas, a partir da questão de pesquisa. 

 

                                         
31 Variabilidade trata-se de um conceito utilizado nas análises de práticas discursivas, que remete-se as 
variabilidades dos discursos (WHETERELL,POTTER, 1996), que não são compreendidos aqui como um todo 
coerente, mas que por outro lado em momentos contradiz-se a si mesmo. 
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2.3. Uma ética para a subversão: modos de garantir o cuidado 

Quebramos o roteiro, ou o refazemos. Levei para as entrevistas meu corpo, minha 

história, minhas fraturas e meus remendos. Levei também o cuidado e respeito com 

aquelas que dividiam comigo histórias de sua vida. Levei sempre à mão, o cuidado de falar 

a elas do que se tratava este trabalho, como eu pretendia realizar; onde e como utilizaria 

as informações, e por que o assunto me interessava. Essa atenção compreende sobretudo 

um compromisso de responsabilidade com as pessoas, pautada na compreensão de uma 

“ética dialógica” (SPINK, 2000) e não somente em termos de instrumentos prescritivos e 

burocráticos, ainda reconhecendo neles a importância e o seu lugar de garantir direitos às 

pessoas que participam de pesquisas 

De todo modo, em consonância com a Determinação 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, o projeto desta dissertação foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade Federal de Pernambuco, com a finalidade de resguardar as pessoas que 

participam de pesquisas. Apresentei às pessoas que participaram dessa pesquisa, após 

esclarecimentos sobre o trabalho, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 

continha informações sobre a pesquisa e questões como: 1) a garantia ao anonimato; 2) a 

liberdade de romper com o processo em caso de algum desconforto, ou simplesmente caso 

mudasse de ideia; 3) os possíveis benefícios e riscos de sua participação etc. Este 

documento deveria ser assinado pelas interlocutoras, bem como por mim, pesquisadora 

responsável pelas entrevistas.  

E é logo no ato da assinatura do documento que nos colocamos frente a um outro 

impasse, e questionamentos sobre os limites de modelos éticos burocráticos: “E agora? Que 

nome eu assino?” me perguntava Gisele na primeira entrevista que realizei, em meio a um 

sorriso irônico. “Eu sugeriria que você assinasse o nome que se sentir mais confortável. O 

que tu achas?” respondia eu, ao passo que ela me dizia, em meio a risos ainda, que 

assinaria o nome do irmão. A questão do nome civil é ainda uma demanda importante para 

travestis e pessoas transexuais brasileiras, pois, diante do processo burocrático para a 

mudança de nome, elas vivenciam diversos constrangimentos e exclusões. Recordo de uma 

das discussões no X Encontro Norte/Nordeste de Travestis e Transexuais, com relação às 

questões relacionadas ao nome e marco novos encontros com meu diário. Em um debate 

que se iniciou sobre as questões do afastamento de pessoas trans de espaços de educação, 

em muitos casos relacionando-se ao desrespeito ao “nome social”, uma das participantes 

tensiona o “nome social”, apontando as medidas tomadas de respeito e visibilidade ao 
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“nome social” como paliativas, aumentando seu tom de voz reivindicando “nome social é 

apelido, eu quero nome civil”32 (Diário, Maio 2013) 

O nome civil em nossa sociedade é uma categoria fundamental, se colocando em 

lugar central no plano da existência civil das pessoas (PROCHNO; ROCHA, 2011; TEIXEIRA, 

2009). Com relação às travestis e pessoas transexuais, a produção de corpo, gênero e 

performances são acompanhadas da construção de um novo nome (BENEDETTI, 2005; 

PROCHNO, ROCHA, 2011). Este outro nome, com o qual passam a ser reconhecidas difere 

do nome que consta em seus registros civis, colocando-as em espaços abjetos de acesso a 

direitos e cidadania, fazendo desta uma importante luta do movimento de travestis e 

transexuais. A mudança de nome e sexo nos documentos oficiais, ainda se apoiam 

fortemente em uma condição de procedimentos cirúrgicos para a mudança dos corpos 

sexuados, e decisões judiciais, fazendo da questão burocrática e dificultosa. Dada a 

centralidade do nome em nossa sociedade, a retificação deste nos documentos oficiais, 

garantiria às pessoas trans, sobretudo a cidadania que o nome nos garante.  

 O questionamento sobre que nome assinar no documento que apresentava, nem 

sempre se fez presente, mas com frequência se fez questão. A esse respeito, o encontro 

com Mariah me foi muito marcante. Mariah trabalha em uma empresa de comunicação da 

Região Metropolitana de Recife, e lá a encontraria. Esperava do lado de fora quando se 

aproximou um senhor que ocupava um cargo de chefia na empresa, e me questionava 

sobre quem eu esperava. Respondi que esperava Mariah, quando ele me disse que lá não 

trabalhava ninguém com esse nome. Ao me ver insistindo na espera, ele me pergunta se eu 

estava me referindo a Mateus, repito que espero Mariah. Ele reconhece a pessoa e me 

convida a entrar e esperá-la em uma ante-sala pequena enquanto conversava comigo sobre 

Mariah, sempre referindo-se a ela como Mateus. Lembro-me de no meio da conversa, me 

fazer de desentendida quando ele usava o nome Mateus para se referir a Mariah e 

perguntar quem era a pessoa que ele falava, dizendo que por momentos me perdia nas 

histórias que me contava. Uma mulher magra, de cabelos longos e loiros chegou na sala em 

que eu conversava com o senhor, e se apresenta de forma muito simpática como Mariah. 

Assim que nos apresentamos não deixei de notar imediatamente o seu crachá, com o 

nome: Mateus. 

Eva também iniciou nosso encontro referindo-se ao seu nome, e a resistência de as 

pessoas assim a chamarem na instituição onde trabalha. Andréa, que havia realizado a 

cirurgia de transgenitalização também deu destaque ao debate do nome em sua narrativa, 

                                         
32 Ela se remetia em sua fala seguinte, ao projeto de Lei de Identidade de Gênero, João W Nery, do deputado 
Jean Wyllys e a deputada Érika Kokay, inspirados em projeto semelhante, já aprovado na Argentina. 
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com relação aos impasses e dificuldades de mudança do seu prenome nos documentos, 

ainda havendo passado por esse procedimento cirúrgico.   

Sobre a exigência de assinatura do nome civil no documento, lançamos olhares a este 

debate que se faz presente e questão entre a população de mulheres e homens trans no 

Brasil. Não podíamos fechar os olhos para as produções e experiências daquelas mulheres 

que ganham corpo também quando são nomeadas, que investem na escolha de seu novo 

nome, nomes estes que hoje são reconhecidas e através do qual se reconhecem. Para além 

de uma ética burocrática, achamos sensato, e por mais que se coloque entre fronteiras 

daquilo que sugerem os códigos, acreditamos ético, respeitar os nomes que elas 

desejassem ali escrever, sem que impuséssemos a elas uma regra a ser “seguida à risca”. 

Se coloca neste caso, uma posição ética e política: respeitar esta luta, reconhecendo a 

importância de possibilidades de alteração do nome, sem tantos entraves burocráticos. 

Nosso posicionamento epistemológico inclusive se coloca em um lugar de estranhar as 

normas postas, normas estas que não dão conta da heterogeneidade das situações. Neste 

caso, o nome a ser assinado é um ponto para debate sobre a questão ética, é um ponto de 

questionamento importante da regra. 

Ainda sobre os nomes de nossas interlocutoras, bem como alguns espaços onde nos 

encontramos e/ou de trabalho, lazer, estudo (como ambiente de trabalho, por exemplo), 

foram substituídos por outros nomes, quando necessário, de modo a resguardar sua 

identidade. Os nomes delas foram substituídos por nomes fictícios, que foram escolhidos e 

negociados com cada uma delas. Algumas preferiram escolher um nome, outras que fosse 

escolhido por mim e aprovado por elas. Entretanto, aqui, outros impasses se insinuam. 

Duas de minhas interlocutoras (Janaína e Maria Clara) reivindicaram que utilizássemos os 

seus nomes neste texto, sem que recorrêssemos a nomes fictícios. Janaína e Maria Clara 

são pessoas que ocupam um espaço público na militância, e gostariam de ter seus nomes 

visibilizados. Encontrei e conversei sobre esse assunto com Janaína por dois momentos. Na 

ocasião da entrevista, Janaína me falava da importância que ela percebia de ter seu nome 

visibilizado, uma importância política. Conversamos sobre o assunto e pedi que a gente 

pudesse voltar a ele em outro momento, para que a pudéssemos refletir melhor sobre o 

assunto. Maria Clara me fez também a mesma reivindicação. 

 Onde encontrar um posicionamento ético? Nas normas e códigos, ou nos desejos e 

justificativas das pessoas com quem conversei, com as quais dividimos relações de respeito 

e confiança, e que me trazem outros motivos que não constam nos manuais? Há espaço 

para negociação dessas leis? Em conversa com Maria Clara, após desligado o gravador, onde 

ela me traz, como Janaína, questões sobre a importância política de o seu nome ser 

visibilizado, fiz o movimento de questionar e refletir sobre aquela reivindicação que 

voltava a aparecer, e pensar nela como um dado.  
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Enquanto falava a Maria Clara sobre aspectos éticos da pesquisa, onde um 
deles seria resguardar sua identidade, de modo a substituir seu nome por 
outro, ela, assim como Janaína, me pede para que o seu nome permaneça 
no texto. Senti-me em um impasse, quando ela argumenta sobre esses 
motivos. Maria Clara me diz que é militante, e que percebe a importância 
para o movimento político de as pessoas lerem seus depoimentos neste 
trabalho, e caso se interessem, consigam reconhecê-la e encontrá-la para 
outras informações, e parcerias para outros trabalhos. Quando Maria Clara 
traz esses aspectos políticos, também já falados por Janaína, achei que 
pode ser importante manter seus nomes. (Diário – 06/06/2014) 

Decidi naquela ocasião manter o nome de Maria Clara, e remarcar a conversa com 

Janaína, que voltava a me falar da importância política de o seu nome ser visibilizado. É 

possível que me tenha faltado argumentos diante do que foi dito por delas, e, ainda que 

tenhamos refletido que talvez este trabalho acadêmico, nestes moldes, não tenha esta 

força política na direção que elas argumentam, decidimos manter seus nomes, em respeito 

às reflexões que elas fizeram e ao acordo que estabeleci com elas. 

Caberia neste momento refletirmos sobre a questão de nomes fictícios. Indo à 

etimologia da palavra, ficto remete àquilo que é falso, ilusório, criação, ao contrário de 

facto que remete aquilo que é verdadeiro. A ideia de nomes fictícios, nomes falsos, 

ilusórios, criados, nos remetem a nomes outros, que sejam verdadeiros. Mas o que seriam 

neste caso nomes verdadeiros? Nomes não seriam em alguma medida negociações? O nome 

verdadeiro seria então o nome de registro civil? Se considerarmos verdadeiros aqueles 

nomes que constam nos documentos oficiais, são todos os nomes que utilizamos para 

nossas interlocutoras, fictícios.  

Algumas delas, diziam já ter participado de pesquisas antes, e fiquei feliz, quando 

Janaína e Eva me falaram que aceitaram o meu convite por perceberem na pesquisa 

acadêmica um espaço importante para falar, e um espaço para que travestis e transexuais 

falem de suas demandas e conquistem espaços, sendo, portanto uma arena útil para as 

travestis e transexuais, bem como para o movimento organizado. Ela trazia ainda, um 

pouco de outros discursos dissonantes, quando dizia da dificuldade de algumas travestis e 

transexuais conhecidas se posicionarem de forma oposta à ela, por estas sentirem-se 

usadas, visto que as melhorias para a suas vidas não apareceram em médio ou curto prazo. 

Queixas que ouvi na ocasião do X Encontro Norte Nordeste de Travestis e Transexuais. 

Partilho da reflexão de Eva, de que o trabalho acadêmico não está separado de um debate 

político, embora compreenda e respeite o cansaço que foi trazido por esses discursos que 

Eva cita, bem como aqueles que ouvi. Houve um aumento significativo no interesse de 

pesquisas em relação às vivencias de travestis e transexuais no Brasil a partir dos anos 

2000, em estudos que traziam com frequência a temática da aids, transformação corporal 

e prostituição (AMARAL; et all, 2014), podendo justificar possíveis cansaços.  
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As entrevistas realizadas foram transcritas na íntegra, e a transcrição enviada para 

aquelas que desejaram ler sua entrevista. Os áudios da roda de conversa que participei, 

acima citada, foram também transcritas na íntegra, e utilizadas com autorização das 

participantes. 

 

2.4. Mulheres trans 

Como marcamos anteriormente, a idéia inicial seria realizar este trabalho com pessoas 

que se nomeassem travestis, entretanto, já na nossa segunda entrevista, Janaína dizia 

enquanto lia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que eu deveria incluir a 

palavra “transexuais” no título que estava lá exposto temporariamente como “Produção de 

feminilidades em/por/com corpos travestis”. Ela dizia que travestis e transexuais são 

diferentes, e que ela não se reconhecia como travesti, reivindicando a nomeação 

transexual neste trabalho. Subsequentemente, outras interlocutoras também alertavam a 

essa questão, dizendo se reconhecerem também como transexuais e marcando possíveis 

diferenças entre travestis e transexuais. Dentre elas, duas se nomeavam como travestis 

(Gisele e Hillyan)  e cinco  como transexuais (Janaína; Eva; Andrea; Maria Clara e Mariah). 

As nomeações “travesti” ou “transexual” isoladamente não davam conta, se fazendo 

necessário pensarmos em outro termo que conseguisse minimamente nomeá-las 

respeitando as diferenças por elas marcadas. Precisávamos de um termo “guarda-chuva” 

através do qual pudéssemos nos referir a nossas interlocutoras nesse texto, bem como 

problematizar os espaços estreitos e escorregadios das nomeações. 

Em substituição ao termo patologizante “travestismo”, a denominação 

“travestilidade”, assumindo uma conotação mais política, começa a ser utilizada nos 

estudos brasileiros a partir do ano de 2005 (AMARAL ET all, 2014). O termo travestilidade, 

proposto por Willian Peres (2005) passa a ser utilizado em vários outros trabalhos 

(PELÚCIO, 2007; LEITE JUNIOR, 2008, NOGUEIRA, 2009), a fim de dar conta da 

heterogeneidade das vivencias das travestis. Ou ainda, usos do termo no plural: 

travestilidades (DUQUE, 2009), a fim de enfatizar uma nomeação que não se faz 

homogênea, havendo inúmeras tensões internas. 

Algumas estratégias tem sido adotadas em trabalhos em que travestis e transexuais 

atuam como interlocutoras a fim de nomeá-las: Universo trans (BENEDETTI, 2005); 

experiência transexual (BENTO, 2006), mulher (transexual) (TEIXEIRA, 2009), sereias 

(SAMPAIO, 2013), são só alguns exemplos. Nós, optamos por chamar as pessoas com as 

quais encontramos de “mulheres trans”, a fim de dar conta de uma nomeação que pudesse 

se referir a mulheres que estão com os corpos em transito, em transformações, de modo 

que não negligenciemos as tensões e heterogeneidades  dos termos travestis e transexuais. 
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Pensamos que talvez dessa forma, e sinalizando os discursos dissonantes possamos 

respeitar as nomeações utilizadas pelas interlocutoras, bem como ganhar espaço para 

refletir sobre a questão dos corpos e sua interface com as possíveis nomeações. 

 O termo por nós escolhido “mulheres trans” (a partir de escolhas posicionadas nas 

falas delas), também parece não estar livre de controvérsias. Falar de travestis e 

transexuais como “mulheres que estão transformando seus corpos”, seria admitir que 

outras mulheres que não se nomeiem travestis ou transexuais não estejam também em 

processos de transformações corporais. Afirmação esta que seria no mínimo grosseira, em 

especial frente ao momento em que vivemos, no qual os corpos, como argumenta Berenice 

Bento (2006) citando a teórica queer Beatriz Preciado “já nascem operados” (p.89) por 

tecnologias sociais de ponta, e seguem ao longo da vida em transformações intensas – 

próteses, fármacos, implantes, transplantes, exposição nos meios de comunicação etc 

(PRECIADO, 2008) – fazendo da ideia de distinção entre corpos naturais e artificiais, 

transformados, um engodo (HARAWAY, 2009). Lançando vistas a este problema sobre o 

termo, argumentamos que estas mulheres, promovem transformações em outros níveis, 

além destes. As transformações que estas realizam no corpo desarticula uma ordem posta 

socialmente, a ordem dada aos gêneros e à sexualidade. Tratam-se de mudanças que não 

servem à potencialização das regras dadas aos gêneros, mas as subvertem. E sobre este 

alcance de suas transformações as quais nos referimos, compreendendo que o termo 

escolhido “mulheres trans” é precário, provisório e parcial. Precário por não dar conta da 

complexidade dos sujeitos, provisório por entendermos que este pode dar conta neste 

contexto, mas com estas ressalvas, e parcial por entende-las como “não fixas”. 

As nomeações travestis e transexuais nos são compreendidas como instáveis e 

constantemente rearranjadas por grupos. Marcar as diferenças que as interlocutoras 

trouxeram sobre as travestis e transexuais, não tem a intenção de fechar as categorias em 

definições prontas, mas enfatizar que estas definições foram produzidas nesse grupo e 

interações e que não se esgotam por elas mesmas. 

A escolha por nomeá-las dessa forma, também se somou a encontros com as 

interlocutoras. Hillyan e Maria Clara ao falar sobre a questão da identidade, diz que essas 

demarcações de diferenças entre as travestis e transexuais estão localizadas em 

determinados espaços, como por exemplo o do movimento social, ou no discurso 

biomédico, e que fora desses espaços as supostas diferenças entre travestis e transexuais 

se diluem diante das resistências (ainda) violentas de parte da população de reconhecê-las 

em feminilidades legítimas: 
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“... para a sociedade não vai mudar muita coisa, ser travesti ou ser 
transexual, na verdade, tá todo mundo junto, aqui no nordeste, 
principalmente aqui em Recife, todo mundo é "frango33"” Hillyan 
 
“infelizmente, mesmo com a cirurgia, com o nome feminino, o gênero 
feminino para uma sociedade transfobica e cissexista que liga o sexo ao 
gênero, independente de qualquer mudança que eu faça no meu corpo eu 
vou continuar sendo homem” Maria Clara 

 

Ainda discutindo questões sobre identidade, Hillyan dizia que ainda que se identifique 

como travesti acredita que a palavra “trans” pode de algum modo contemplar tanto as 

transexuais quanto as travestis, quando esta se refere a um processo de mudança: 

“Não me incomoda, porque a palavra T -R- A-N-S, trans...quer dizer 
mudança, transporte, então nós passamos pela mudança, né? Então todas 
nós somos trans” Hillyan 

Com relação a esses encontros e leituras, optamos por nomear nossas interlocutoras 

de “mulheres trans”. 

Alguns autores (GARCIA, 2007; JAYME, 2010; PROCHNO,NASCIMENTO, ROMERA, 2009) 

que têm discutido as “identidades trans”, marcam em geral essas possíveis diferenças 

entre travestis, transexuais e transformistas, por exemplo, trazendo sobretudo marcações 

que se localizam no corpo e seu uso. É corrente que essas delimitações desenhadas nos 

corpos se façam onde, em geral diz-se que as transformistas empreendem mudanças 

corporais reversíveis através de adereços, maquiagens e roupas; as travestis então tem 

sido assim nomeadas, pessoas que realizam transformações em seus corpos, incluindo 

técnicas irreversíveis (como o caso do silicone, por exemplo), mas que no entanto não 

falam da intenção de extirpar o órgão sexual masculino; as transexuais então, além das 

transformações corporais com hormônios, silicone, depilação falam da intenção da cirurgia 

de transgenitalização, por ter relações de abjeção, neste caso com o pênis. 

Essas fronteiras demarcadas e repetidas podem estar localizadas no surgimento, no 

seio do discurso biomédico, do “fenômeno transexual”, fazendo-se pois necessário 

delimitar características que pudessem identificar um “transexual verdadeiro” garantindo-

lhe “tratamento adequado”. Neste sentido, criam-se diversos repertórios a fim de dar 

conta destas distinções. A abjeção ao corpo, bem como ao corpo assexuado, a urgente 

necessidade de alterar a estética dos genitais, além de intensos sofrimentos, 

características dadas por Henry Benjamin , quando “cria o sujeito transexual”, sustenta 

ainda padrões científicos de distinção de um (a) “verdadeiro (a) transexual” de outras 

identidades. 

                                         

33 “Frango” é um termo utilizado para se referir a homens homossexuais. Epitácio Souza Neto (2009), em seu 
trabalho sobre a prostituição masculina em Recife, discute “frango” como aquele que assume uma postura 
passiva.  
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As nossas interlocutoras por sua vez, ao tentarem significar as possíveis diferenças 

não recorrem exatamente a esses argumentos (ou apenas a eles) demarcados pelo 

diagnóstico médico, que se colocam em espaços bastante escorregadios. As fragilidades 

sobre os conceitos fixos das identidades, são também bastante questionados em outros 

trabalhos (BENTO, 2006; PELÚCIO, 2007; BENEDETTI, 2005; SAMAPIO e GERMANO, 2014). 

Nossos encontros nos faz lançar outros olhares a questões demarcadoras de diferenças, 

como os espaços de circulação (as ruas para as travestis e os serviços de saúde para as 

transexuais, por exemplo), ou também algo da ordem de estéticas de classe e capital 

cultural (acessos a educação, formas de falar, vestir e se posicionar, etc). 

Apenas Andrea havia realizado a cirurgia de transgenitalização, Mariah, que também 

se identifica como transexual, fala da vontade de fazer a cirurgia ainda que reconheça 

suas impossibilidades financeiras, fazendo-lhe viver sem grandes conflitos com seu corpo, 

trazendo para a questão transexual uma questão econômica e Maria Clara, também se 

reconhecendo como transexual diz não fazer planos sobre se submeter à cirurgia, trazendo 

em sua fala uma crítica importante ao discurso biomédico e psiquiátrico, quando estes ao 

se referirem às transexuais as patologizam, se remetendo a uma relação de insatisfação e 

sofrimento com relação ao pênis: 

“é a sociedade que faz a gente ter nojo do nosso órgão, é a sociedade que 
faz com a gente tenha dificuldade de tirar a roupa, não é uma coisa que 
nasceu com nós” Maria Clara 

Para além da cirurgia de transgenitalização, mal estar em relação ao pênis, ou 

qualquer perturbação psicológica, elas se utilizaram de repertórios diversos para marcar 

possíveis diferenças. Nos chamou a atenção, quando aquelas que se identificam como 

transexuais nomearem travestis, pessoas que empreendem mudanças corporais e estão 

inseridas em espaços de prostituição, sofrem o repúdio familiar, falam alto, são 

exageradas e “querem aparecer”. Elas, as transexuais, por outro lado estariam inseridas 

em outros postos de trabalho e outros espaços de sociabilidade, percebidos de forma mais 

higiênica que as zonas de prostituição, sendo mais contidas, educadas e discretas. São 

discursos que nos remetem diretamente a uma questão de estéticas de classe, que se 

insinua de maneira muito marcante nos discursos daquelas que se reconhecem enquanto 

transexuais. As que se reconhecem como travestis utilizaram com mais frequência 

argumentos que se relacionam com a abjeção aos genitais para significarem diferenças 

entre travestis e transexuais. Em vistas a esses diferentes repertórios, pensamos as 

categorias “travesti” e “transexual” como instáveis, e as regras e convenções biomédicas 

que por vezes procuram significar essas vivências se mostram precárias. 

Ainda sobre questões em relação à identidade, uma fala do X Encontro de Travestis e 

Transexuais me veio à memória, onde as tensões sobre as nomeações “travestis” e 
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“transexuais” se insinuavam, e sinalizavam que estas categorias não estão imunes de 

conflitos. Ouvir essas marcações de diferenças de minhas interlocutoras, me fez retornar 

aos diários de pesquisa, enquanto refletia sobre essas instabilidades e tensões das 

nomeações, e o questionamento sobre aquela que aqui utilizaríamos:           

     

Em discussão em que aparece a questão da identidade e ação política no 
mini curso sobre Advocacy, uma importante militante do movimento trans, 
diz que a categoria Transexual não existe, causando certo desconforto e 
comentários contrários entre aquelas que a ouviam. Completava dizendo 
que esta trata-se de uma invenção médica, concluindo “somos todas 
travestis”. A afirmação não era compartilhada por todas, onde outras 
argumentavam também a potencia política da nomeação transexual (Diário, 
Maio/2013). 

Por ora, argumentamos que chamá-las de travestis, ou transexuais poderia nos 

colocar em meio a problemas, já que algumas se reconhecem como transexuais, outras 

como travestis e em suas falas elas fizeram questão de apontar diferenças e de 

problematizar as identidades. Seria arbitrário escolhermos um dos dois termos para 

nomear as pessoas com as quais conversamos, ainda que lancemos olhares a possíveis 

fragilidades sobre a estratégia a qual aqui recorremos. A escolha que fizemos para nomear 

nossas interlocutoras, ainda que buscando seguir a ideia do respeito às nomeações, pode 

também ser interpretada com certa arbitrariedade. Fizemos esta aproximação baseada em 

uma conjunção comum no movimento de luta por direitos sexuais, ao referir-se a “pessoas 

trans” como estratégia de aproximar pautas. 

Como diz Guacira Louro (2008), os corpos carregam marcas, que os significam, 

hierarquizam e categorizam. Essas marcas, descritas de formas diversas, permeou as 

diferenças colocadas entre travestis e transexuais, mas também marcou possíveis 

diferenças entre nossos corpos, entre as pessoas que comigo conversavam, e eu, meu 

corpo foi também lido e nomeado de formas diferentes ao longo desses encontros. Fizemos 

referência anteriormente ao Encontro de Travestis e transexuais do qual participei, e que 

lá, fui nomeada por parte das participantes como “Amapô”, e essa nomeação me 

posicionava em um espaço determinado naquele evento, mas outras nomeações e outras 

leituras sobre meu corpo também foram feitas, e acho aqui interessante apontá-las. Mais 

tarde, na entrevista com Eva, ela me olhou e disse, que se felicitava que o tema 

interessasse a mim: pessoa heterossexual, e Hillyan, que ao se despedir de mim, na 

ocasião de nosso encontro, me endereça um sorriso cúmplice e diz: “você é uma travesti”, 

o que me encheu de alegria e surpresa, como um possível aceite por parte dela, de minha 

pessoa no debate. 
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2.5. Sobre elas 

Nos esquivamos de encontrar interlocutoras para este trabalho apenas em espaços 

associados à prostituição. Particularmente, os espaços ou os discursos, ou ainda os corpos 

que circulam na prostituição não me incomodam. A escolha de tangenciar estes lugares 

refere-se a uma reflexão metodológica, de modo que escapássemos da intensa procura 

adotada em pesquisas no Brasil por interlocutoras através desse caminho, justificado 

algumas vezes por elas possivelmente estarem ali mais acessíveis.  

Acreditamos também que as escolhas que fazemos nos posicionam e produzem certas 

verdades, e estes encontros nas noites, nas ruas, na “pista”, nos remete ao fortalecimento 

do nó entre prostituição e travestis, não que este seja necessariamente uma associação 

perigosa e não desejável, o qual, por outro lado, poderíamos utilizar para pensar em 

questões que ressignifiquem a prostituição, alocando-a em lugares menos marginais. 

Reafirmamos que esta não foi uma escolha moral, mas uma opção metodológica, optamos 

por pensar e visibilizar também outros espaços em que travestis34 circulam, 

desestabilizando minimamente o imaginário de entrelaçamento quase automático das 

travestilidades com prostituição. 

Essas escolhas nos lançam em outros espaços, que não são necessariamente aleatórios 

ou livres de implicações e que cabe trazer para as reflexões destas 

análises/interpretações. Saímos da “noite”, “das ruas” como lugares privilegiados de 

encontro, adotando para isto indicações iniciais da presidente da AMOTRANS –PE, Chopelly 

Glaudston, em função da aproximação que tivemos com ela, e diálogos constantes, o que 

facilitou o encontro de pessoas interessadas em participar. Entrei em contato com as 

pessoas indicadas por ela, e após esses primeiros encontros com aquelas que aceitaram 

participar desta pesquisa, estas nos indicavam novos nomes. Entre estas indicações e 

contatos, algumas pessoas não tiveram interesse em participar, de modo que foi possível 

realizar entrevistas com sete mulheres trans através desta rede, dentre elas, duas 

estiveram presentes na roda de conversa que também foi transcrita para compor material 

de análise, além de outra pessoa que participou desta roda, e autorizou o uso dos áudios 

para esta análise, muito embora não conseguimos com esta contato posterior para 

entrevista individual. 

Compreendemos inicialmente que esta estratégia de encontros nos possibilitaria 

encontrar pessoas que poderiam (ou não) estar na prostituição, visibilizando espaços outros 

de circulação e experiências de mulheres trans da Região Metropolitana do Recife. Esta 

                                         
34 De início, como já havia feito menção no capítulo metodológico, tínhamos intenção de falar com pessoas que 
se identificassem como travestis, entretanto, essa estratégia de acesso à interlocutoras pelas vias de indicação 
através de militantes, nos levou a diálogos com pessoas que identificam-se como travestis e transexuais. 
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escolha nos lançou a histórias diversas dessas mulheres, que precisaram, ou não inserir-se 

no mercado profissional do sexo, por razões diversas e em momentos distintos. Feito este 

adendo, este foi, sobretudo, um caminho que nos lançou a conversas com pessoas que 

minimamente estavam inseridas na e/ou inteiradas da discussão política do movimento 

social de travestis e transexuais. As diversas narrativas trouxeram nuances de uma inserção 

e conhecimento dessas pessoas nos/dos debates políticos, compartilhando de narrativas 

próximas à militância35. De antemão, faz-se necessário situar um pouco do contexto e 

implicações dessa nossa decisão. 

Esta percepção me apareceu durante a terceira entrevista (com Eva), fato que me 

causou um certo cuidado e curiosidade, diante da ideia de adotar uma outra estratégia a 

fim de diversificar o traço da militância das narrativas, ou pensa-lo como contingencial a 

este processo de encontros, situando a associação destas pessoas de uma forma mais 

engajada ou mais “frouxa” aos movimentos políticos. Decidi continuar a estratégia, e 

marcar este traço, que estas pessoas foram encontradas com auxilio de pessoas que estão 

envolvidas no debate da militância, e que possivelmente traz esta marca a suas narrativas, 

pensando que estas são versões produzidas por este grupo, em interação aos nossos 

encontros, e não se prestam a uma versão única36. O questionamento e dúvidas voltaram 

diante de meu contato com Hillyan. Quando a convidei para participar deste trabalho, por 

telefone ela me dizia exatamente aquela questão que estava me fazendo refletir: 

“Liguei para Hillyan, estava difícil marcar encontros com as outras pessoas 
que tinha o contato, desencontros, dificuldades de mobilidade na cidade, 
falta de interesse de algumas delas. Deixei Hillyan por último, diante de 
nossa maior proximidade diante daquelas outras que consegui os contatos. 
Quando falo com ela, ela prontamente se coloca a ajudar, e me alerta da 
possibilidade de o seu discurso ser “todo marcadinho pelo discurso do 
movimento” (sic). Lembro de ter silenciado alguns segundos, a fim de 
pensar e tomar rapidamente uma decisão, e questionada se me interessava, 
eu respondi que sim, e marcamos nosso encontro na ONG onde ela trabalha” 
(Diário de Campo, Maio, 2014). 

Aquela era também uma questão para mim, mas apostamos nesses encontros, de 

algum modo, a estratégia que traçamos de encontro de interlocutoras invariavelmente 

poderia nos levar a caminhos semelhantes, visto que através de pessoas engajadas no 

movimento, os contatos destas primeiras, possivelmente tem algum tipo de acesso e 

inserção nas questões políticas. 

Trazida essa questão, consideramos importante apresentá-las para além dos nomes 

com os quais são identificadas neste trabalho, já tantas vezes citados até aqui, nomes que 

                                         
35 Embora nem todas elas estejam inseridas em um movimento organizado (Andréa e Maryah, não tinha 
vinculação a nenhuma organização ou coletivo político). 
36 Nem tão pouco a uma versão que seja própria do movimento, estamos apenas situando um pouco de um 
“traço narrativo” dos nossos encontros. 
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foram negociados entre nós (eu e elas) para nos referirmos a elas, e passar a inserir no 

aparente vazio desses nomes, histórias dos encontros, sentimentos, percepções e trocas. 

Minha primeira entrevistada foi Gisele. Nós já havíamos nos encontrado em momentos 

anteriores ao da entrevista, em encontros de travestis e transexuais. Começar as 

entrevistas por alguém que eu já havia tido contato antes, tranquilizou minha ansiedade, 

diante da proposta que tinha de dividir com ela questões também de minha vida e do meu 

corpo. Encontrei Gisele em um tarde de março, em um parque no centro da cidade de 

Recife. Nosso encontro foi leve e bem humorado aquele era um lugar que Gisele costumava 

frequentar, o que possivelmente tornou a situação mais “familiar”. Gisele diz identificar-

se como travesti e que começou a fazer transformações em seu corpo a partir dos 20 anos. 

Ela vivenciou essas transformações em seu corpo em um contexto de repressão de um país 

ainda se soltando de um contexto de ditadura militar (início dos anos 1990). Gisele diz ter 

tido dificuldades nesse processo, inclusive financeiras em um momento da vida e ingressou 

no mercado profissional do sexo, tendo atuado também fazendo shows com performances 

artísticas, atualmente ela é funcionária pública e tem uma posição de destaque no 

movimento organizado de travestis e transexuais de Pernambuco. 

Logo após Gisele, eu encontrei Janaína. Também já havia conhecido Janaína da 

ocasião da roda de conversa. Ao meu contato, ela logo recordou-se de mim e aceitou 

prontamente colaborar com este trabalho. Janaína diz identificar-se como transexual, me 

alertando para a mudança do título provisório37 que constava em meu TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). Encontrei Janaína na praça de alimentação de um 

shopping da cidade de Recife em uma sexta feira à tarde, onde ela me contava eventos de 

sua vida. Janaína tem 37 anos, e começou a promover alterações em seu corpo aos 19 

anos.  Janaína enfatizava ainda que não havia realizado nenhuma intervenção cirúrgica. 

Hoje ela é também funcionária pública, mas relata toda uma trajetória de dificuldades 

para se inserir no mercado de trabalho formal, que perpassa a história de vida da grande 

maioria das mulheres trans, onde começou fazendo shows e maquiagens. Janaína também 

logo se vinculou ao movimento político, inserindo-se inicialmente através do grupo de 

artistas, para mais tarde ser militante no que se refere a direitos de travestis e 

transexuais. Janaína me deu mais quatro contatos, entre elas, consegui conversar com 

Andréa. 

O encontro com Andréa, por sua vez, me foi o mais desafiador dentre os primeiros. 

Ela, eu não conhecia anteriormente, não havia encontrado em lugar nenhum antes. Andréa 

era para mim uma desconhecida, assim como eu era para ela. Além de que, Andréa não 

                                         
37 “Produção de feminilidades em/por corpos travestis” 
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residia na Região Metropolitana de Recife, em uma cidade que não conhecia e não sabia ao 

certo como chegar. A ansiedade parecia diferente, como eu iria iniciar a entrevista? Será 

que iria me sentir à vontade de permanecer com a minha estratégia de falar de mim, do 

meu corpo, dos motivos que me levaram a realizar essa pesquisa que estão tão 

embaralhados com minha pele? A dificuldade de mobilidade na cidade, me fez sair de casa 

mais cedo para procurar com calma o lugar marcado para nos encontrarmos, uma padaria 

no centro da cidade, de lá, Andréa me levaria à sua casa. Era também a primeira vez que 

fazia uma entrevista na residência da interlocutora. Andréa me foi muito prestativa, e 

conversamos sobre diversos assuntos até chegarmos à sua casa. Andréa tem 37 anos, e por 

ora dizia identificar-se como transexual, e outras como mulher. Ela começou a intervir 

sobre seu corpo aos 18 anos, e há um ano realizou cirurgia de transgenitalização, tendo 

realizado o procedimento na Tailândia38, o que ela nomeia de “o fim de um ciclo”. Andréa 

trabalhou como maquiadora em uma empresa de comunicação, e hoje trabalha como 

cabeleireira. 

Encontrei também Eva, em um momento de muitas contingências no que se refere ao 

processo de pesquisa. O local onde havíamos marcado (um shopping), por alguma razão 

não abriu naquele dia, e conversamos na rua, em meio ao intenso tráfego das ruas de 

Recife, enquanto o local abriria. Não abriu, e nesse meio tempo, Eva já havia trazido 

questões muito interessantes, que foram acessadas através de minha memória. Neste meio 

tempo, pedi a ela para gravar, já que já havíamos tocado em questões tão importantes, ao 

que esta me autorizou. Entre a intervenção de vendedores de cosméticos, e as pausas 

diante do barulho dos automóveis, conversamos. Eva tem 26 anos e inicia nossa conversa 

dizendo que trabalha em uma instituição de ensino infantil, depois de ter perpassado por 

diversos postos de trabalho (vendedora de jornais, cabeleireira). Eva identifica-se como 

transexual, e fez as primeiras intervenções em seu corpo aos 14 anos, buscando brechas no 

mercado de trabalho a fim de custear as mudanças desejadas e manutenção de seu corpo. 

Eva também faz diálogos com o movimento de travestis e transexuais. 

Mariah é uma loira exuberante, mas na ocasião de nosso encontro, na empresa de 

comunicação onde trabalhava, ela era insistentemente chamada de Mateus. Esperava 

Mariah do lado de fora, quando um senhor, que ocupava algum cargo de chefia na empresa 

me convida a entrar e me pergunta a quem procuro. Me apresento e digo que estou 

esperando Mariah, quando ele me diz que lá não trabalha ninguém com este nome, balanço 

a cabeça positivamente e continuo a esperar, diante de minha insistência ele pergunta se 

não seria Mateus. Insisto ainda que espero Mariah. Ele então “reconhece” a pessoa e me 

                                         
38 As cirurgias realizadas na Tailândia são reconhecidas por suas inovações que permitem a criação de um órgão 
esteticamente idêntico à vagina, bem como a garantia de lhe proporcionar prazer. Além de que, no país, as 
cirurgias são realizadas com menos entraves burocráticos. 
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convida a entrar e espera-la em uma ante sala enquanto conversava comigo sobre Mariah, 

insistindo em referir-se a ela como Mateus, apesar de sua aparência, nome e performance 

todos voltados para “feminilidades”. Conversei com ela, logo após seu expediente, em uma 

das salas da empresa. Mariah se reconhece como transexual, e diz ter começado a realizar 

mudanças em seu corpo e performance aos 16 anos. Mariah não faz parte de nenhum 

movimento político. 

Maria Clara é a mais jovem do grupo de interlocutoras que conversei, ela tem 18 

anos, e começou a fazer uso de hormônios há dois anos. Maria Clara, apesar da “pouca 

idade”, já é muito engajada no movimento político. Ela está finalizando o ensino médio, e 

foi com cadernos na mão e uma turma de amigos ainda adolescentes que a encontrei na 

praça de alimentação de um shopping. Não conhecia Maria Clara, e a reconheci por ela 

estar acompanhada de uma pessoa que eu já havia conhecido em eventos, o qual chamou 

minha atenção e me apresentou a Maria Clara. Maria Clara se diz transexual, embora 

considerasse que por vezes acreditava importante se colocar como travesti, de modo a 

problematizar um suposto status marginalizado da nomeação “travesti”. 

Hillyan foi minha última entrevistada. Havia conhecido ela também no X Encontro 

Norte/Nordeste de Travestis e Transexuais, e naquela ocasião me aproximei dela, tendo a 

encontrado em diversos outros eventos e ocasiões. Fiz o contato com ela, que prontamente 

aceitou meu convite, me alertando para a possibilidade de a sua fala “ser toda marcadinha 

pelo discurso do movimento”. Hillyan identifica-se como travesti, e trabalha em uma ONG 

ligada à travestis e transexuais, e diz ter trabalhado fazendo shows e no mercado 

profissional do sexo logo quando começou a fazer intervenções sobre seu corpo, a fim de 

poder custear esses procedimentos. Encontrei Hillyan em seu local de trabalho, e fui 

recebida com muita simpatia e bom humor. Hillyan e Janaína estavam presentes na roda 

de conversa que citei anteriormente. 

Organizamos algumas dessas informações até então apresentadas sobre nossas 

interlocutoras no quadro síntese que segue. 
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Quadro 5 – Quadro síntese com informações sobre interlocutoras 

Nome Idade Cor Trabalho Identifica-se como 
Movimento 

Político 

Gisele - Branca Funcionária 
pública 

Travesti Sim 

Janaína 34 Branca Funcionária 
pública 

Transexual Sim 

Eva 26 Negra Funcionária de 
uma instituição 
de educação 
infantil 

Transexual Sim 

Andréa 37 Branca Cabeleireira Transexual/Mulher Não 

Mariah 23 Branca Funcionária de 
empresa de 
comunicação 

Transexual Não 

Maria 
Clara 

18 Negra Estudante Travesti/Transexual Sim 

Hillian - Negra Terceiro Setor Travesti Sim 

Através destes encontros, como já havia citado, optei por não fazer uso de um 

roteiro predefinido de perguntas, de modo que os encontros possibilitassem maiores 

interações, e diluísse as fronteiras que separam friamente pesquisadoras e interlocutoras 

como “sujeito e objeto”. Não tinha um texto predefinido, mas de antemão disse nessas 

diversas ocasiões que me propunha a estudar corpos, de como produzíamos nossos corpos, 

neste meio, falei de mim, “condenada a viver por muito tempo em um incongruente corpo 

de criança”39, minhas produções e estratégias, convidando-as a também me contarem 

histórias de seus corpos, de suas vivências. 

Essas narrativas perpassaram e ultrapassaram o “corpo-silicone”, o “corpo-hormônio”, 

o “corpo-pênis”, o “corpo- vagina/útero”, sendo narrados de modo não necessariamente 

vinculado apenas a questões da materialidade, e às intervenções vivenciadas na carne, na 

pele, nos pelos. Convidadas a falar sobre seus corpos, elas trouxeram de forma 

indissociável às transformações materiais seus entrelaçamentos com um “corpo-social”, 

um “corpo-nome”, corpos que estão atravessados por afetos, histórias, estéticas, classe, 

família, religião, direitos etc. explicitando as diversas maneiras possíveis de se falar sobre 

um assunto, que ultrapassam o óbvio.  

 

 

 

 

 

                                         
39 Citação de Javier Marias em “Coração tão branco”. 
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3. SOLTANDO BOTÕES: CONSTRUINDO CORPOS REFERENCIAIS E 

TEÓRICOS 

 

“A idade visível e o aspecto de uma pessoa possam depender de 
quem dela se aproximou” Javier Marias. Coração Tão Branco 

 

3.1. Pré – texto ou um pretexto teórico: construindo um corpo referencial 

Adianto aqui que nos colocamos em uma perspectiva sobre o corpo que ultrapassa (mas 

não negligencia) a clássica dimensão biológica por meio da qual os corpos são usualmente 

lidos (ou produzidos). Pensamo-los como produtos linguísticos; históricos; culturais, e 

produzidos por diversos discursos e instituições, interconectando-se de forma indissociável 

e interdependente do envoltório material. Neste sentido, no que se refere às questões 

linguísticas e discursivas acima citadas, marcamos e trazemos aqui ao debate o discurso 

científico, que em meio a uma complexa rede de saber-poder, não se exime de se colocar 

como uma formação discursiva que permite a produção de determinados regimes de 

verdades40 (FOUCAULT, 2004), e porque não dizer, neste contexto onde me aventuro, a 

produzir corpos.  

Partindo desta reflexão, realizamos revisão bibliográfica em plataformas de 

indexação41 de artigos, dissertações e teses, disponíveis na internet utilizando-nos de 

palavras chaves42 diversas a fim de refletir sobre as formas como se tem questionado a 

travestilidade e transexualidade no Brasil, bem como encontrar trabalhos que se 

comunicassem com os objetivos deste nosso investimento a fim de compor o “corpo 

referencial” deste trabalho, mas também para que pudéssemos minimamente refletir 

sobre que corpos estão sendo produzidos e visibilizados por entre esses discursos no que se 

refere à mulheres trans. 

Neste processo de buscas e encontros, pudemos visualizar de que forma tem-se 

configurado as produções sobre travestis e transexuais ao longo do tempo, em que áreas de 

conhecimento os estudos estão sendo empreendidos; o que tem se definido como questões 

                                         
40 Conjunto de procedimentos regulados, que ganham estatuto de verdade e para que produza efeitos coloca-se 
como um regime, estando “ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela 
induz e que a reproduzem” (FOUCAULT, 2004). 
41 Foram utilizadas as seguintes bases de dados: o Scientific Eletronic Library Online (SciELO) onde pudemos ter 
acesso a periódicos científicos; a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde 
tivemos acesso a teses e dissertações produzidas no Brasil; e, por fim, a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS 
CAPES). 
42 Como por exemplo: travesti; travestilidade; transexual; transexualidade; corpo e travesti, corpo e 
transexual, bem como seus plurais. 
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de interesse; por meio de que categorias analíticas tem sido pensado; quando o corpo se 

coloca como categoria privilegiada, e que corpos estão sendo produzidos ainda que 

precária e provisoriamente por estas produções. 

Este trabalho de revisão bibliográfica nos permitiu, assim, visualizar os investimentos 

científicos e políticos sobre travestilidades e transexualidades que, em nosso 

levantamento, são publicados no Brasil a partir da década de 199043 nas Ciências Sociais, 

quando se observa um crescente interesse de pesquisadores por experiências diversas de 

travestis e transexuais. Este interesse em pesquisas foi possivelmente impulsionado pelas 

intensas e importantes transformações culturais e políticas vivenciadas no país, onde em 

um cenário de abertura política, os movimentos sociais ganharam novas forças e 

visibilidades enquanto espaço de reivindicação popular. Após a abertura política, de forma 

mais marcante, cidadãos demandaram maior participação no sentido de ter garantidos seus 

direitos fundamentais e enquanto grupos sociais trazendo demandas particulares (JESUS, 

2012). Marco neste panorama de participação política de grupos, o movimento LGBT44, no 

qual travestis e transexuais empreenderam diversas disputas internas e negociações pela 

inclusão de suas questões no então movimento político. Outra questão importante a ser 

observadas, foi o crescimento de grupos de pesquisa voltados às questões de gênero e 

sexualidades, repercutindo em interesses do Governo Federal em apoiar esses 

investimentos científicos. 

As organizações de travestis começam a se articular prioritariamente através de 

organizações em locais de prostituição, tendo um momento marcante, como apontado por 

Carvalho (2011), a reivindicação de um grupo de travestis que se prostituiam na Praça 

Mauá, no Rio de Janeiro, em resposta aos constantes casos de violência policial a este 

grupo de pessoas nos locais tradicionais de prostituição na cidade45, formando, em 1992 a 

primeira organização política de travestis do Brasil e da América Latina, a Associação das 

Travestis e Liberados (ASTRAL). As primeiras organizações colocaram-se também próximas 

aos debates relativos ao enfrentamento da epidemia de AIDS, como resposta a histórica 

associação no Brasil, através do discurso médico e fortalecido pelo discurso midiático, de 

homens homossexuais e travestis à doença, e à violência policial da qual eram 

potencialmente vítimas.  

                                         
43 Nesta década, com mais expressividade aqueles que se referem à travestilidades, sendo que os trabalhos que 
se remetem a transexualidade em um contexto mais próximo as Ciências Sociais, saindo do olhar médico-
psiquiátrico aparecem com mais ênfase no Brasil a partir dos anos 2000.  
44Faço uso aqui da nomeação contemporaneamente utilizada: LGBT, mas faço referências que esta sigla passou 
por diversas mudanças e negociações, sendo o movimento político naquele contexto histórico nomeado de 
“Movimento Homossexual Brasileiro” (GREEN, 2000; CARVALHO, 2011). 
45 Essa manifestação aconteceu dia 2 de Maio de 1992. 
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Cabe também, lançar olhares ao discurso midiático, onde as pessoas chamadas 

“travestis” figuravam com frequencia as páginas policiais enfatizando questões com 

prostituição, criminalidade e drogadição (PERÉT, 2011; CARVALHO, 2013). Ou ainda, 

pessoas nomeadas “transformistas” que passaram a aparecer com maior frequência, 

sobretudo em performances artísticas em programas televisivos, como o “Show de 

calouros”, exibido no SBT, entre as décadas de 1980 e 1990, marcando os corpos de 

mistério e pitadas generosas de exotismo. Essas inserções em debates institucionalizados 

faz a categoria “travestis”46 começar a aparecer neste cenário como sujeitos jurídicos e 

políticos propondo novas visibilidades e trazendo mais questionamentos e temas de 

interesse ao espaço científico. 

No que se refere à transexualidade, categoria surgida em meio ao saber disciplinar 

médico-psiquiátrico47 figurando em manuais de doenças como o CID-10 e o DSM, os 

primeiros investimentos científicos no Brasil utilizando-se esta nomeação se colocam 

também neste campo disciplinar. Cabe destacar, no contexto brasileiro, que o termo 

“transexual” começa a circular através da mídia e pelo discurso científico por volta dos 

anos 1980, após as intensas discussões sobre a primeira cirurgia de transgenitalização 

realizada no país na década anterior, pelo médico Roberto Farina, na ocasião preso por 

lesão corporal diante de tal procedimento (BENTO, 2006; LEITE JÚNIOR, 2009; BARBOSA, 

2013), somando-se a isso não podemos perder de vista o denominado por Jorge Leite Júnior 

(2009) “fenômeno Roberta Close” 48, levantando questionamentos, e discursos sobre o 

burburinho nomeado de transexualidade pelo campo médico, psiquiátrico, midiático etc. 

Investimentos nas ciências Sociais aparecem no Brasil depois da década de 2000, passando 

a questionar sobretudo a dicotomia natureza x cultura. 

Cabe ainda fazer referência às possíveis distinções e aproximações produzidas entre as 

nomeações: travestis e transexuais49. Em algumas produções (GARCIA, 2007; PROCHNO, 

NASCIMENTO, ROMERA, 2009) possíveis diferenças são apontadas, sobretudo com 

referência a determinadas referências corporais e performances . Outros (BENTO, 2006; 

                                         
46 O norte americano Don Kullick (2008), em sua etnografia em um contexto de prostituição entre travestis em 
Salvador (BA), afirma que a categoria identitária “travesti” é tipicamente uma produção brasileira. 
47 Após a segunda guerra mundial, através do caso de Christine Johansen, militar que passou a fazer 
intervenções hormonais sobre o corpo, e experimentos hormonais com vistas a “feminilizar” um corpo, 
nascendo o que foi nomeado por Henry Benjamin de “Fenômeno Transexual”. 
48 Roberta Close, modelo brasileira, desfilava uma estética corporal com marcas de uma feminilidade burguesa, 
distanciando-se da ideia de travesti como um homem grosseiramente vestido de mulher (LEITE JUNIOR, 2009), 
Roberta também não circulava em meios de prostituição, nem tão pouco no contexto de apresentações em 
performances artísticas em números musicais, sendo lida como algo que se diferencia do que se construiu sobre 
a categoria “travesti”, muito associada à prostituição, uso de drogas e violência. Deste modo, Roberta talvez 
se colocasse próxima a outra “categoria” que não travestis. 
49 Essa discussão será mais explorada no capítulo metodológico, onde argumentamos o porquê de nomear 
nossas interlocutoras de “Mulheres Trans”. 
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PELÚCIO, 2007; LEITE JUNIOR, 2009), contrariamente problematizam essas possíveis 

distinções, argumentando-as falíveis, em que as demarcações de limites entre uma e outra 

mostram-se transponíveis, recriadas e negociadas entre os pares. 

Aparecer como identidades jurídicas/políticas, ora distinguindo-se uma da outra, em 

outras se fundindo, possibilitou a inserção das questões de vivencias de travestis e 

transexuais em diversos meios discursivos, visibilizando questões para os investimentos 

científicos. Além disso, outros discursos, possivelmente possibilitaram olhares às 

experiências de travestis e transexuais, como as reflexões das produções feministas, sobre 

as relações de gênero que possibilitaram tensionamentos com relação ao significante 

“mulher”; outros olhares às sexualidades e corpos (SARDENBERG, COSTA, 1994; 

PISCITELLI, 2004). Marco também as possibilidades de reflexões trazidas pelos debates da 

Teoria Queer, levantando importantes discussões sobre a heteronormatividade 

compulsória, tensionando os corpos, gêneros, identidades, etc. De forma mais próxima às 

questões relacionadas a pessoas trans, produções da teoria Queer tem proporcionado 

importantes leituras críticas no que se refere à patologização destas vivências, por 

exemplo. Estas, certamente foram reflexões importantes para lançar olhares a diversas 

questões relacionadas às travestis e pessoas transexuais. 

Localizar este panorama nos faz ler melhor as peculiaridades do levantamento. Entre 

os artigos, dissertações e teses que localizamos, identificamos uma produção significativa 

da Antropologia e da Sociologia, sendo quantitativamente seguido por trabalhos na área de 

Psicologia (Clínica e Social) e Saúde Coletiva, entre outras áreas disciplinares, como: 

Educação, Estudos Feministas, Serviço Social, Artes, Geografia, Linguística, Filosofia, 

Direito, organizados na tabela a seguir: 
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Tabela 1 – Áreas de produção científica sobre travestilidades e transexualidades 

Campo disciplinar Números de produções 

Antropologia/Sociologia 39 

Psicologia (Clínica/Social) 22 

Saúde Coletiva 14 

Educação 7 

Estudos Feministas 7 

Serviço Social 3 

Artes 2 

Geografia 2 

Linguística 2 

Outros 650 

TOTAL 104 

 

Percebemos que as vivencias de travestis e transexuais tem levantado interesse de 

pesquisadores através de diversas disciplinas e olhares, e mais que isso, os trabalhos 

encontrados recorrem a uma estratégia de diálogos transdisciplinares a fim de dar conta do 

recorte a que se propõe. 

Com referencia a estes recortes temáticos, realizamos leitura atenciosa dos resumos 

dos trabalhos, a fim de identificar que questões e vivências de travestis e transexuais 

foram privilegiadas nestes trabalhos. Deste trabalho, produzimos 11 categorias com temas 

que foram prioritariamente tratados, que nomeamos: Saúde; Prostituição; 

Corpo/Estéticas; Identidades; Gênero; Violência/Violação de direitos; Educação; 

Conjugalidades; Geração; Movimento político e Questões Jurídicas, organizadas na tabela a 

seguir: 

 

                                         
50 Incluímos na categoria “Outros”, áreas disciplinares nas quais encontramos apenas um trabalho, como: 
Filosofia, Direito, Enfermagem, Gerontologia, Planejamento, e Ciências da Informação. 

Fonte: Arquivo pessoal 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Tabela 2 - Temas discutidos nos trabalhos encontrados em levantamento  

bibliográfico sobre travestis e transexuais 

 

Temas de discussão Numero de trabalhos 

Saúde 19 
Prostituição 17 
Corpo/Estéticas 13 
Identidades 12 
Gênero 11 
Violência/Violação de direitos 9 
Educação 5 
Conjugalidades 5 
Geração 5 
Movimento Político 4 
Questões Jurídicas 4 

TOTAL 104 

 

A produção destas informações auxilia nossa reflexão de algumas formas: a primeira a 

localizar dentre aqueles trabalhos dos quais realizamos prévia seleção através dos títulos51, 

quais aqueles que podem fazer diálogos importantes com nossos objetivos52; além de nos 

possibilitar reflexões no que se refere à produção científica e o contexto político e social 

que podem ter impulsionado tais interesses, e também nos ajudando a pensar em corpos 

que podem ser através desses trabalhos, produzidos. 

Neste sentido, associamos à categoria “Saúde” trabalhos que discutiam questões 

relativas às DST/AIDS, acessos aos serviços de saúde com cidadania e processo 

transexualizador. Nesta categoria, cabe destacar que aqueles que discutiam prevenção à 

DSTs/AIDS e acesso aos serviços de saúde tiveram prioritariamente como interlocutoras 

pessoas que foram nomeadas “travestis” (SANTOS, 2007; MULLER; KNAUTH, 2008; 

SABATINE, 2012), enquanto que aqueles que referiam-se a discussões sobre processo 

transexualizador e patologização de identidades de gênero, nomearam suas interlocutoras 

como transexuais (LIONÇO, 2006; AMARAL, 2011; SAMPAIO, 2013; COELHO, 2012). Essas 

produções não nos parecem deslocadas do contexto que apresentamos anteriormente como 

plano de fundo. 

Na categoria que nomeamos “Prostituição” reunimos trabalhos produzidos tendo como 

potenciais interlocutoras travestis que se prostituem nos grandes centros urbanos 

                                         
51 Sendo selecionados dentre os trabalhos encontrados, aqueles que tivessem no título prioritariamente as 
palavras travesti(s), transexual(is), travestilidade(s), transexualidade(s), ou aqueles que a essas questões de 
fato fizessem referência direta. 
52 Através dos quais tivemos acesso a outras bibliografias importantes que escaparam a este levantamento. 
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brasileiros e europeus, sendo a partir da atividade e espaços de prostituição levantadas 

questões (PELÚCIO, 2007; TEIXEIRA, 2008; JIMENEZ, ADORNO, 2009) . Mario Felipe Carvalho 

(2011) argumenta a intensa produção sobre a travestilidade circular em torno da 

prostituição diante da percepção de nesses espaços, essas pessoas “se fazem mais visíveis 

e abordáveis” (p. 14).  

Marcamos também a associação feita no Brasil entre as travestis e as práticas sexuais 

ditas libertinas e a prostituição, autores como James Green (2000b) e Jorge Leite Junior 

(2008) fazem uma trajetória dessas correntes associações a partir dos anos de 1960, 

remetendo-se às dificuldades de as travestis inserirem-se no mercado de trabalho formal, 

nem tendo no meio artístico, em que muitas se colocaram, retorno financeiro satisfatório, 

fazendo muitas pessoas recorrerem ao “fascínio sexual” produzido por seus corpos por 

meio da prostituição. O termo “travesti” então, mesclou-se à prostituição, fazendo dos 

dois termos realidades próximas.  

Outro grupo de trabalho que nos chama a atenção, é aquele que chamamos de 

“Corpos/Estéticas”. Este grupo é o que aparentemente se aproxima mais de nossas 

reflexões, de forma ligeira, ainda que nem todos eles, trazem o corpo como uma categoria 

analítica. Este grupo reúne trabalhos que se referem aos corpos em uma discussão de 

produção de saúde, outros que trazem uma discussão corpo/gênero, um outro enfoque que 

nos remete à produção de corpos erotizados, trazendo a questão da prostituição, além de 

outros53 que se colocam em discussões sobre a produção de corpos trazendo questões sobre 

a materialidade dessas transformações, dando ênfase ao que nomeamos “corpo-silicone”; 

“corpo-pênis”; “corpo-ambíguo – fantástico” (PELÚCIO, 2004; BENEDETTI, 2005; SILVA, 

2008; LOURENÇO, 2009; NOGUEIRA, 2009; SAMPAIO, 2013) Perpassavam por entre estes, 

interlocutoras nomeadas: travestis; transexuais, Drag Queens, Crosdresser.  

Entre os outros grupos de trabalho, marco os investimentos em relação aos processos 

de educação e geração, apontados como um déficit em meio à literatura especializada em 

levantamento realizado por Marília Amaral e coloboradoras (2014) até o ano de 2010. 

Chamo a atenção também ao interesse às experiências políticas de travestis e transexuais. 

Outro adendo importante, é que questões relacionadas ao corpo, ainda que nem sempre 

funcionando em todos os trabalhos como conceito central, perpassa todas essas produções. 

Percebemos, de forma geral, por entre estes tantos, o circular de “corpos vulneráveis” 

e outros “transtornados”. Constantemente vulneráveis a violências, violações de direitos e 

ao risco de contrair HIV/AIDS, que nos dão a impressão de corpos potencialmente 

vitimizados, e os outros, corpos loucos, onde corpo e mente se misturam e não se colocam 

                                         
53 Esta forma de organização é meramente didática, por ora uma abordagem se mistura em outras em um 
mesmo trabalho, por exemplo. 
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em um possível consenso, fazendo uma confusão na pele; no pelo; na carne; na alma, e 

consequentemente nas ruas; no posto de saúde; nas escolas... Outras produções me 

remetem à ideia de corpos “hipersexualizados” ou dotados de “hiperfeminilidades”, em 

construções discursivas que remetem à produção de corpos de mulheres trans com um viés 

de erotização, e performances de gênero estereotipadas e levadas às últimas 

consequências, ideias que me remetem ao fantástico, mágico. Outros que chamamos de 

“corpos subversivos” e outros ainda, com os quais tenho mais simpatia, que nomeamos de 

“corpos subversivos, pero no mucho”. Estes incomodam as ideias de corpos e gêneros 

naturais, subvertendo e questionando os modelos aceitos socialmente, levantando 

sobretudo questionamentos sobre natureza x cultura; natural x artificial. Os primeiros me 

dão a ideia de corpos superpoderosos, no sentido de subverterem regras por existirem no 

mundo, e os outros que pensam esses corpos sim como subversivos, mas que se 

colocamtambém a reproduzir normas, se colocando a meu ver como mais humanos e 

inseridos em uma teia de significantes compartilhados por uma cultura em determinado 

tempo histórico. Essas percepções de corpos, não são estanques, fazendo com que essas 

separações que fizemos aqui sejam meramente didáticas, em que mais de um desses 

“corpos” que aqui refletimos perfilem nos trabalhos. 

Os múltiplos e contrastantes sentidos de corpo que se configuram nessa literatura, 

em si só, poderia ser alvo de análises bastante ricas, as quais não se configuram no objeto 

dessa pesquisa. Sabemos que este exercício, realizado de forma mais concentrada, nos 

renderia outro trabalho dissertativo, mas não poderíamos deixar de minimamente fazer 

observações sobre as “produções de corpos de mulheres trans” pelo discurso científico, e 

fazer com que estas observações nos auxiliem a traçar caminhos teóricos e metodológicos, 

além de nos implicar nessas escolhas, procurando caminhos que se distanciem de corpos 

fantásticos, mágicos, mitológicos, e que nos proporcione mais aproximações desses outros 

“subversivos, pero no mucho”. 

Como apontamos anteriormente, ainda que em trabalhos que não se coloquem a 

discutir as questões relacionadas aos corpos de forma mais direta, eles são sempre 

mencionados e minimamente refletidos. Mulheres trans são comumente significadas em 

meio à bibliografia especializada, como pessoas que promovem constantes transformações 

corporais, através de tecnologias diversas, de modo que o corpo seja marcado o mais 

fielmente, por características reconhecidas culturalmente enquanto femininas, transitando 

assim entre os limites organizados para os sexos e gêneros (PELÚCIO, 2004; BENEDETTI, 

2005; SILVA, 2008; JAYME, 2010; SAMPAIO, 2013), sendo estas produções discutidas como 

práticas subjetivas estruturantes, e como produtoras de condições de bem estar e saúde.  

As transformações que as mulheres trans empreendem sobre e em/com seus corpos 

acabam por levantar questionamentos com relação à concepção binária que a cultura 
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moldou para cada um dos dois sexos através dos quais classificam-se e hierarquizam-se os 

seres humanos. Os sexos e gêneros54 foram construídos, a partir do século XVII55, de 

maneira dicotômica (pênis-vagina; masculino – feminino; homem-mulher etc.) e 

intransponíveis,   compreendendo-se  que a “ferida do sexo” marca um corpo desde o 

nascimento, sendo um garantidor direto do gênero (vagina – feminino; pênis – masculino), 

e ordenando práticas e desejo (em uma lógica heteronormativa), como lembra Butler 

(2012). Esta leitura garante aos sexos, gêneros e corpos uma percepção de naturalidade, 

fazendo-os categorias pré-linguisticas e a-historicas, as citadas transformações de 

mulheres trans neste caso, embaralham em certa medida essas sequencias lógicas de 

“sexo-gênero-desejo”, fazendo com que seus corpos, performances e vivências sejam 

possivelmente lidas como subversivas (em alguns momentos vistas como tão subversivas 

que beira o exótico).  

Concordamos que sim, os corpos, performances e vivencias de mulheres trans 

trazem diversos questionamentos que se fazem importantes no que se refere às dicotomias 

natureza x cultura; natural x artificial; humano x não-humano, e aos regimes de saber-

poder que produzem discursos onde corpos, sexos, gêneros e práticas sexuais são montadas 

como perversamente naturais, fazendo com que pessoas que se distanciam do modelo dito 

natural se aloquem em categorias patológicas, marginais, perigosas, abjetas56. Entretanto, 

refletimos que, ainda que com suas performances e corporalidades, mulheres trans fazem 

importantes deslocamentos, desestabilizando e desnaturalizando normas, por outro lado 

também reproduzem repertórios de sexo, corpo, gênero que fazem funcionar a lógica da 

heteronormatividade compulsória57. Colocá-las como responsáveis por intensas e apenas 

subversões, parece-nos exclui-las do conjunto de signos, significados e significantes que 

compartilhamos e produzimos coletivamente em determinada cultura e tempo. Parece-me 

que seria pensá-las como separadas dessa roda de sistema simbólicos que movimentam 

nossas vidas, levando a olhares que possam ignorar as reiterações de uma lógica 

heteronormativa empreendida por essas pessoas, como se elas por alguma razão não os 

                                         
54 Estes entendidos como estando em relação direta com o sexo, onde o órgão pênis produziria masculinidades, 
e o órgão vagina, feminilidades. 
55Segundo Tomas Laqueur (2001), até o século XVIII, não existia uma distinção em relação de exclusão entre os 
corpos sexuados, estes não reconhecidos como corpos diferentes e opostos, mas sim em uma relação de 
continuidade e/ou perfeição, onde, os corpos que hoje nomeamos de masculinos representava corpos com 
calor vital ideal, perfeitos, e outros, hoje chamados de femininos, como corpos com menos calor vital, e 
portanto ainda imaturos, “não perfeitos”. 
56 O conceito de abjeção, rica a nossa discussão será mais detalhadamente discutido no “corpo teórico” desta 
dissertação. 
57 A heteronormatividade compulsória refere-se não a práticas sexuais, mas, sobretudo a um regime político 
que serve à gestão de corpos, performances e práticas (WITTIG, 2006; BUTLER, 2013; PRECIADO, 2011). Este 
regime faz com que a heterossexualidade apareça como uma prática naturalizada e normalizada, regulando os 
corpos sexuados e o gênero em uma relação binária, na qual o termo “masculino” diferencia-se do “feminino”, 
sendo esta diferenciação sustentada por meio de práticas do desejo heterossexual (BUTLER, 2013). 
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pudessem fazê-los, parece-me que é pensá-las novamente em um outro tipo de 

humanidade. 

Pensar essas corporalidades no compasso entre subversões e reiterações parece 

distanciar-nos de abordagens que as responsabilizam por grandes subversões e que nos 

parece estar a construir esses como corpos mágicos, exóticos... “Subversivos, pero no 

mucho”, desta forma, nos auxilia a pensar teoricamente as questões dos corpos, um 

“corpo teórico queer”, já que este caminho teórico nos auxilia a refletir os corpos em um 

sentido de desnaturalizá-los, desconstrui-los. 

 

3.2. Por entre corpos e corporalidades: construindo um corpo teórico 

Sob influencias dos pensamentos aristotélicos, platônicos, democritianos e sobretudo 

cartesiano, os corpos por muito tempo figuravam um dos lados de um binário onde este se 

opunha à alma. O corpo, no seu extremo do binário “corpo x alma” aparecia como terreno 

dos pecados, e até como coadjuvante frente às virtudes da alma: que por sua vez se coloca 

como a realização da matéria (BUTLER, 2008). O interesse sobre os corpos na cultura 

ocidental começa a sutilmente se delinear a partir dos séculos XVIII e XIX, como propõe 

Foucault (A HISTÓRIA DA SEXUALIDADE) a argumentar produções de diversas redes de 

poder, saber, e cuidados de si, produzidos em meio a discursos que se prestavam a uma 

“assepsia social”, utilizando então questões da anatomia dos corpos como motor de 

controle e de poder. Desde então o corpo começa a demandar algumas notoriedades e 

interesses. 

No século XX, onde alguns olhares ao corpo já haviam sido lançados com mais 

interesses e criados meios de geri-los através de suas (a) normalidades, aparecem 

socialmente então, de forma mais enfática. Os olhares sobre os corpos se intensificam, 

através de diversas lentes. A partir do século XX, os corpos passam a ser intensamente 

penetrados por técnicas biomédicas para modificações e réplicas58, descoberto de vestes e 

expostos aos olhares (MOULLIN, 2011; NEER, 2014). No século XX, o corpo entra 

definitivamente em cena, em espetáculo, produzindo mudanças sobre os modos como são 

lidos culturalmente os corpos. Determinados acontecimentos sociais, como a revolução 

industrial, por exemplo, demandaram valores e construções sobre os corpos, sob a 

exigência de corpos aptos ao trabalho, mostrando nuances diferentes das exigências dos 

corpos do século XX: fortes, saudáveis, belos, incansáveis, excitáveis, aptos ao consumo, 

                                         
58 Transplantes, implantes, reprodução assistida, técnicas de modificação corporal através de uso de 
hormônios, exercícios físicos, técnicas cirúrgicas etc. 
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inclusive ao consumo de tecnologias que se convertem em corpo (pílulas, próteses, 

transplantes de órgãos, implantes, hormônios etc). 

O corpo dos séculos XX/XXI, posto sob foco de olhares diversos, criação e popularização 

de tecnologias e a série de possibilidades de tratos corporais que a eles se somam, fazem-

nos aparecer nas sociedades atuais como uma plataforma tecnoviva, um corpo 

“cibernético” (HARAWAY,2009), onde temos possibilidades de transformá-los. Como 

resultado da implosão de tecnologias que se colocam e se convertem em corpo, as 

concepções de corpo natural fundem-se com inúmeras tecnologias, afrouxando fronteiras 

das dicotomias sujeito x objeto, natural x artificial, mente x corpo, homem x mulher, 

público x privado, natureza x cultura (PRECIADO,2008; HARAWAY, 2009). Nestes séculos, o 

artefato tecnológico soma-se às reflexões sobre o corpo, visto que exerce influencias 

significativas à constituição deles.  

O corpo entra em cena, em debate, em discussão, em disputas de interesses, em 

movimentos políticos59 e como uma questão para a prática científica como um todo, saindo 

das discussões apenas biológicas e permeando outras disciplinas, sendo então “uma 

presença viva na cena antropológica e nos estudos culturais interdiciplinares”60 (CSORDAS, 

1994: 1).  

Para além de um dado natural e/ou biológico, ou ainda material, seguimos uma leitura 

de corpo que acompanha esses investimentos das Ciências Sociais, como um aparato 

construído61, e não como um destino, e que se produz em uma teia complexa que inclui 

uma dimensão biológica (hormonal, cromossômica, celular) e material, mas as 

ultrapassam. Somando-se a essas questões as dimensões culturais, históricas, linguísticas, 

tecnológicas e relações de poder diversas, por exemplo, que excluídas, não parece possível 

falar de corpos, já que estes não existem de maneira anterior aos investimentos discursivos 

(BENTO, 2006). Nossas reflexões somam-se às produções empreendidas pelas Ciências 

Sociais sobre os corpos, e às críticas que estas empreenderam sobre abordagens 

essencialistas.  

Em uma série de reflexões iniciada pelos estudos antropológicos, sobretudo a partir da 

publicação de as “As técnicas do corpo” de Marcel Mauss (1974), os investimentos que a 

este se seguiram buscam sobretudo desnaturalizar a concepção corrente de corpos 

                                         
59 Os movimentos políticos feminista e LGBT por exemplo, trazem a questão dos corpos como central em suas 
reivindicações. 
60 ... “the body has assumed a lively presence on the anthropological scene, and on the stage of 
interdisciplinary cultural studies.” 
61 Mas não “construído” quando este termo dá a ideia ainda de passividade, no sentido de ser um artefato 
inerte no qual se imprimem questões e signos culturais. O corpo é produzido também por questões culturais, 
mas também produtor de cultura, como lembra Sônia Maluf (2001). 
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naturais, a-históricos e pré-linguísticos, difundida pelas ciências biológicas e biomédicas 

(CSORDAS, 1994), que por muito tempo dominavam as discussões sobre os corpos, como 

campo disciplinar privilegiado de discussão do assunto.  

Mauss (1974), através de comparações com culturas diversas, argumenta que as formas 

com as quais os humanos fazem uso de seus corpos não se remete a uma predisposição 

natural, técnicas como: caminhar, dormir, nadar, comer etc, variam entre culturas e 

tempos, remetendo-se portanto a construções sociais sobre as técnicas corporais. Este 

texto propõe reflexões sobre os corpos em outros campos disciplinares, chamando a 

atenção a dimensões dos corpos que ultrapassam o corpo enquanto fisiologia, anatomia, e 

afins, alertando para aspectos sociais dos corpos e suas construções diversas. 

Fazendo ainda referência ao texto de Mauss (1974) como um marcador importante, o 

corpo foi adentrando no campo disciplinar da Antropologia, mas também se colocando 

como discussões para as Ciências Sociais62 de modo geral, surgindo como tema legítimo de 

produção de saberes, e construções outras sobre os corpos. A aproximação a algumas 

leituras de conceitos e reflexões da vasta bibliografia antropológica nos ajuda a costurar 

um movimento de desnaturalização dos corpos, e percorrer alguns caminhos e 

deslocamentos entre os corpos naturais a corpos que se propõe críticos, plásticos, 

performáticos, “vibráteis”63 (MÉLLO, 2012), e porque não dizer: Queer. 

Nos será útil portanto utilizar o conceito de corporalidade para nos referirmos a corpos 

em um sentido que visita a materialidade, mas a ela excede lançando olhares a elementos 

outros que estão em volta da materialidade atribuindo-lhes sentidos: às formas como os 

corpos são lidos, construídos, nomeados (BENEDETTI, 2005; SILVA, 2008). A ideia de 

corporalidade remete, portanto a um conjunto “materialidade/extra-materialidade”, que 

(con) forma corpos. 

Corporalidade, portanto, ultrapassa uma leitura dos corpos que os coloca como carne, 

como um aparato fixo da natureza, mas permeado também pela história, pela cultura etc 

(CSORDAS, 1994), ultrapassando assim uma dimensão meramente material e referindo-se 

também a experiências, representações e a formas de “ser no mundo”64 que se convertem 

em corpo, ou melhor: corporalidade.  

                                         
62 Csordas (1994) cita as questões do corpo surgindo como discussões de grande interesse na Teoria Feminista, 
História, Filosofia, Sociologia e Psicologia, além da Antropologia, como campos disciplinares que têm 
problematizado os corpos. 
63 O uso do termo vibrátil, em seu sentido etimológico ao indicar a ação de vibrar, argumenta Ricardo Méllo 
(2012), faz referência à ideia de corpos que não são inertes, dando espaço para seu caráter de construção, 
invenção. 
64 Em referência ao texto de Csordas “Introduction: The body as representation and being-in-the-world (1994). 
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A ideia faz referência às produções de Thomas Csordas, em sua discussão sobre o 

“Embodiment”, em que as questões culturais são colocadas nas formas de se compreender 

os corpos, sendo ele não um “objeto a ser estudado em relação a cultura, mas deve ser 

considerado um sujeito da cultura” (CSORDAS, 1990:5). Deste modo, remeter-se ao corpo 

como “embodiment” amplia concepções para um “além-carne”, reunindo afetos, afeições, 

habitus, e a participação do corpo nas produções de sentidos e símbolos das práticas 

culturais, servindo também para desatar binarismos, tais como: corpo e mente; sujeito e 

objeto, facilitando reflexões sobre como os corpos são construídos histórica, discursiva, 

culturalmente (MALUF, 2002; VENCATO, 2002; BENEDETTI, 2005), servindo para refletirmos 

sobre as produções de corporalidades performatizadas no feminino, das mulheres trans. 

Utilizamos o termo corporalidade, como justifica Sônia Maluf (2002), por 

compartilharmos da compreensão de que o termo dá conta da reflexão proposta por 

Csordas, “não sendo necessário neologismos (encorporação) nem deslocamentos de 

significados de outras palavras, como incorporação” (p.147). Corporalidade, portanto, para 

nos remetermos a esta ideia, que compreende os corpos para além de um “envoltório 

material”, dando-lhes uma compreensão de construção, e entendendo também como corpo 

experiências, representações e formas de ser que circulam os corpos enquanto 

materialidade. Pensando ainda na ideia de corporalidades no que se refere às mulheres 

trans, lembramos, por exemplo, a questão do nome civil, elemento extra material que 

acompanha de forma indissociável as produções que se convertem em “carne”, fazendo do 

conceito corporalidade rico para pensarmos contornos de corpos como este. 

 

3.3. Corpos Queer 

Para iniciar este, que chamamos de “corpo teórico”, refletimos brevemente sobre a 

nomeação “corporalidade” que utilizamos neste trabalho, para dar conta de uma leitura 

de corpo que se coloca de forma diferente do discurso biológico e biomédico hegemônico. 

Ainda que seja uma discussão já fortalecida no campo das Ciências Sociais, traz ainda 

alguns estranhamentos, os quais senti entre trocas realizadas com determinados grupos de 

pessoas (amigos que não estão na academia, mas também em outros debates com 

pesquisadores da Psicologia e Educação). Invariavelmente, me parecia, que falar de corpo 

remetia muitos de meus interlocutores à pele, ao pelo, a carne. Mesmo sendo uma 

discussão rica no grande campo disciplinar onde me situo, os corpos aparecem como um 

conceito que ainda precisa ser falado no sentido de desnaturalizar-se. 

Nos rastros de um percurso que se coloca em certa medida a desnaturalizar verdades 

estabelecidas, e neste sentido, desgastar compreensões de “corpo natural”, nos aliamos a 

uma base teórica Queer, a fim de pensarmos em processos que problematizam os corpos 



VASCONCELOS, Thaíssa Machado | Corpos em trânsitos, transes e tranças: Produções de corporalidades 
por/com mulheres trans. 

 

 70 

lidos como naturais, um dos exercícios dos quais a epistemologia Queer se propõe a 

realizar: estranhar o que é posto como natural, normal, inevitável. Estranharemos! 

Em meio ao convite queer ao estranhamento nos propomos a uma experimentação65, 

não como uma ação isolada, mas com vistas a nos auxiliar a lançar olhares às questões que 

endereçamos a este trabalho em relação aos corpos, não como materialidades inertes, mas 

dotados de agência, bem como a construir olhares críticos e reflexivos sobre a pesquisa 

que realizamos e aporte teórico ao qual nos aproximamos. Através de narrativas desta 

experimentação nos propomos a dialogar com as questões teóricas que nos auxilia a 

refletir sobre as produções de feminilidades empreendidas por mulheres trans. 

Em uma manhã de trabalho dedicada a leituras do material produzido para a escrita 

deste texto, as ideias cansaram de se insinuar de forma solitária, e convidei dois 

pesquisadores e amigos66, a dividir as amarrações que estava costurando. Uma forma útil e 

responsável de produzir conhecimento: dividindo entre os pares; construindo em meio a 

interações diversas; dialogando; negociando conceitos e ideias, sentidos e sentimentos. 

O que refletimos nesta, já tarde quente de sábado, possibilitou a costura de muitas 

reflexões teóricas e estéticas que aqui utilizamos. Discutimos pontos possíveis de reflexões 

e análises, e outras questões sobre corpos, performances e performatividade, que a este 

trabalho, de início pareciam tangenciar, mas a ele, e em especial à composição deste 

capítulo, funcionou como um ponto central de escrita e reflexões. Na ocasião, apareceu 

em meio a estes diálogos a sugestão de eu defender esta dissertação montada67 como, 

sobretudo um posicionamento político, mas também dialogando com meu posicionamento 

científico, e com as formas metodológicas que realizei este trabalho68. Sendo que a 

questão política e científica não são posicionamentos estanques, mas que se entrecruzam: 

os usos de determinadas estéticas presentes no meio trans nos espaços acadêmicos; o 

diálogo que o uso dessas mesmas estéticas nos espaços acadêmicos pode fazer com a 

teoria Queer, por exemplo. 

A teoria Queer, movimento político e teórico que surge nos finais dos anos de 1980, 

propõe-se a uma estratégia de desconstrução desde o seu nome. Queer, palavra de origem 

inglesa, sem tradução exata para a língua portuguesa, remete-se aos adjetivos: vulgar; 

excêntrico; estranho, esquisito, fazendo referência também aos verbos “desestabilizar”, 

                                         
65 Próximas e inspiradas na autoexperimentação realizada por Beatriz Preciado na obra “Testo Yonki” (2008). 
66 Celestino Galvão e Rocio Del Pilar. 
67 No meio “trans”, “montar” remete-se ao processo de vestir-se, maquiar-se, entre o uso de outros artifícios 
diversos e requintados que incluem gestos e atitudes, a fim de (no caso de mulheres trans) produzir 
feminilidades no corpo e performances (LANZ, 2014). 
68 A questão de produção de corpo, a aproximação teórica queer, bem como o meu posicionamento, não 
distante, na produção de conhecimento. 



VASCONCELOS, Thaíssa Machado | Corpos em trânsitos, transes e tranças: Produções de corporalidades 
por/com mulheres trans. 

 

 71 

“perturbar”, (PELÚCIO, 2007; CARVALHO, 2013). Referindo-se, portanto ao movimento de 

desestabilizar verdades inquestionáveis, questionar, estranhar. Estranhar essa história, 

muito bem contada e amarrada, de que, por exemplo: nascem mulheres pessoas que tem 

no corpo a vagina (coincidindo uma série de outros dados biológicos, construindo provas do 

que é um corpo-mulher: cromossomos, gônodas, hormônios, psiquê)69, consequentemente 

gostando de cor-de-rosa, sendo delicadas e fechando as pernas ao sentar, interessadas 

afetivo e sexualmente por sujeitos chamados homens. Estes últimos, nascidos com um 

pênis (e consequentemente seus equivalentes hormônios, cromossomos, gônodas e 

aspectos psíquicos), preferencialmente interessando-se pela cor azul, afetivo e 

sexualmente direcionando-se por aquelas primeiras, chamadas mulheres. 

A palavra, “queer”, faz referência também a um tom pejorativo e ofensivo adotado 

para remeter-se a pessoas que vivem práticas sexuais e estéticas que se colocam na 

contramão da heteronorma, termo que se coloca como insulto e de modo a apontar no 

outro sua estranheza, no que se refere a sexualidades e estéticas de gênero “não 

heterossexuais”: “maricas”; “gay”, no contexto brasileiro, e nordestino, arriscaria fazer 

um transporte para os termos que se colocam de formas equivalentes, aqueles que no 

sentido inglês remetem-se a ideia do termo queer: “viado”; “sapatão”, “traveco”; 

“frango”, “baitola”. Este movimento, teórico e político, fazendo uso de uma palavra que 

se associa a termos ofensivos busca estratégias de subverter seus usos, positivá-los, 

desconstruí-los na medida em que faz vacilar os valores que embasam esses usos 

depreciativos (BENTO, 2006; PELÚCIO, 2007). 

Discussões que se colocam no sentido de questionar as identidades, pensando-as em 

seu caráter performativo; desnaturalizar o sexo, refletindo-o não como aparato natural, 

mas como um dispositivo70; um exercício de desessencializar o gênero, em vistas ao 

alcance subversivo das performances; estranhar os corpos lidos como naturais e inertes, 

pensando-os como produzido em meio a tecnologias precisas e diversas, neste sentido, os 

investimentos queer, desmonta concepções de sujeitos definidos por questões que lhes 

sejam essenciais (BENTO, 2006; GAMSON, 2006). As questões queer traz também como 

reflexão, discursos que instituem a heterossexualidade (não no sentido de prática sexual, 

                                         
69 Em um processo político-científico que se colocou a buscar nos corpos dados biológicos que diferenciassem 
inquestionavelmente, sob o argumento da questão “natural”, corpos “femininos” de “masculinos”: através da 
estrutura óssea, dos cromossomos (XX/XY), na questão endocrinológica (estrógeno, 
progesterona/testosterona), nos órgãos genitais (vagina, pênis) etc (FAUSTO STERLLING, 2000). Deste modo, a 
“verdade sobre a sexualidade humana” foi produzida por discursos científicos em um posicionamento mais 
político, a servir a demandas sociais, culturais, históricas, econômicas, do que um fato inquestionável da 
natureza. Com relação aos corpos sexuados, são construções em relação ao gênero, que definem de forma 
efetiva “verdades sobre o sexo”, e não avanços científicos sem mediações políticas (LAQUEUR, 2001; FAUSTO 
STERLLING, 2000). 
70 Dispositivos para Foucault (2000) são formados por um conjunto de práticas discursivas e não discursivas 
heterogêneas, em uma função de dominação, regulação. 
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mas como uma posição política) como norma e substância (PELÚCIO, 2007; PRECIADO, 

2011; GALLI, 2013) servindo como um dispositivo que produz efeitos normalizantes e 

disciplinares de sujeitos, além de destinar aqueles que fogem à regra a categoria de 

sujeitos transtornados, vulneráveis a vivencias centradas em espaços de abjeção (BUTLER, 

2008; 2013). 

Aspectos de vivências da transexualidade, travestilidade e bissexualidade passaram a 

ser assunto de interesse e destaque para a teoria e pesquisa queer, segundo Gamson 

(2006), por possibilidades diversas de estas vivências poderem potencialmente deslocar as 

categorias de sexo, gênero, identidades. Vivencias que possibilitam pensarmos 

criticamente a ideia de um regime unívoco do sexo que se alonga na questão binária do 

gênero e a solidez das práticas sexuais ditas “normais”, produzindo identidades que se 

colocam fixas, construídas como essência das pessoas. Convida-nos a pensar criticamente, 

este sistema que se faz imperativo e diz os sexos como divididos irremediavelmente em 

número de dois e em caráter excludente (onde um exclui o outro), produzindo corpos 

“mulher” e corpos “homem”, autorizados a fundir-se um no outro preferencialmente no 

encontro sexual heterossexual. A “experiência trans” (BENTO, 2006), no caso específico de 

nosso investimento, bagunça em certa medida a ideia tão cristalizada de continuidade 

entre sexo, gênero e desejo. Descontinuidades, subversões e deslocamentos, que se 

colocam próximas e que são de grande interesse para as reflexões queer. 

As estratégias político-científicas para encontrar, em caracteres biológicos dos corpos 

(ossos, hormônios, genitais, cromossomos, etc) “a verdade dos sexos”, soma-se em nossa 

cultura a todo um aparato que inclui comportamentos; gestuais; roupas; cores; penteados; 

adereços, que cotidianamente anunciam as normas de gênero definindo a primeira vistam 

e a olho nu corporalidades “mulher” e corporalidades “homem” (LEITE JÚNIOR, 2008). São 

instituídas estéticas pré-determinadas culturalmente para os corpos sexuados: entre o azul 

e o cor-de-rosa, as saias e os paletós, as cores diversas ou o monocromático, instituíram-se 

inclusive vestimentas proibidas, em meio ao jogo de aparente continuidade lógica entre 

sexo-gênero-desejo (pênis-masculino-desejo pela “mulher”/ vagina - feminino - desejo 

pelo “homem”), sequência que garante fortes nuances de inteligibilidade aos corpos. O 

tecido proibido para o “corpo-homem”, o pelo esquisito no “corpo-mulher”, as roupas e 

estéticas certas, higiênicas e aceitáveis para circular em diversos meios sociais, inclusive o 

acadêmico. 

O uso de roupas e acessórios específicos, atribuídos ao sexo oposto foi uma das 

características que começaram a se colocar para a ascensão da categoria “travesti”. O que 

se faz considerar a existência legítima de roupas, acessórios e cores com diferenças entre 

si, tão indiscutíveis quanto aquelas que em tese separam e distinguem homens e mulheres 

(LEITE JÚNIOR, 2008), estéticas que em certo sentido moldam-se à heteronorma.  
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A ideia da experimentação, de montar feminilidades, em meu corpo de “nascida 

mulher” se coloca também como uma estratégia queer a estranhar também o que parece 

lógico quanto ao que se refere aos tecidos, as cores, os trejeitos, o gênero, ao corpo, além 

de questionar os espaços e as possibilidades de circulação dos corpos, visto que, em certa 

medida, em regras silenciosas, os espaços sociais (aqui questionávamos o acadêmico) 

sugerem determinadas estéticas, sendo que algumas adotadas por mulheres trans, 

especialmente quando estas se colocam próximas a uma potencialização dos signos 

produzidos para os usos daquelas que se dizem “nascidas mulheres”, colocam-se por vezes 

associadas aos shows de calouros, às ruas, e às performances artísticas. 

Em meio a um corpo teórico que propomos queer, sem perder de vista a reflexão que 

fizemos no “corpo referencial deste trabalho”, seguiremos a contar sobre esta 

experimentação ao refletir sobre conceitos teóricos, produzidos e/ou utilizados por 

teóricos queer, que nos são úteis para pensarmos as produções de corporalidades femininas 

por mulheres trans, corporalidades “subversivas, pero no mucho”: questões da 

heterosexualidade compulsória e inteligibilidade; abjeção e performatividade 

 

3.3.1. A invenção do sexo, a heteronorma e a inteligibilidade dos corpos 

Volto àquela tarde, quando discutíamos e refletíamos político e teoricamente sobre 

a ideia de eu, nascida mulher, me “montar”, montar uma mulher, de modo que inclusive 

pensássemos a construção precária do sujeito mulher como universal, único. Em meio ao 

amadurecimento desta ideia, junto ao orientador deste trabalho, entre incentivos e 

ponderações, resolvemos que este processo de “montar” em meu corpo feminilidades que 

não costumo performatizar, aconteceria em um momento anterior, momentos de quando 

ainda estava a escrever estas linhas, de modo que não se colocasse de modo isolado, mas 

como forma de refinar o olhar sobre a pesquisa, discussão teórica e processo analítico que 

aqui empreendemos71. 

 Inspirados no documentário “Jessy”72, no qual Paula Lice, dramaturga, atriz e 

nascida mulher, vive uma experiência de montar em seu corpo elementos próximos as 

produções empreendidas no “universo trans”, sendo “amadrinhada”73 por transformistas 

                                         
71 Nos colocamos também a discutir questões éticas sobre esta experimentação, visto que, as pessoas que 
direta ou indiretamente participaram desta experimentação não sabiam sobre esta pesquisa. Deste modo, 
compreendemos ético não utilizar esta experimentação como material de análise, mas como veículo de 
produção e reflexões teóricas.  
72 Direção/Roteiro de Paula Lice, Rodrigo Luna e Ronei Jorge (2014) 
73 Nomeação muito utilizada entre travestis, transexuais e transformistas para remeterem-se a pessoas, em 
geral mais velhas e/ou experientes no processo de intervenções corporais e “montagem”, que ajudam a 
iniciante nas técnicas e tecnologias utilizadas. 
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(Carolina Vargas, Ginna d'Mascar, Mitta Lux, Rainha Loulou e Valérie O'harah), fiz contato 

com algumas pessoas de minha rede de contatos/afetos, a fim de convidar alguém que 

pudesse me “amadrinhar” em uma experiência de “montagem”. Whitna Hills, Drag Queen, 

amiga, topou viver comigo esta experiência. 

Pedi a Whitna, que fizesse no meu corpo, um processo semelhante ao que ela faz no 

dela, uma produção que ela usa para ir a um bar, por exemplo. Ela me falava que a ideia 

hoje é performatizar estéticas que se assemelhem ao máximo as que as normas de gênero 

ditam para as pessoas “nascidas mulheres”, e que assim sendo pouco se diferia de como eu 

estava vestida e maquiada naquela ocasião: saia longa, e maquiagem nos tons da pele, 

sugerindo então fazer uma produção diferente das que eu fazia e usava, de modo que eu 

me aproximasse das técnicas que ela usava, e do tempo que essa “montagem” demandava. 

Resolvemos que naquela primeira produção haveria algo do “plus”, que de certo modo me 

aproximasse mais, mesmo que ainda discretamente, de uma produção empreendida pelas 

Drag Queens. 

Pele, sobrancelha, olhos, lábios, cabelo e sapatos. Tudo bem cuidado a fim de 

desenhar em meu corpo ideais de feminilidades: a pele de pêssego, como nomeia Marcos 

Benedetti (2005), apagando as manchas, imperfeições e marcas de barba74; os olhos mais 

redondos, levantando um pouco a sobrancelha garantindo um olhar mais alto e expressivo; 

lábios mais carnudos, cabelos imensos, lisos, loiros; e no sapato: o salto alto75, em um 

misto de dor e encantamento. Dor, pelas produções ortopédicas as quais o meu corpo não 

estava habituado: a colocação do aplique nos cabelos; o uso do salto alto, que me causa 

desconfortos, por exemplo, que se misturavam com o encantamento que se somavam ao 

que conversava com Withna, da magia e prazer de produzir-se, de intervir consciente e 

criticamente sobre seu corpo.  

                                         
74 No meu caso, as sardas que desfilo no rosto foram totalmente apagadas, em busca de uma pele uniforme, 
com a aparência de lisa. 
75 Eu não costumo usar saltos muito altos, e quando negociava durante o processo o não uso do salto, Whitna 
dizia “sem salto eu não sou ninguém, sem salto eu não sou Whitna, eu não sobrevivo”, e eu resolvi usar. 
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Figura 6 – Fotografias do processo de “montar”, aqui chamado de experimentação.  

Fonte: Arquivo pessoal 
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Montada, saí com um amigo76, fui a uma festa, que ele havia sido convidado, e 

percebi lá olhares diferentes direcionados ao meu corpo, olhares que eu nunca havia 

experienciado, que me levaram agora a um misto de conforto e de medo. Estava muito 

confortável em meio àquela estética, encantada com minhas reações, mas diante de 

alguns olhares senti pontadas de medo, e outras dores, não mais causadas pelos sapatos e 

agora o peso daquele cabelo tão grande, mas a dor causada pelas normas de gênero, 

cortante, latejante. Experienciei alguns olhares encantados, outros felizes, outros 

curiosos, e outros de reprovação77.  

Poucas vezes na vida fui tão observada, e a atenção que chamava 
meu corpo pequeno é bem diferente que a atenção que chamava 
agora, meu corpo montado de acessórios que em nossa cultura se diz 
femininos, todos ao mesmo tempo. Consegui ouvir uma mulher 
perguntando a outra “Isso é um homem ou uma mulher?”, e um 
homem, em uma mesa em frente a que eu estava sentada, me 
direcionando um olhar curioso e insistente, perguntava a mulher a 
seu lado “Aquilo é um travesti ou uma mulher?”. (Diário, Dezembro 
de 2014) 

A confusão das “marcas no meu corpo” entre uma “feminilidade verdadeira”, 

legitimada pelo órgão genital “vagina”, e possível outra “fictícia”, “artificial”, me fez 

sentir o meu corpo perder signos de humanidade. Pessoas que não conseguiam me nomear 

de homem, nem de mulher, nada78, usando palavras esvaziadas de humanidade para 

referirem-se a mim, através da leitura que faziam do meu corpo: “isso”, “aquilo”. Um 

corpo, ou uma estética de algum modo inadequada (não só para a ocasião), por talvez 

confundir, de não garantir certezas prévias (ou ilusórias) sobre aquilo que tinha entre as 

minhas pernas, por baixo da saia, certeza que me garantiria o status indiscutível de 

homem ou mulher, e, portanto de humanidade. 

O sexo, e a marca do gênero na cultura ocidental têm se colocado como aparatos 

políticos de grande impacto para humanizar as pessoas. Pensando em construções como 

estas, Butler (2013) diz que um bebê se humaniza de fato, depois que o questionamento, 

“é menino ou menina?” pode ser respondido, usando esta reflexão para argumentar que 

através da marcação de gênero, tomando como dado inicial para processar tal taxonomia a 

diferença genital, somos lidos como corpos humanos através de “corpos-homens” ou 

“corpos-mulheres” (BENTO, 2006). 

                                         
76 Felipe Macêdo. 
77 Chamou-me a atenção que ninguém ria, o que me levou a pensar que aqueles olhares não se direcionavam a 
uma estética que poderia estar para a ocasião um pouco extravagante. Interessante também, que ao encontrar 
pessoas que eu conhecia naquela festa, elas não me reconheceram. 
78 Porque ainda nomeações como “travesti” ou “Drag Queen” se colocavam sem muita certeza. 
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As genitálias (hoje nomeadas de pênis e vagina), que contemporaneamente se 

coloca como um dos elementos visíveis a construir inquestionavelmente “corpos-mulheres” 

e “corpos-homens”, nem sempre dividiu as pessoas nestas duas posições, agora sexuadas. 

Segundo Thomas Laqueur (2001) o modelo dimórfico dos sexos como caráter oposicional 

data da “semana passada”. Antes do século XVIII o que chamamos de vagina e útero, por 

exemplo, sequer tinham nome, fazendo da divisão “mulheres/homens” deslocada e 

impensável em um modelo isomórfico (modelo de sexo único). Os corpos de “homens” e 

“mulheres” eram então relacionados não em uma lógica oposicional, mas de continuidade 

e/ou perfeição79. Os corpos eram compreendidos como em uma única possibilidade de 

sexo, sendo o corpo do “homem” padrão de todas as coisas, neste sentido, a marca de 

distinção em relação ao corpo daquelas que hoje chamamos “mulheres”, estava 

relacionado ao “calor vital”, que, estes mais frios, determinados órgãos permaneceriam 

dentro do corpo, e não externamente, como o dos “homens” (com relação ao pênis e 

testículos, por exemplo). A questão dos fluidos corporais (a ejaculação, a menstruação) 

também eram pensados em uma relação de diferença de temperatura, e não de espécie, 

como nos dias de hoje.  

Por questões, sobretudo políticas (muito mais que por razões e avanços científicos 

neutros – se é que podemos falar de prática científica totalmente apartada de uma questão 

política), impera o interesse de demarcar e fortalecer posições hierárquicas entre os 

corpos agora “homens” e “mulheres”, que passavam por um processo de enfraquecimento. 

Fazendo uso de um discurso que se coloca como verdade (o científico), amarrando a ele 

impressões de naturalidade, já que se coloca naquele, quase indiscutivelmente aparato 

mais natural, visto que se coloca no mundo em sua materialidade – o corpo, formando um 

discurso poderoso no que se refere à diferenciação e hierarquização dos corpos. Sendo 

assim, cabe a reflexão de Laqueur, que as diferenças de gênero são anteriores à diferença 

de sexo, inclusive proporcionando-a, inventando-a.  

Deu-se início então, a partir do século XVIII, a uma noção de que teria de haver 

determinadas coisas, fora, dentro, na psique, perpassando por todo o corpo, que agora 

definisse o ser humano em uma relação de dois, de oposição, inaugurando o modelo 

dimórfico, sendo a genitália então uma importante marca de oposição sexual (mas não só, 

quando houve um movimento de encontrar a verdade do sexo espalhada por todo o corpo: 

hormônios, psique, cromossomos, estrutura óssea, etc). 

                                         
79 Onde os corpos dos homens ocupavam o mais privilegiado em perfeição, sendo o parâmetro de compreensão 
dos outros. Órgãos dos corpos das mulheres, como a vagina e útero, já citados, por exemplo, apareciam como 
órgãos análogos ao corpo masculino (LAQUEUR, 2001). 
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O percurso feito por Laquer, levanta o questionamento do sexo, dos “corpos 

sexuados” em sua dimensão histórica, cultural, política, para além de sua aparente 

realidade da natureza, aparecendo em um lugar provisório, dado as transformações 

históricas, culturais, econômicas, políticas, tecnológicas etc. O sexo, os “corpos 

sexuados”, não se acomodam portanto em um campo neutro, e pré-linguistico, a 

contribuição de Laqueur faz apontamentos nada discretos para o caráter ficcional do sexo, 

surgindo, este, como uma produção localizada e intencional, produção esta que limita 

possibilidades de produção de identidades, levando-as compulsoriamente a conformarem-

se em uma vivencia heterossexual (BUTLER, 2013).  

O modelo dimórfico, apoiado em todo um discurso e provas anatômicas construídas 

como “incontestáveis”, proporciona uma série de outros discursos, políticas e instituições, 

que lhe garantem coesão, funcionando como importante organizador social e econômico. 

Manter um sistema de dois sexos lembra Fausto Sterlling (2000), inaugura e faz coerente 

questões como família, casamento e práticas sexuais, elementos que produzem formas de 

se compreender os corpos. 

O sexo e a sexualidade se colocam em nossas sociedades como elemento primordial 

para a constituição dos sujeitos, elemento que guarda nossa “verdade profunda” 

(FOUCAULT, 2004, 2009). Fez-se necessário, neste sentido, toda uma organização de 

discursos e regras a normalizar e gerir as práticas sexuais. Discursos diversos, a partir do 

século XVIII começaram a se produzir em um interesse intenso na sexualidade, construindo 

uma polifonia de discursos sobre o sexo, que Foucalut ( 2009) chama de scientia sexualis, 

bem como diversas técnicas de controle e observação incansável. 

Através da sexualidade em sua interface entre os corpos e as populações, faz-se uma 

poderosa regulação da vida: o biopoder, com vistas ao controle demográfico das 

populações (biopolítica); a normalização; adestramento das práticas; exames e 

diagnósticos (através do poder disciplinar). Fez-se um mapeamento do corpo, uma 

arquitetura corporal, nomeando os órgãos reprodutivos de “sexuais”, ajudando a alinhavar 

a heterossexualidade como norma, demarcando órgãos e zonas legítimas para a prática e 

prazer sexual. Neste fracionamento um dos órgãos que ficou de fora da economia do 

prazer e prática sexual, foi o ânus, legitimando, portanto, práticas heterossexuais, já que, 

para a prática sexual normalizada foram destinados a vagina e o pênis. A construção 

binária do sexo, como algo que independe da cultura, cartografam órgãos e prazeres, 

produzem corpos, limita (também em número de dois) a concepção de gênero e produz a 

heterossexualidade como um destino natural: a forma compulsória da sexualidade (BENTO, 

2006; LOURO, 2008, SAMPAIO, 2013) e organiza questões que excedem em muito as 

práticas sexuais. 
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A lógica binária dos sexos, dos corpos sexuados, serve aos processos da sexualidade 

normalizada, reprodutiva, heterossexual. A divisão dos corpos se coloca como adequada às 

necessidades econômicas da heterossexualidade, garantindo a ela uma aparência de 

naturalidade (BENTO, 2066; WITTIG, 2006; BUTLER, 2013). Cabe lembrar, como alerta 

Wittig (2006), que a heterossexualidade, colocando-se como norma, refere-se a uma 

linguagem, um posicionamento que é político, e que entre outras, expressa o que 

reconhecemos como corpo, desejo, sexualidades e identidades (GAMSON, 2006), e não em 

relação à determinadas práticas sexuais. 

Neste compasso, onde o sexo é percebido como aparato a-histórico, pré-linguístico, 

de todo natural e neutro, produzido mais em uma lógica de gênero, ganha a aparência de 

um contrário, onde este sexo natural, demanda um gênero lógico (feminino para a vagina e 

masculino para o pênis), levando a desejos e práticas heterossexuais, como uma outra 

saída lógica, higiênica, normal, sendo outras práticas que extrapolem o encontro “vagina – 

pênis” ou as estéticas de gênero: transtornada, anormal, imoral, pecadora, patológica e 

que pareçam falhas do desenvolvimento natural, impossibilidades lógicas (BULTER, 2013). 

É tudo uma ilusão de ótica.  

A construção de uma quase naturalidade  da sequencia sexo-gênero-desejo, 

empresta aos corpos nuances de inteligibilidade (BUTLER, 2013), de uma consequente 

humanidade, correspondendo a normas pelas quais um sujeito se torna viável, 

compreensível no interior de normas sociais, sustentada por pilares como aqueles citados 

(sequencia sexo-gênero-desejo). A matriz de inteligibilidade se coloca então, como aquilo 

que se produz como consequência do acordo com as normas sociais vigentes (BUTLER, 

2006).  

 

3.3.2. Corporalidas em zonas de abjeção e a questão da performatividade 

As imagens corporais que não se encaixam em nenhuma dessas estéticas de gênero 

e/ou em curto-circuitos com relação à matriz de inteligibilidade, habitam zonas fora do 

humano, constituindo a rigor o domínio do desumanizado, do abjeto (BUTLER, 2013: 162). 

A estética corporal que desfilava naquela noite, acabava por borrar as regras e signos que 

muitas pessoas compartilham de modo a dar inteligibilidade de classificação. Não havia 

certeza de nada: se homem, ou mulher, fazendo meu corpo habitar zonas inóspitas, zonas 

de não humanidade, quando eu era “isso”, ou “aquilo”. Me pareceu um deslocamento, de 

mulher, uma categoria construída na humanidade, para “isso”, “aquilo”. A experiência me 

coloca e me traz aqui o argumento que as categorias de humanidade, são sempre também 

construídas, fabricadas, e, portanto: provisórias. 
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O conceito de abjeção, construído por Butler, faz referência aos espaços ocupados 

por corpos que não se acomodam dentro de aspectos de inteligibilidade social produzido 

por uma cultura, neste caso com qual aqui trabalhamos, em relação a mulheres trans, 

inteligibilidade direcionada aos gêneros80, ocupando compreensões que as colocam fora do 

domínio de humanidade, relegadas a transitar algumas vezes (não de todo, visto que aos 

corpos se colocam também em seu potencial de agencia, de resistência, de subversão) em 

zonas inóspitas e inabitáveis. O abjeto é portanto, o ininteligível, aquele que, através de 

subversões que realiza diante das normas de inteligibilidade, aparece como não 

categorizável (LEITE JUNIOR, 2012), inconcebível. 

A matriz cultural, através da qual, se (con) formam corpos e identidades inteligíveis, 

pede que outras identidades, fora daquelas construídas na normalidade (mulheres e 

homens, por exemplo), não possam existir, fazendo com que essas outras identidades que 

aquelas extrapolam, e subvertem, acabem sendo colocadas no plano que Butler (2006; 

2008; 2013) chama de abjeto, corpos e existências que, grosso modo, e à primeira vista, 

não parecem importar. Por outro lado, esses, abjetos precisam existir, preferencialmente 

a uma distância controlada, como elemento constituinte para a compreensão daquele 

dotado de humanidade, ameaçando suas fronteiras, e criando fissuras para possíveis 

rearticulações da categoria “humanidade”.  

As mulheres trans, compreendidas como “nascidas homens” rearticulam a cadeia 

sexo-gênero-desejo, desviando-se de lógicas utilizadas em nossa cultura de 

inteligibilidade. Pessoas que através dessas subversões vivenciam trânsitos em zonas 

inóspitas, vulneráveis, inclassificáveis e inumanas, visto que faz as categorias “mulher” e 

“homem”, entrarem em curto circuito, desestabilizando as normas de organização social, 

política e econômica. Na noite a qual aqui me remeto, quando me montei, compreendo 

que transitei por entre essas zonas, através dos olhares, olhares cortantes, violentos, 

através dos comentários que colocava minha existência em dúvida diante das “não 

certezas” na suposição do meu sexo (e quando esta suposição se fez questão de grande 

importância), quando em algumas vezes me senti um animal de circo, um corpo super 

exótico, imensamente visibilizado. 

Recebi, no dia seguinte à minha aparição naquela festa, uma ligação de uma pessoa 

conhecida, que estava na festa, mas que eu não havia chegado a ver. Ela me dizia que 

                                         
80 Cabe lembrar, a ressalva que Butler faz com referência a abjeção em entrevista a Baukje Prins e Irene 
Costera Meijer (2002) na qual argumenta que o abjeto não se restringe a sexo, gênero e heteronormatividade, 
mas que o conceito se coloca a todo tipo de corpos cujas vidas e materialidades são compreendidas como não 
importantes. Deste modo, compreendemos que o gênero e a sexualidade são apenas umas diante de várias 
outras normas que faz dos corpos viáveis. 
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soube há pouco antes da ligação que “aquela pessoa” que entrou na festa e chamou a 

atenção da mesa onde ela estava tratava-se de mim, me contando sobre os comentários 

que aconteceram naquela mesa: 

Interessante saber de alguns comentários, uma das frases dizia que 
“é um homem, a gente reconhece logo” e ainda “por mais que queira 
parecer uma mulher, não tem jeito, coloca cabelo e não tem jeito, 
faz maquiagem, roupa, não tem jeito, não é como a gente”. Me 
chamou a atenção o fato de apenas uma maquiagem, e um cabelo 
talvez, tenham se colocado em meu corpo como marcas para eu ser 
lida agora não mais como heterossexual como me lia insistentemente, 
Eva, mas agora como outra coisa que não homem, ou não mulher, 
ainda sem nomeação, mas “não mulher”. Lembro também de um 
rapaz se aproximar de mim, e quando se aproximou disse: Você é 
uma mulher, não tem isso aqui (apontava para o “pomo de adão”), 
mas parece um “viadinho novo” (Diário, Dezembro de 2014). 

Trago de volta a ideia de “marcas do corpo” discutidas por Guacira Louro (2008), 

onde ela diz que os corpos carregam marcas, que nem sempre conseguimos dizer 

precisamente onde elas estão inscritas, e que estas marcas hierarquizam e posicionam as 

pessoas nos grupos que fazem parte. Quando me apresentei a Eva, marcas que não 

conseguia dizer onde estavam impressas, me colocavam para ela como “pessoa 

heterossexual”, no grupo do qual participei do X Encontro Norte Nordeste de Travestis e 

Transexuais, marcas outras de meu corpo, me denunciavam como “Amapô”, me situando 

em espaços de silêncios naquelas discussões, e Hillyan, pessoa que já me conhecia e sabia 

de meu engajamento no movimento político de Travestis e Transexuais, me chamava de 

“travesti". Onde estavam essas marcas especificamente? Na voz? Nas (não) curvas? No meu 

corpo em movimento, movimento político neste caso? Onde estavam exatamente as 

marcas? Nesta noite que agora narro, refleti novamente em quais marcas fizeram meu 

corpo causar dúvidas, e curiosidades, e me arrancar de uma zona confortável de 

humanidade, me levando para outras, por ora inabitáveis e que me amedrontavam com 

relação ao olhar do outro. 

Maquiagem colorida e aplique no cabelo, além disso, usava roupas de meu guarda-

roupa, e o sapato também (embora não o use com frequência). Maquiagem e cabelo, fez 

para o meu corpo um deslocamento da “mulher” para “isso”, trazendo a reflexão do 

caráter produzido, performático do gênero. Feminilidades são produzidas em duas horas no 

quarto de Whitna. Ao fazer esta assertiva, não estou afirmando, assim como Butler (2002) 

cuidou de esclarecer, que o gênero simplesmente se escolhe, e deliberadamente se monta 

buscando “no guarda-roupas do gênero” aquele que se quer usar este dia, dando a 

entender um sujeito que é anterior a assunção do gênero. Pensar o gênero como 

performatividade, remete à reflexão de que este é um efeito de um regime que regula as 

ditas diferenças de gênero, que se delineiam e se hierarquizam de maneira coercitiva: as 
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regras impostas socialmente, os tabus, as proibições e punições que se colocam através da 

repetição de forma ritualizada das normas. Sendo assim, não se trata de uma fabricação 

forçada realizada por um sujeito em particular, trata-se por outro lado de uma repetição 

de normas que se colocam como obrigatórias na (con)figuração do sujeito do gênero, sendo 

também recursos a partir dos quais os sujeitos resistem e se abre espaço à subversão.  

O conceito de performatividade, refere-se portanto a uma outra posição de refletir 

sobre o gênero, tecendo críticas por exemplo a concepções do gênero como uma 

construção social sobre o sexo (perspectivas que não problematizam o discurso de 

naturalidade do sexo), ou ainda concepções nas quais o gênero se coloca como expressão 

de uma essência que se expressa através de atos. O conceito, portanto, faz refletir o 

gênero como produzido através de atos, em um processo reiterativo de normas sociais que 

se estabilizam em meio a essas reiterações. As performances de gênero são, portanto, 

“ficções que criam um conjunto de estilos corporais que aparecem como organizador 

natural” (BENTO, 2006: 92). 

As regras de gênero que são forçadamente endereçadas a nossos corpos sexuados, 

não são de todo concretizadas, sendo que a encarnação de ditas feminilidades ou 

masculinidades, não se trata de um processo natural e inerente ao genital, em uma 

condição sine qua non na uqal pênis produziria “masculinidades” e vagina “feminilidades”, 

mas sim produções, construções, que quando eu digo que Whitna produz em duas horas no 

seu quarto, remete a todo um processo de produção em meio a essas tramas de regras e 

normas, e forçamentos, e resistências e subversões. 

Eu fazia, naquela noite, de forma teatral, sim, uma repetição forçada de algumas 

normas ou rituais que são ditados à feminilização de corpos (ao menos muitas delas que me 

foram passadas em minha experiência). Normas e rituais estes, que reproduzo em minha 

vida cotidiana, nem sempre com uma reflexão consciente e crítica. Naquela noite, fazia 

uma repetição de algumas regras: o uso do cabelo longo81, o salto alto para alongar a 

silhueta, acessórios: nas orelhas, no pescoço, no pulso; maquiagem. Normas estas que 

estamos sempre no compasso da negociação, visto que estas nunca podem, e nunca são 

repetidas à risca, encarnadas de todo, performatizadas como se espera. Pouco ou muito, 

nos limites do aceitável, do humano ou não, estamos sempre de algum modo a elas 

escapando, ressignificando-a. Este movimento, segundo Butler (2012; 2013) faz a ver a 

precariedade de tais regras, nas quaisas subversões, quais sejam, faz uso da debilidade e 

dos furos da norma, tensionando possíveis rearticulações. 

                                         
81 Lembro de um grande amigo, sempre me repetindo quando cortava o cabelo na nuca, que uma mulher de 
cabelo curto, era uma mulher estranha. 
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As mulheres trans, neste caso subvertem a norma na medida em que reiteram as 

normas de gênero. No compasso das reiterações, se fazem possíveis os furos, abrindo 

espaços para subversões, e entre elas novas reiterações, porque nos parece que o contrário 

também se coloca, no sentido de as normas não conseguirmos também escapar de todo. 

Neste sentido, falamos mais acima de “corpos subversivos, pero no mucho”. 
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4. EMARANHAR OS CABELOS: NARRATIVAS E DISCUSSÕES 

 

“A pergunta que me move é como cada um inventa uma vida. Como 
cada um cria sentido para os dias, quase nu e tão pouco. Como cada 
um se arranca do silêncio para virar narrativa. Como cada um habita-
se. Desta vez, fiz um percurso de dentro pra dentro. Me percorri. 
Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele 
que lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com elas 
costuramos um corpo de palavras que nos permite sustentar uma 
vida. Quem conhece as pessoas e as situações aqui contadas poderá 
rememorá-las por outros caminhos, a partir de suas  
próprias circunstâncias.  Ao descrever aqueles que morreram, 
possivelmente confronto as reminiscências de outros. Os que ainda 
vivem talvez discordem do que neles adivinho, porque enxergam a si 
mesmos de modo diverso. Esta é a minha memória. Dela eu sou 
aquela que nasce, mas também sou a parteira" Eliane Brum. Meus 
Desacontecimentos: A História da Minha Vida com as Palavras 

Propomo-nos neste estudo, a questionar as produções de corporalidades femininas 

por/com mulheres trans. A preposição “com” foi usada a fim de contemplar as interações 

entre pesquisadora e interlocutoras, a discussão teórica, e produções que se realizam em 

meio a interações, de diversas ordens. O meu corpo também estava aqui em circulação, 

em narrativas, em produções. O uso que fiz das entrevistas narrativas seguiu a estratégia 

de não ter um roteiro de perguntas pré definido, falando com as minhas interlocutoras de 

meu interesse neste trabalho, de refletir sobre as formas como as mulheres trans 

produziam feminilidades em seus corpos. Assim, fazia comentários “meio soltos” ou 

narrativas mais elaboradas sobre histórias de meu corpo, de modo a dividir, com aquelas 

que iriam falar a mim aspectos de sua vida, questões também da minha própria 

experiência. Não tinha também um texto predeterminado, essas narrativas e escolhas de 

aspectos da história de minhas produções aconteciam no encontro, mas no geral, dividi 

com elas sobre as dificuldades que tive de me colocar enquanto mulher em um corpo 

magro, franzino, de mal-estares que vivi com relação a isso, e alguns processos que 

realizei para produzir “rastros” do que eu entendia feminilidades no meu corpo, e de 

minha aproximação afetiva, acadêmica e política com travestis e transexuais 

Fiz, sobretudo, narrativas que colocavam diretamente em cena um corpo em suas 

diversas expressões e materialidades. Falei das estratégias a fim de montar em meu corpo 

coisas que compreendia como feminilidades, as estratégias que para isto usei em meu 

cabelo, um processo com minhas unhas, a escolha de roupas, o uso de adereços etc. 

Marcava também os comentários que constantemente ouvia sobre a imagem de meu corpo. 

Terminada a minha narrativa, convidava as minhas interlocutoras a falar sobre os seus 

corpos, com frases do tipo “a ideia era que tu pudesse falar também sobre teu corpo, tuas 
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produções”. A entrevista, seguida deste convite, levou a narrativas que não 

necessariamente se iniciavam com questões sobre materialidades, mas com referência a 

corpos que escapam do silicone, escapam de narrativas sobre as genitálias; hormônios, 

bombadeiras e espaços cirúrgicos, o que de início me frustrou, por ter ficado presa por 

algum tempo na compreensão de corpo como aparato material e circunscrito pela pele. 

Por sua vez, as narrativas me aproximaram da ideia de corporalidades, proporcionando 

rupturas nas dicotomias sujeito x objeto, corpo x mente, corpo x experiência. Me foram 

endereçadas histórias que ultrapassam o envoltório da pele e se estendem às ruas, às 

escolas, aos postos de trabalho, aos espaços religiosos, aos afetos, às afetações. Corpos 

que se relacionam com outros, que o admiram ou o rechaçam, corpos valorizados e outros 

nem tanto, corpos em relação, corpos e suas nomeações. 

Diante das ricas narrativas, refletidas lado a lado, com as experiências e 

experimentações que vivemos e realizamos diante do nosso “campo tema”, organizamos as 

informações produzidas sobre as produções de corporalidades femininas empreendida por 

mulheres trans em três grandes eixos: “Corpos em trânsitos”, no qual organizamos 

narrativas que remetem aos trânsitos diversos que levaram a produções corporais bem 

como sobre o uso de tecnologias (hormônios, próteses, interferências cirúrgicas e silicone); 

o eixo que nomeamos “Corpos em transes”, no qual refletimos sobretudo sobre o curto 

circuito entre “mente e corpo”; e ainda “Corpos em tranças”, no qual trazemos questões 

outras que se entrelaçam dando (ou não) inteligibilidade aos corpos, como o que 

chamamos de “Corpo-nome” e “Estéticas de classe”.  

Assim sendo, dedicamos este capítulo a narrar interpretações que fizemos decorrentes 

dos encontros que realizamos, junto às memórias e anotações em diário que nos remetiam 

constantemente aos eventos que nos acompanharam nesse tempo de engajamento neste 

trabalho (e outras memórias e vivencias, que temporalmente o tangenciam, mas fizeram 

possíveis essas reflexões). Como anteriormente explicitado, não temos interesse em 

produzir verdades irrefutáveis e universais, ou informações que a isto se pretenda. 

Fazemos, portanto, questão de lembrar que estas que aqui narramos são versões possíveis 

sobre aquilo que nos propomos a pensar, versões estas produzidas do encontro com nossas 

interlocutoras junto a mim, pesquisadora que mais diretamente travava com elas diálogos, 

bem como encontros outros com o orientador deste trabalho e outros pesquisadores que se 

dispuseram a conversar sobre o assunto. Tratam-se de versões, fragmentos de conversas e 

encontros, que são parciais.  
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4.1. Corpos em trânsitos  

Azul, carrinhos, bola, futebol, tênis, boné... alguma coisa de diferente era sentida na 

infância de nossas interlocutoras, ou por elas através de suas memórias, ou sentida por 

suas famílias, por elas não se interessarem por elementos como estes acima, por exemplo. 

Por isso, percebia-se que havia uma coisa muito diferente acontecendo. Acontecendo 

dentro de um sujeito, já que se acredita que o fato de nascer com um pênis é condição 

sine qua non para se gostar de azul, futebol, cabelos curtos, etc. quando, na verdade, o 

problema mesmo parece ser a camisa de força que todas essas regras colocam sobre os 

corpos, nos fazendo imitar regras de enquadramento compulsivamente, para não ficarmos 

de fora da roda, fora dos limites de humanidade (BUTLER, 2013). Por outro lado, parece 

um absurdo ter um pênis e não querer jogar futebol na rua com os outros meninos, e o 

problema é dos sujeitos em sua individualidade, problema grave, sério, e a camisa de força 

aperta, fazendo com que o caráter adoecedor dessas normas pareça uma perturbação 

psíquica, um transtorno, um problema, uma doença, ou um desvio moral. 

Através de narrativas que fazem uma linha do tempo (sim, fragmentada, visto que as 

narrativas fazem uma viajem temporal quando passado, presente, futuro se misturam), 

nossas interlocutoras falam sobre os trânsitos que percorreram até as transformações que 

empreenderam em seus corpos, através de trânsitos solitários e em redes de solidariedade. 

Estas narrativas estão organizadas neste eixo de discussão. 

 

4.1.1. TRÂNSitos 

Nossas interlocutoras narram flertes de seus corpos, desde muito cedo, com as 

bonecas, com os sapatos de salto, os bobes de cabelo, o que, em nossa percepção, não são 

por si sós uma condição explicativa para se reconhecerem como mulheres trans, mas 

aponta para um outro lado, para a violência da camisa de força das regras de gênero que 

serve a atrofiar possibilidades. Esses flertes proibidos com aquilo que era lido como “o 

outro lado” foi apontado por elas como pontos de início de suas histórias, das histórias de 

seus corpos, de suas produções de corporalidades. 

De algum modo, na infância, percebem que aquilo que atrai o desejo, o gosto, lhe é 

proibido. Que não se pode usar determinadas roupas ou adereços, nem se portar de 

determinadas formas, nem gostar de determinadas cores, não pode, ainda que elas 

gostem, e se gostam, alguma coisa há de errado. O resgate quase imediato a histórias da 

infância nos dá a impressão de sentidos a naturalizar corporalidades, fissurando fronteiras 

que se proponham rígidas entre “tecnocorpo” e “biocorpo”. Narrativas sobre a infância 

aparecem de forma corrente na literatura especializada (BENTO, 2006; PELÚCIO, 2007; 

SAMPAIO, 2013; QUINTELA, 2014), como formas de buscar em suas histórias e 
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corporalidades coerências que somos culturalmente levadas a dar conta, a estilizar através 

de regras específicas a serem seguidas, de modo que performatizemos corporalidades 

viáveis, inteligíveis. 

“Então quando eu ainda era criança, tipo uns seis, sete, oito anos, que eu... 
eu nunca brinquei assim com meninos, eu nunca tive essa ligação muito 
próxima com meninos, aquela coisa de lidar bem com os meninos e tal. Eu 
brincava muito com as meninas, e na minha casa eu tinha uma irmã 
pequena, quando eu tinha uns sete oito anos, ela tinha o quê? Tinha 
acabado de nascer, estava com dois anos mais ou menos e eu sempre 
brincava com as bonequinhas dela, aquela coisa, com os sapatos de minha 
avó, as roupas da minha avó, e tal. Então assim, todo mundo lá em casa já 
percebia que tinha algo estranho, que tinha algo diferente. Para eles, 
estranho e diferente.” Eva 

“Bem... eu na verdade sempre, sempre fui muito diferente das... dos... 
tanto dos meus irmãos... tivemos a mesma criação, mas sempre me senti 
um pouco diferente, na questão de brincadeiras, e até mesmo do mundo 
masculino em si. Esse mundo masculino nunca me atraiu na verdade, tipo: 
jogar bola, coisas mais simples, né... jogar bola, coisas masculinas em si, 
sempre me voltando para o mundo masculino... brincar com meninas, de 
boneca, e não sei o quê... porque essa coisa de... da vestimenta feminina 
sempre me atraiu muito, entendeu? Era o que me levava sempre a procurar 
as meninas: papel de carta, na escola sempre com meninas, sempre com 
brincadeira de meninas, e sempre com o desejo de ser como as meninas, 
entendesse? É uma coisa que sempre me perseguiu, só que, por ser muito 
criança, a gente acaba não entendendo, isso gera meio que um conflito na 
cabeça, né? Por que eu não... né? E sempre tinha problema com minha mãe, 
assim de reclamar: isso não é para menino, isso é para menina, isso não sei 
o que... mas eu não conseguia entender isso.” Andréa 

 “Aquela fase entre 12, 13 anos, você tá conhecendo, né? Varias coisas, e... 
e... como eu posso falar? Eu sempre sentia que não era que eu não era 
menino, sabe? Porque eu nunca gostei de brincar com coisa de menino nem 
nada, de... de... tinha amizade com os meninos é claro, mas porque eu 
sempre fui mais, mais... como eu posso falar, mais assim, na minha. E 
também porque tem aquela questão da escola, de você está... o pessoal 
ficar zombando de você, ficar caçoando, né? E depois, eu fui vendo que eu 
não era aquilo que eu queria para mim. Eu sempre gostava mais de, de... 
coisa feminina. A minha avó saia de casa, porque ela me criou, e eu ficava 
pegando as coisas dela, maquiagem, ficava me trocando, ficava na frente do 
espelho, e eu achava tudo, estava sozinha em casa. Daí quando as pessoas 
chegavam eu corria, saía, porque eu tinha vergonha. Eu não sabia o que era 
ate então, por isso eu tinha vergonha.” Mariah 

“A minha transexualidade vem do nascimento. Eu me recordo, meus relatos 
de memória que eu consigo ter como recordação, e muitas das informações 
que eu tenho com meus familiares é que os primeiros sinais da minha 
transexualidade foram observados depois dos três, quatro anos de idade, 
porque eu me recordo muito disso, quando eu tinha cinco anos que eu saía 
com minha mãe para os locais, ao médico, ao pediatra e as pessoas diziam 
assim: ah, senhora! Que menina linda! Ai minha mãe dizia: é um menino! E 
eu mesma respondia: Não mamãe... eu sou uma menina! (com voz 
infantil)[...] Eu sinto muita minha feminilidade como herança da minha mãe 
e minha irmã, como eu convivi desde muito criança, minha mãe foi uma 
mulher muito vaidosa, minha irmã é ate hoje uma mulher muito vaidosa e 
eu não tinha muito contato com meu pai, porque ele tinha dois empregos e 
dizia que ia dar aos filhos, com muito suor e sacrifício tudo aquilo que o pai 
dele não pode proporcionar. Eu passava dois ou três dias sem ver meu pai 
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porque tinha momentos que ele chegava eu já estava dormindo e quando eu 
acordava ele já tinha ido. Então assim...e meu irmão sempre foi aquele 
moleque da rua, ele vinha em casa para comer e vinha em casa para dormir, 
então assim, eu não tinha essa intimidade com meu irmão de sentar e 
conversar, de sentar e jogar um vídeo game, uma bolinha de gude, de jogar 
um futebol na praça, porque eu não tinha esse contato com meu irmão, eu 
tinha com minha irmã, ela trazia as amigas para brincar de boneca, se eu 
estava em casa eu brincava com elas de boneca ” Janaína 

“Na minha infância... eu sofria muito pelo que eu era.” Gisele 

“As pessoas dizem que é um problema, mas é um problema que persistia, eu 
tentei namorar com A e tentei namorar com B, mas eu dizia: não, não tá me 
enquadrando ainda, sabe? então não era só um namoro ou estar, eu sabia 
que tinha algo mais além. Eu me identificava com as roupas da minha mãe, 
me identificava com os serviços que minhas irmãs faziam, executavam, e... 
eu via que eu não me identificava com as ideias dos meus irmãos, a ideia de 
ter que namorar, de ter que pegar as meninas e eu sabia que não era àquilo 
que eu pertencia, e eu comecei a resolver as questões internas, saber que 
eu não pertencia a nenhum mundo e guardar aquilo para mim, porque eu 
guardando para mim eu estava protegida de agressão, dentro da família e 
fora dela.” Hillyan 

Questões da infância ou adolescência são acionadas como memórias que se colocam 

a serviço da produção de sentidos sobre as corporalidades trans; como estratégia para 

garantir certas coerências, fazendo uso das normas ditadas pelo gênero para cada um dos 

corpos sexuados e a progressiva construção dos trânsitos. Os afastamentos a posições 

generificadas das quais deveriam socialmente avizinhar-se são reconhecidos como pontos 

de aproximação às vivências e corporalidades trans. Afastamento dos meninos (sejam 

irmãos ou na escola, por exemplo), aproximações às meninas e às estéticas disponíveis a 

elas (sapatos, roupas etc.). Estas memórias, presentes nas narrativas de Eva, Andréa, 

Mariah e Janaína, dão uma ideia de naturalidade aos corpos, “nasci assim”. 

Andréa e Mariah recorrem a estas experiências marcando que não entendia o que 

nelas possivelmente haveria de diferente. Mariah, quando todos saiam de sua casa, usava 

as roupas de sua avó, correndo para tirá-las quando alguém chegava, alegando sentir 

vergonha de estar daquela forma vestida, vergonha porque não sabia nomear o que 

motivava sua atração pelos tecidos usados pela sua avó. Andréa diz que suas aproximações 

às práticas e estéticas que eram direcionadas às meninas eram reprimidas por sua mãe, 

ainda que ela não conseguisse compreender de fato qual o problema de suas atitudes. Nem 

Andréa, nem Mariah, faziam a menor ideia de que estavam de algum modo ultrapassando 

os limites que organizam a cultura ocidental, a política, a economia, as organizações 

sociais, sendo que, o que vestimos, por exemplo, entra também em toda uma série de 

regras a fim de fazer dos corpos legíveis e adaptados a modelos heteronormativos (LANZ, 

2014).  

As repressões, punições e castigos, presente na narrativa de Andréa, por exemplo, 

são apontadas por Butler (2004; 2013) como ações de um regime que produz as diferenças 
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de gênero, “isto é coisa de menina!”, que em suas repetições oferece um leque de 

comportamentos e estéticas obrigatórias e outras proibidas. Deste modo, só duas 

referências são compulsoriamente produzidas: “corporalidades mulher” e “corporalidades 

homem”. Não lembro de ter tido dificuldades tão agudas ao me reconhecer enquanto 

mulher, ainda que tendo que fraturar algumas regras, ou partes do meu corpo, para que 

ele coubesse melhor nessas marcas de reconhecimento. Minhas interlocutoras narraram, 

por sua vez, um movimento mais ativo na tentativa de nomearem-se enquanto “corpo-

homem”; “corpo-mulher”; “corpo-outro”. 

“Mas para uma menina transexual de 12, 13 anos, é muito difícil, ela é 
muito assustada, ela...o ser humano nessa idade não consegue meio que 
definir se aquilo é homossexualidade, se aquilo é,é... transexualidade, por 
intervenções religiosas, talvez a gente ache que isso é demônio, que isso é 
um espírito, tem sim esses dogmas, esses tabus em nossa sociedade, então 
eu me mantive na obscuridade, no esconderijo, vivenciando uma falsa vida 
masculina, me trajando de forma masculina até os 19 anos.” Janaína 

“Então assim, com 18 anos, eu comecei a freqüentar os guetos, ditos 
guetos, né? Que são boates GLS, essas coisas, e chegando nesses ambientes 
eu tive uma outra conclusão: que eu também não fazia parte daquilo ali, tá 
entendendo? Que eu não fazia parte daquilo ali também, ai foi mais 
complicado ainda para entender, porque eu me sentia...eu me sentia uma 
menina, me sentia atraída por meninos, achava que eu era uma coisa e 
afinal eu não era aquilo. Ai é quando você: o que é que eu sou afinal de 
contas né? Ai foi quando eu passei a conhecer outras transexuais, e comecei 
a observar que me identificava um pouco com aquilo ali, entendeu? Mas 
também não era o que eu queria para mim... no caso as travestis, pela 
questão da prostituição, da promiscuidade, e outras coisas, então eu 
também não me encaixava com aquilo ali. Não me encaixava no mundo gay, 
não me encaixava no mundo das travestis. Então meu Deus, o que é que... 
agora imagine isso na cabeça de um adolescente, isso é muito complicado, 
tá entendendo? Até que eu me dei conta realmente de que eu não era nem 
um nem outro, só que, como na época é... eu não tinha acesso, não se tinha 
acesso à internet, porque internet é de uns anos para cá, a gente não tinha 
tanto conhecimento, a gente não tinha, não conhecia. Então assim, foi 
muito complicado, até eu descobrir por mim só, por mim sozinha, por conta 
própria o que realmente eu era, e isso eu vim ter certeza absoluta com 25 
anos, entendeu?” Andréa 

“Para mim foi supercomplicado, porque eu tive os conflitos... os principais 
foram os internos, né? A questão da identidade, eu precisava me... me.. ter 
certeza a que mundo eu pertencia. eu sabia que não era mulher, assim 
como eu sabia que não era homem, então aonde eu me enquadrava, né? 
Aonde eu pertencia, ai eu descobri as meninas, as outras transexuais, 
travestis que tinham uma forma, e eu disse: é isso! eu sou isso! [...] foi 
quando eu comecei a ter amigos gays, ai eles conversaram sobre o dia a dia, 
sobre a relação "homem - homem", e ... eu comecei a ver esse universo, dai 
eu estava no mundo gay, né? No mundo gay eu também percebi e vi que não 
era ser gay, porque ainda estava a forma masculina ali, né? E aquilo 
também me inquietava, me incomodava e eu disse: não, não é esse mundo. 
E via travestis poucas na minha cidade. Eram poucas; de 10 era 1; mas que 
estava fora do país na Europa, eu não tinha o contato, eu não sabia o que 
era aquilo, mas eu sabia que tinha minha identidade feminina, mas como 
buscar? não tinha ninguém que me passasse essa informação.[...] não tinha 
ninguém para dizer para mim existe isso e aquilo, ou então psicólogo para 
me entender... não... psicólogo não tem que me entender, ele tem que me 
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ensinar a me entender e não tinha esse mecanismo, eu não entendia, 
porque as pessoas só tinham que dizer, só diziam para mim que eu tinha 
que usar azul e gostar de menina, eu era obrigada a isso, né?” Hillyan 

“Eu fiquei um ano pesquisando sobre a transexualidade, me conhecendo, 
lendo, vendo se era isso mesmo que eu, vendo se o termo me cabia, se o 
termo me vendia, então eu fui e comecei a trabalhar e comecei a tomar 
hormônio. Entrei no grupo de hormônio das transexuais, pesquisei os 
melhores.” Maria Clara 

“Eu naquele tempo, eu não tinha muito conhecimento assim de... como tem 
hoje em dia né, sobre... hoje em dia se discute muito né... essa questão de 
transexualidade, naquele dia não se comentava muito, não se falava muito 
porque ainda era um tema que tinha alguns tabus, é de travesti.” Gisele 

Narrativas que nos remetem a processos de busca de um lugar de referência 

identitária, uma nomeação para significar a existência e/ou ainda restituir espaços nos 

discursos que alocam a humanidade, visto que entre estes trânsitos até a “descoberta” de 

uma nomeação, nossas interlocutoras já haviam empreendido subversões às regras que 

regulam o gênero e os corpos, de modo a aparecerem como equilibristas pouco habilidosas 

no fino fio das normas culturais, vez em quando desequilibrando-se naquele eixo e 

encontrando outro, e buscando meios de voltar àquela linha. As nomeações “mulher” e 

“homem” mostraram-se precárias, inviáveis e estreitas demais, como parecem mesmo ser 

de modo geral, mas que em nossa repetição de atos e performances de forma muitas vezes 

compreendidas como “naturalmente”, acaba por fazer desta questão um ponto cego. 

Em meio a estes trânsitos, entre nomear uma identidade e intervir/fabricar o/no corpo 

e modos de vida, nossas interlocutoras trazem também narrativas de trânsitos solitários e 

também apoiados em redes de solidariedade, sobretudo, os últimos figurando nestas redes 

de solidariedade, outras mulheres trans, importantes interlocutoras a produzirem saberes, 

corporalidades e tecnologias muitas vezes percebidas socialmente como saberes e 

produções marginais, por desviarem-se dos saberes oficiais, que em muito colocam-se 

como maneiras de (re)ajustar os corpos. 

“Eu procurava força dentro de mim mesmo, tudo o que eu fazia era por 

conta própria, me espelhava em algumas pessoas já que eram travestis, e 

assim, minha força partia de mim né... partia de mim.” Gisele  

 “Eu tive que descobrir sozinha, eu tive que descobrir tudo sozinha. Então 
não era aquela coisa de: ah, tem aquela pessoa para te ajudar, para te dar 
dicas, para te dar conselhos, para te dizer como fazer...não eu fiz tudo 
sozinha[...]Eu costumo dizer que eu fui sozinha, entendeu? Quando eu 
resolvi que eu ia encarar isso de frente eu estava sozinha, eu estava 
sozinha, e era tudo, e eu costumo dizer também que eu amadureci muito 
cedo por conta dessa solidão na... na... nesse processo da 
transexualidade[...]Então...eu era muito curiosa, eu ficava observando as 
pessoas, eu ficava observando outras travestis e transexuais. Observava os 
comportamentos, observava a forma de se portar, observava, observava 
tudo. Então...isso ai foi me ajudando, então eu fui amadurecendo pouco a 
pouco, sozinha. Eu não tive apoio de ninguém, embora a minha família não 
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foi aquela família que me deu as costas, mas pela pouca cultura que tinha 
eles não sabiam de que forma me ajudar, entendeu?” Eva 

“Ninguém me ajudou, eu seguia o que as outras diziam, no caso as travestis, 
o que elas tomavam eu acabava tomando” Andréa 

“Não tinha ninguém que me passasse essa informação. Foi quando eu 
conheci a Carol, que agora está na Espanha e ela começou a tomar 
hormônios, e eu comecei a me informar sobre os hormônios, [...] e eu 
comecei a fazer a automedicação do hormônio, com algumas complicações 
que ele também tem, né?” Hillyan 

“Um grupo de hormônios, tipo grupo de facebook82, que a gente fala sobre 
hormônios, ai a gente troca lá experiências, ai eu vi, escutei quais seriam os 
melhores.” Maria Clara 

“Eu conheci uma amiga, e essa amiga era artista, ela era Drag Queen, ai ela 
me levou para a noite, ai eu fiquei deslumbrada com aquele glamour, subir 
a um palco, as pessoas baterem palmas porque eu estava vestida de mulher, 
estava linda, aí ela me montou. Montar é aquela coisa, o menino 
homossexual que se trasveste de mulher para fazer uma performance 
artística, para fazer uma obra teatral, ai eu adorei aquilo, e aquilo foi uma 
coisa que eu faço inclusive até hoje, eu tenho quinze anos de carreira a 
fazer isso. Eu realmente, é... tive a sorte de conhecer uma grande amiga, 
que era travesti não era transexual e me deu essa força: você tem que 
bater de frente, as pessoas vão lhe aceitar e ponto. Ai eu cheguei em casa, 
juntei tudo que era masculino, amarrei num saco levei para o quintal e 
toquei fogo. Minha mãe: mas o que é isso, uma fogueira? E eu disse: tô 
queimando tudo meu que é de homem, a partir de hoje a gente vai dividir 
suas roupas femininas até que eu possa comprar as minhas . Ela que injetou 
a primeira injeção de estrógeno” Janaína 

“Ai eu comecei a... como eu posso dizer? Ter amizades com pessoas mais, 
assim como eu... e daí eu comecei a tomar hormônio feminino, acho que 
uns 16 anos... foi. Eu comecei a tomar hormônios femininos e daí comecei 
as mudanças no corpo, porque vai crescendo, é... é... o cabelo fica melhor, 
o pelo diminui, e você vai ficando mais feminina, a voz, o jeito, o corpo 
também muda, é claro, tem alterações e ... eu me senti que era isso que eu 
queria.” Mariah 

Nossas interlocutoras narram processos de (re)conhecimento e ações no que se 

refere às transformações corporais. Em relação aos trânsitos entre informações e 

intervenções esses trânsitos são colocados como solitários, ainda que inspirados, apoiados 

e divididos em certos momentos com outras mulheres trans, em geral mais velhas (ou mais 

adiantadas no que se refere a intervenções corporais). São, portanto, construídas 

importantes redes de saberes que são compartilhadas por elas, ainda que não reconhecida 

e não bem aceita nos discursos oficiais de saúde83, por exemplo (PELÚCIO, 2007; SAMPAIO, 

2013). O saber farmacológico, atuando de modo a produzir efeitos sobre os corpos, por 

pessoas “não autorizadas”, foi na inquisição perseguido, como forma de erradicar os 

saberes e poderes populares, consolidando um saber e poder científico hegemônico 

                                         
82 Rede Social na internet. 
83 Cito aqui a posição dos discursos oficiais de saúde, por estes apresentarem aproximações e de alguma forma, 
controle sobre biotecnologias, mas outras instituições poderiam aqui ser questionadas, como a educação, 
religião etc. 
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(PRECIADO, 2008). O saber hegemônico reprime saberes e poderes populares. Estes, densos 

e importantes, produzidos pelas mulheres trans questionam os poderes que têm sobre seus 

corpos. É por meio das redes de solidariedade, dos importantes saberes produzidos por 

mulheres trans, de experimentos, experimentações e estudos, que os trânsitos tornam-se 

menos solitários.  

Entre as redes de informações e produções de saberes, a internet tem se colocado 

como importante meio de dividir experiências e usos de tecnologias. No entanto, Gisele e 

Hillyan, por exemplo, falaram de um contexto de busca de informações mais difícil, visto 

que elas precisaram, muitas vezes, se deslocar a fim de procurar pessoas que pudessem 

indicar formas de intervenções corporais, para observar e seguir. Gisele viveu suas 

primeiras intervenções em um contexto de ditadura militar, passando por diversas 

dificuldades de acessos, seja a informações e/ou artifícios para as suas transformações. 

Maria Clara narra outra via de acesso a informações e meio de produzi-las. Ela narra como 

espaço, grupos de discussão na internet, onde as pessoas dividem experiência e produzem 

saberes. Já Andréa, falava das possibilidades de encontrar informações sobre hormônios na 

internet, em blogs, como uma facilidade contemporânea, artifício que ela também não 

pôde contar.  

 

4.1.2. TRANSformações 

Entre produções solitárias e solidárias e inspirações junto a outras mulheres trans, 

as interlocutoras narram redes de produção de saberes sobre a gestão e produção dos 

corpos, através de tecnologias heterogêneas: hormônios, vestuários, comportamentos, 

silicone industrial, próteses, cirurgias estéticas e a cirurgia de transgenitalização. Entre os 

usos de artifícios a fim de produzir corporalidades, aparecem narrativas que passam pelas 

automedicações, superdosagens, produção de saberes, dores, riscos e satisfações. 

Organizamos, no quadro que segue as tecnologias utilizadas pelas interlocutoras 

deste trabalho, tais como: terapia hormonal, silicone industrial, próteses e demais 

procedimentos cirúrgicos. Na sequência, narrativas sobre os usos destas tecnologias, meios 

de acesso e saberes. 
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Quadro 6 – Informações sobre tecnologias de intervenção corporal narradas pelas 

interlocutoras.  

Interlocutora Quando começou a intervir sobre o corpo Biotecnologias utilizadas 

Gisele Aos 20 anos. Década de 1990 Terapia hormonal 
Silicone industrial. 

Janaína Aos 19 anos. Finais da década de 1990. Terapia hormonal 

Eva Aos 14 anos. Década de 2000. Terapia hormonal 
Silicone Industrial 

Andréa Aos 18 anos.  Década de 1990 Terapia hormonal 
Silicone industrial, 
 Próteses de silicone,  
Cirurgia de transgenitalização 

Mariah Aos 16 anos. Década de 2000. Terapia hormonal 

Maria Clara Aos 16 anos. Década de 2010. Terapia hormonal 

Hillyan - . Década de 1990. Terapia hormonal, 
 Silicone industrial, 
 Próteses de silicone 

Dentre as técnicas utilizadas, a terapia hormonal assume certa centralidade, no que 

se refere a ser comum a todas as interlocutoras, sendo uma importante tecnologia 

utilizada nas experiências trans a fim de promover transformações corporais (PRECIADO, 

2008). A terapia hormonal aparece como as primeiras intervenções, somadas e/ou 

associadas ao uso de vestimentas e acessórios, visto que as imagens corporais mais 

aproximadas às feminilidades (aumento dos seios, cabelo crescendo), fazem-se 

necessárias: roupas, adereços e performances específicas. 

“Ai o que acontece? Eu vim nessa questão de... você deixa o cabelo crescer, 
as primeiras coisas que você né... atitudes que você... os hormônios, você 
já começa a sentir uma, uma mudança no seu corpo, vai crescendo o seio, 
você deixa o cabelo crescer, você já começa a usar roupas femininas, 
mesmo estando naquela transição de... daquela coisa estranha né, que as 
pessoas olham e não identificam de imediato se você é um menino, se você 
é uma menina, se você... é aquela coisa meia estranha né...no começo. Mas 
isso é coisa, no começo, realmente, entendeu? Ninguém me ajudou, eu 
seguia o que as outras diziam, no caso as travestis, o que elas tomavam eu 
acabava tomando.” Andrea 

Andréa narra momentos no uso de hormônios em que o corpo passa por um período 

“andrógino”, em que ainda que o corpo apresente mudanças, ele ainda assim aparece 

como “uma coisa estranha”, misturando marcas corporais atribuídas aos dois gêneros, 

fazendo com que os corpos fujam aos padrões que os fazem legíveis. Sobre o entre-lugar 

entre o corpo andrógino e a distância das estilizações de gênero postas como ideais, Maria 

Clara também faz reflexões: 

“Vê só, faz um ano e meio que eu vivo como Maria Clara, e essa questão do 
corpo e de como construir um corpo feminino é... foi uma questão bem 
difícil para mim, porque eu acredito eu a partir do momento que a gente se 
diz de um gênero há toda uma performance de ... de o externar, no caso, 
né? E quando você se vê nesse mundo do... no universo feminino digamos 
assim, há certas regras, há certas imposições, né, então para mim, de 
primeira instancia foi muito difícil porque eu me, eu me... escravizei 
demais. Eu queria muito, entende? E todo mundo dizia que eu precisava ter 
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paciência: Maria, tenha paciência, a terapia hormonal para você adquirir 
um resultado satisfatório leva um tempo, mas não, eu queria algo 
instantâneo, e isso me levou a ficar um ano meio sem sair de casa. Porque 
eu dizia que eu não estava pronta para eu sair no meio da rua e me sentir 
bem comigo mesma. Então, o meu primeiro ano de hormônio, o meu 
primeiro ano como Maria clara, foi um ano bem difícil, sim, porque... é... 
socialmente, culturalmente é constituído certas metas, e eu não me via 
fazendo jus a essas metas: do que é ser uma mulher, do que como uma 
mulher se porta, de como uma mulher se veste, entende? E eu sofri com 
isso. Maria Clara 

O processo mais lento de transformações, que proporciona a administração de 

hormônios, fez Maria Clara isolar-se por um tempo, visto não ter, ainda, um corpo que 

correspondesse às normas de gênero (colocando-se mais em uma ambiguidade) e também 

distantes das normas do belo. Ainda em meio a essas narrativas, o uso de hormônios é 

narrado como uma das primeiras intervenções utilizadas: 

“Minha primeira mudança foi nos hormônios. Aquilo me incomodava, vinha 
me incomodando. Até então fui tomando hormônio. Ai começaram as 
mudanças, na pele, no corpo, não é? Me incomodava todos os traços 
masculinos e eu não aceitava de forma nenhuma, e até porque também... ai 
eu me espelhava em outras pessoas também, em outras travestis, aquilo me 
incomodava, ai comecei no processo de hormônio, depois o silicone, ai fui 
me sentindo mais  realizada: pronto, meu corpo é esse, tô bem agora! 
Psicologicamente meu corpo é esse.” Gisele 

“comecei a deixando meu cabelo crescer e a tomar os hormônios e tal, na 
época ainda comprimido porque eu não tinha condições de comprar 
hormônios injetáveis e etc, fazer uma terapia hormonal, não tinha 
condições. Ai eu comecei a tomar, comprava porque era baratinho, 
comprava... eu mesmo ia me auto medicando lá com os hormônios , ai já foi 
quebrando já muita coisa masculina no corpo entendeu?  Na voz, entendeu? 
Ai isso já foi ajudando no processo né? O cabelo começou a crescer, a 
crescer, a crescer e eu já comecei a ser mulher, desde os 14 anos” Eva 

 “Comecei aos 22, quando eu decidi realmente não usar mais roupas 
masculinas [...] Eu aos 34 anos ainda não tenho nenhuma intervenção 
cirúrgica. Com exceção da hormonioterapia, mas mesmo antes da 
hormonioterapia eu já tinha traços femininos, parecia coisa de Deus. Eu 
tinha um aspecto, antes[...]  a primeira mudança com o hormônio acho que 
foram as curvas corporais, é a primeira mudança que a gente observa. 
Depois os traços, depois os traços faciais, você não ejacula nas suas relações 
afetivas e sexuais, o aumento da mama. A diminuição de pelos, são essas as 
alterações que a hormonioterpia proporciona. Quando eu senti o peito 
virando uma pitomba, eu já achava que eu era mulher, que eu era linda, 
que eu era deusa. É muito psicológico. Janaína 

 “Minha primeira mudança... acho que foi mental. Acho que minha primeira 
mudança foi... mental... assim... mas no corpo, o hormônio, a primeira 
mudança foi pele... tirou as espinhas e afins... acho que essa foi a primeira 
mudança nesse aspecto corporal, os seios começaram a crescer depois de 
três meses e o corpo como um todo é um ano. Para ter um bom corpo, é um 
ano. Antes dos hormônios o meu era um corpo masculino normal. Magrinho 
quadradinho e afins. Hoje eu tenho o corpo mais delineado por causa dos 
hormônios. No primeiro dia que eu comprei os hormônios eu comprei roupas 
também. Foi uma coisa balanceada. Eu já usava roupa mais feminina, mas 
não era uma coisa completa, era um short, ou uma blusa, ai depois 
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eu...quando eu comprei os hormônios ai eu já coloquei tudo de uma vez 
só.” Maria clara 

“Eu comecei a tomar hormônio feminino, comecei a me vestir como menina, 
me comportar... comecei a ter amizades com pessoas mais, assim como eu 
e daí eu comecei a tomar hormônio feminino, acho que uns 16 anos... foi. 
Eu comecei a tomar hormônios femininos e daí comecei as mudanças no 
corpo, porque vai crescendo, é... é... o cabelo fica melhor, o pelo diminui, 
e você vai ficando mais feminina, a voz, o jeito, o corpo também muda, é 
claro, tem alterações e ... eu me senti que era isso que eu queria, o 
hormônio contribui muito para o crescimento do cabelo, um crescimento 
mais... até melhor, meu cabelo era meio ralo. Quando comecei a tomar 
hormônio o cabelo cresce mais, fica mais bonito. A primeira alteração é 
quando você sente a aureola do peito que fica como uma glândula, sabe? E 
vai crescendo realmente, aumenta o peito, cresce. Se você fizer atividade 
física o corpo fica muito feminino, e também, é... diminui o pelo, o pelo 
que você vê no rosto, pelo em geral... a gente fica bem mais feminina 
mesmo, acho que até a voz tem alguma alteração.”  Mariah  

“... foi quando eu conheci a Carol, que agora está na Espanha e ela 
começou a tomar hormônios, e eu comecei a me informar sobre os 
hormônios, que nada mais é que o anticoncepcional, para a gente tem esse 
efeito de crescer, mudar a voz, né? cresce peito, afina o rosto e tal... e eu 
comecei a fazer a automedicação do hormônio, com algumas complicações 
que ele também tem, né?” Hillyan  

O uso dos hormônios é apontado como uma das primeiras intervenções e com 

administração constante, sendo seu uso realizado através de uma rede que excede e, 

muitas vezes, se contrapõe aos discursos oficiais (sobretudo o de saúde). Faz-se recorrente 

nestas narrativas, alusões à automedicação e hiperdosagens de hormônios a fim de obter 

alterações mais rápidas, atitude que apontaram com satisfações devido à percepção de 

transformações nas curvas, na pele, nos cabelos. Contudo, há também narrativas sobre 

possíveis riscos. 

Os hormônios aparecem como responsáveis por quebrar, cortar, romper com traços 

masculinos, levantando a questão de que através de intervenções químicas produzem-se 

poderes sobre os corpos, moldando-os, esculpindo-os. Estes saberes colocam-se como um 

contra discurso às teorizações sobre a produção de saúde, aparecendo para o discurso 

oficial como uma prática que produz doenças, ao passo que não percebem (ou não lhes 

interessa perceber) que as alterações deste corpo masculino é uma das principais 

demandas de saúde das mulheres trans (SAMPAIO, 2013).  

Esses saberes apontam as fissuras dos discursos sobre corpo natural, do corpo como 

um destino, provando, ainda que sem esta intenção, que os corpos não são naturalmente 

“corpo homem” e “corpo mulher”, mas que estas dimensões são passíveis de produções e 

reproduções, são plásticas, negociáveis e que os corpos não são inertes, mas dotados de 

agência. 

Interessante as narrativas de Eva e Janaína fazendo alusão às mudanças percebidas 

diante do crescimento dos cabelos e seios, fazendo-as perceberem-se como mulheres; “o 
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cabelo começou a crescer, a crescer, a crescer e eu já comecei a ser mulher”, dizia Eva, 

enquanto Janaína falava “quando eu senti o peito virando uma pitomba, eu já achava que 

eu era mulher, que eu era linda, que eu era deusa”. Essas narrativas nos lembram as 

marcas dos corpos discutidas por Guacira Louro (2008), quando, para além das genitálias, 

outras marcas acabam por posicionar, nomear, hierarquizar os corpos, na medida em que 

se valem de significações estéticas para a produção do gênero (PRECIADO, 2008). 

Na contramão dos serviços oficiais de saúde, nossas interlocutoras (bem como a 

literatura sobre o assunto), inteiram-se das formas de administração hormonal através de 

saberes produzidos por outras mulheres trans (BENEDETTI, 2005; PERES, 2005), muitas 

vezes entre trânsitos de experimentações, tentativas, erros e acertos. Entre estas redes, a 

questão da autoadministração hormonal e (hiper)dosagens também são apontadas: 

“As primeiras mudanças foram mesmo os hormônios, os hormônios ajudam a 
fazer crescer o cabelo. Na verdade foram os hormônios, por conta própria, 
eu chegava a tomar quatro injeções de hormônio por semana, tomava na 
farmácia, coisa que é para tomar uma por mês, eu tomava quatro em uma 
semana. [...] eu seguia o que as outras diziam no caso as travestis, o que 
elas tomavam eu acabava tomando, só que é... eu tive sorte de não ter sido 
prejudicada, em parte porque eu tomei muito, em quantidades assim no 
inicio exorbitantes, o que eu poderia ter tido uma trombose, um câncer de 
fígado, e... outras coisas, eu fui muito exagerada nesse período, porque eu 
queria uma transformação muito rápida. ”Andrea.  

“Eu copiei o que ela estava fazendo, estava dando certo nela, tinha que dar 
certo no meu, ela tomava uma cartela de comprimido, de anticoncepcional 
por dia, é muita coisa, hoje eu sei que é muita coisa, mas eu comecei a 
tomar aquilo e me sentia muito mal, eu tinha náuseas, tinha é... mudança 
de... de... comportamento estava muito agressiva, chorava, estava 
começando a entrar em depressão, devido a automedicação e eu precisava 
conversar com alguém, mas não tinha com quem conversar, a não ser com 
minha amiga que tomava a medicação e para ela estava dando bem, e ela 
estava procurando a forma dela e estava ficando perfeita, então é isso que 
eu quero. daí ela foi para Europa e eu: e agora? vou procurar outras 
meninas que tem a mesma identidade que eu, foi onde eu descobri que 
tinha o comprimido e também tinha o injetável, ai eu comecei a tomar o... 
era... Gestadinona na época, comecei a tomar Gestadinona e eu tomava 
uma por semana, tomava uma por semana, mas estava me sentindo 
insatisfeita e comecei a tomar duas por semana, e veio as consequências né? 
que eu não tinha informação...é...começou a me dar muito furúnculos, 
começou o corpo a estourar todo...eu sabia que tinha alguma coisa errada, 
mas não sabia de onde estava vindo. fui no médico, o médico passou um 
exame de sangue e ele disse: ou você para, ou você morre... porque o 
sangue estava começando a ficar água, sei lá... enfraquecer... e ele disse: 
ou você para ou você morre, ai eu tive que parar, mas ai ficou aquela 
história: parar ia parar minha mudança, né? o que eu quero. ai foi quando 
eu descobri que existia o silicone, mas eu não podia fazer essa mudança 
dentro da minha casa, no meu mundo ainda, porque minha mãe não ia 
aceitar, meus irmãos não iam aceitar, o vizinho ia estranhar, eu não ia me 
sentir confortável. Foi quando eu saí do emprego que eu tinha e fui para 
João Pessoa, né?” Hillyan 

“Antes disso eu procurei uma endocrinologista e não encontrei nenhuma que 
nos atendesse, então eu comprei os hormônios por conta própria por 
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indicação, comecei a tomar e comecei a ver a mudança no corpo, seios, 
pele, eu acho que já mudei bastante, mas eu não consigo perceber isso 
porque eu me vejo todo dia no espelho, quem consegue ver isso é a pessoa 
que não nos vê periodicamente, ai dá um toquezinho... eu comecei a tomar 
os hormônios, comecei a ver as mudanças, as mudanças realmente você tem 
que ter paciência, mas uma hora chega”. Maria Clara 

 Entre histórias de automedicações e hiperdosagens, Andrea e Hillyan narram uma 

urgência na mudança de seus corpos. Maria Clara, narra questões de práticas de 

automedicação, lembra os processos lentos das intervenções. Outros efeitos do uso dos 

hormônios são apontados, como a diminuição da libido, o que fez com que Mariah, por 

exemplo, em descompassos com as narrativas da hiperdosagem, fala que faz intervalos na 

administração de hormônios, se colocando também no controle desse intervalo de tempo, 

sendo que sensações no corpo, sinalizam o momento de voltar ao uso hormonal. A técnica 

de Mariah, de intervenção corporal e controle da libido, nos traz novamente a ideia de 

experimentação e produção de saberes nas produções dos corpos, quando não há um 

método específico de fazê-lo, mas um investimento em saberes que se colocam das 

observações e saberes sobre o próprio corpo, trazendo os caracteres de autonomia das 

pessoas nas intervenções ativas sobre seus corpos. 

“sim... a questão do hormônio também... você não tem ereção quando você 
toma bastante hormônio. Você não fica totalmente pronta, né? Daí você não 
fica... não tem ereção... não... daí quando você da um espaço de hormônio 
você consegue, mas é diferente sabe? Não tem animação. Você vai ter uma 
relação com um cara, é como se não tivesse prazer, é só mais pela relação, 
pelo afeto, mas não tem ereção. Eu sempre dou uns intervalos. Faz mais ou 
menos uns três meses que eu tomei hormônio. E tenho que começar a tomar 
de novo porque percebo que o pelo já ta começando a ficar meio azulado, 
né, e... vou começar a tomar de novo. Eu compro na farmácia o 

anticoncepcional e o pessoal lá mesmo aplica.” Mariah 

Ainda sobre as questões de dosagens hormonais, o uso do hormônio promove 

importantes transformações, mas, por outro lado, os resultados acontecem de formas 

lentas, o que muitas vezes acaba por justificar as altas dosagens feitas por mulheres trans, 

a fim de resultados mais imediatos, ou ainda administração mais lenta, a fim de combinar 

outros fatores às produções de corporalidades, como as questões de prazer sexual. 

Estes processos mais lentos, combinadas a certas urgências em se colocar em um 

corpo de alguma forma reconhecido na humanidade, de promover retornos a 

corporalidades inteligíveis (BUTLER, 2004; 2006), suscita outras narrativas que buscam 

intervenções diversas que promovam resultados satisfatórios, de forma mais rápida, como 

os usos de silicone (industrial e em próteses). 

“A sociedade nos impõe a ser homem, hetero, e para nos afirmar nos temos 
que colocar os peitões, temos que colocar silicone, a grande maioria é o 
industrial... Então eu tive que sair do meu habitat, sair da minha casa, eu 
fui morar em João Pessoa, onde eu conheci outras profissionais do sexo, 
outras meninas que também já tinham feito a mudança do corpo, e me 
falaram que era o silicone industrial, me falaram também dos riscos, mas 
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eu precisava daquilo para me afirmar como mulher, ne? foi quando eu corri 
atrás do dinheiro, corri atrás da grana para poder fazer a mudança do meu 
corpo, coloquei dois litros de silicone e foi quando eu vi que estava me 
afirmando enquanto mulher estava quebrando a forma masculina, né? o 
silicone, mas junto com ele eu descobri a sequela, né? eu fiquei com 
sequela porque eu não tive o repouso que... a bombadeira me falou que eu 
teria que ter o repouso e as consequências que eu podia passar, mas eu 
preferi passar por ela, para não ficar mais com o corpo masculino, a 
questão da minha busca, né? perdi dois dias a voz, fiquei sem voz dois dias 
por causa da rejeição do silicone, né? e daí fiquei dois dias sem voz, e eu 
disse: pronto, perdi a voz! que era uma consequência da minha necessidade, 
e daí, depois desses dois dias a voz voltou, mesmo assim eu  satisfeita, né 
pelo corpo que eu já estava, eu disse: pronto, já estou com o corpo 
feminino, pelo menos o corpo já está feminino, podia usar uma mini saia, 
um short, né... e dai, querendo...a ânsia de mostrar para as pessoas o corpo 
que eu tinha, que era meu, ai eu não fiz o resguardo que seria de quinze 
dias, eu não fiz esse resguardo e fui para as ruas para mostrar que uma 
nova mulher estava surgindo, que eu era mulher, "olhe meu corpo",e... foi 
quando o silicone começou a descer. eu tinha que passar quinze dias, mas só 
passei três dias na cama, de repouso, o silicone desceu, e as sequelas são: 
inchaço na perna direita e esquerda, na batata,  na panturrilha aqui, onde o 
silicone não foi injetado... É onde dá o problema, onde foi injetado eu não 
tenho problema algum, e com isso vi que o problema não me matou, me 
fortaleceu, porque eu tenho como falar para as meninas da minha vivencia, 
da minha verdade. Eu digo,  oh, se for colocar o silicone, coloca, mas faça o 
repouso, né? A experiência minha eu passo para as outras meninas... Mas 
em relação ao meu corpo eu faria tudo de novo, mesmo com todas as 
sequelas, mesmo com tudo, hoje eu me sinto de fato uma mulher, entende?  
[...] Depois eu fui correndo atrás de outros meios... para a colocação da 
prótese eu tive que ir para São Paulo, né? Atrás da grana também para 
colocar a prótese. Porque nada mais identifica uma mulher, do que além do 
corpo, do que os peitos, os seios né? Ter aqueles peitões que os homens 
admiram tanto, é onde você diz: pronto, eu estou mulher, eu tenho peito! 
Eu não queria correr mais o risco de colocar o silicone porque as 
consequências eram bem maiores, né?  Por eu já ter passado, eu disse: não, 
não quero, corri atrás, fui para São Paulo, corri atrás da grana, consegui 
colocar meu peito e hoje eu não consigo mais me ver como aquele menino 
que eu era, sabe?” Hillyan. 

“Quando eu entrei no processo de silicone, como eu não aceitava o meu 
corpo masculino, não aceitava de forma nenhuma os traços masculinos, eu 
tive que me submeter a isso, me submeter a isso, porque é um trabalho 
manual, é um trabalho feito manualmente e corre riscos da sua vida em 
mãos daquela pessoa, com tudo isso, com tudo isso eu ainda fiz, fiz porque 
não aceitava de forma alguma meu corpo. O silicone é um processo, é 
doloroso, não aconselho a ninguém.. Até porque a gente faz uma política 
para evitar essas questões de silicone industrial, NE, preventivo, NE? Corre 
riscos a saude da pessoa, nesse sentido. Gisele 

“É, eu coloquei na minha adolescência, uns 17 anos, eu creio, eu coloquei 
silicone industrial. Porque eu era muito, muito magrinha, então eu tinha 
essa parte aqui (toca nos seios) batida, era muito masculina, então era uma 
das coisas que mais incomodava em mim, era essa parte, então eu resolvi 
colocar. Foi uma loucura que eu fiz, porque a gente sabe que é um risco de 
vida muito grande. O processo é muito, muito, muito doloroso, uma 
recuperação terrível, mas o resultado ficou perfeito, mas como era a 
primeira vez, meu organismo absorveu muito mais de 80% do que colocou. 
Quando colocou ficou grande, ficou bonito e tal, mas o meu organismo 
absorveu, entendeu? O organismo absorveu muito mais que 80% e o que 
sobrou foi muito pouco. Ai a pessoa disse: não, mas se você colocar de uma 
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segunda vez, ele vai ficar no tamanho ideal, no tamanho que você quer, vai 
ficar perfeito. Eu não coloquei pelo fato da recuperação, na época... a 
recuperação é muito dolorosa, porque você tem que dormir sentada, com a 
coluna reta, mais de quinze dias dormindo sentada com a coluna reta, 
porque  se você deita para um lado, como ele ainda, como ele ainda está 
em...meio gel ainda dentro de você, ele vai (aponta o lado direito), você 
deita para o outro ele vai (aponta para o lado esquerdo), se você deita (de 
peito para cima) ele sobe, se você (aponta para a posição de bruços), ele 
desce. Você tem eu ficar com a coluna reta, com toda aquela armação que 
se coloca para ele ficar posicionado lá, até endurecer, criar a consistência 
certa dentro do organismo. O processo de recuperação é péssimo, mas eu 
acho que se não tivesse sido esse processo de recuperação, na época, eu 
acho que eu teria colocado de novo. Talvez até me arrependesse, mas eu 
teria colocado de novo. Na época, hoje mais não. É muito sofrido, é muito 
doloroso... Mas hoje eu tenho a pretensão de colocar minha prótese de 
silicone e tal, assim a única coisa que eu acho que vou mexer em mim 
mesmo, é assim, que eu não sou bem resolvida, é o meu peito. Depois que 
eu colocar minha prótese eu estou bem resolvida. Não tenho esse problema 
de ter corpão, quadril grande, perna grande e tal. Até porque eu me visto 
pra mim, eu me olho espelho para me sentir bem, não é para agradar as 
pessoas, entendeu... Então... Eu to satisfeita, com o silicone seria a 
satisfação completa.” Eva 

“Silicone coloquei, acho que foi em 2000, injetei silicone no corpo, 
entendeu? O que eu não aconselho a ninguém, porque na época eu era 
muito nova ainda, ainda não tinha consciência de...de tudo,não tinha acesso 
a informações que eu tenho hoje. Se fosse nos dias de hoje eu não teria 
feito por conta do risco, não por conta do resultado, do resultado eu não 
me arrependo, mas por conta do risco, você pode até morrer em um 
procedimento desses, muitas morrem nesse procedimento, entendeu? Mas 
na época eu não tinha consciência de nada, digamos que eu tive sorte. Eu 
fiz uma vez, mas só coloquei na parte de baixo do corpo, no caso glúteo, 
bunda. O peito eu fiz cirurgia mesmo com um medico, coloquei prótese no 
seio. Foi horrível, você só pode dormir de frente, tem que ficar deitada, 
você não pode sentar durante um mês, não pode andar de salto por um mês, 
a maioria do tempo você tem que ta deitada, dói muito a coluna, entendeu? 
Fica vermelho, incomoda, dói, é horrível, é horrível, muito incomodo.” 
Andrea  

As narrativas apresentadas trazem um misto dos riscos do uso do silicone industrial 

e das satisfações dos resultados. No momento em que fizeram as intervenções, e seus 

resultados não as fizeram arrepender-se, entretanto, não se arriscariam novamente fazer o 

mesmo procedimento. Posicionam-se politicamente, inclusive em um movimento reflexivo, 

a problematizar os usos de silicone industrial por mulheres trans. Chamamos a atenção às 

narrativas que falam dos seios, colocando-os em uma centralidade para além dos genitais. 

Outros traços no corpo ganham importância estética no que se refere a aparecerem como 

marcas somáticas de produção de gênero, fazendo necessárias sobre estas, ajustes, 

(re)construções.  

Os seios parecem funcionar, em muitas das narrativas, como importantes na 

produção de corporalidades femininas (PRECIADO, 2008). Deste modo, argumenta Butler 

(2004), intervenções que se colocam em órgãos do corpo que servem a produzir questões 

de gênero nos corpos, para neles “indicar” o sexo, são problemáticas, fazendo com que 
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sejam realizadas muitas vezes por outras vias que não a rede oficial de saúde. Citamos 

aqui, além da cirurgia de transgenitalização, o caso dos seios, uma parte do corpo que de 

algum modo sugere como o corpo sexuado deve ser lido.  

Práticas e intervenções que se coloquem no sentido de potencializar características 

secundárias do sexo nos corpos não são tidas como estranhas (a colocação de próteses de 

silicone em uma pessoa nascida mulher, por exemplo), nem as pessoas patologizadas por 

essas interferências tão presentes neste século, que como lembra Dona Haraway (2009) e 

Beatriz Preciado (2008), são um poderoso controle político desta temporada. 

Sobre o silicone industrial são divididas narrativas de dores e riscos, mas mesclada a 

isto, satisfações. A dimensão do risco justifica Mariah e Maria Clara não terem feito uso do 

silicone industrial e não querer utilizá-lo, ambas usam a terapia hormonal como principal 

forma de alterações corporais. 

“Silicone que todas colocam silicone industrial para deixar o corpo mais 
bonito, eu não tenho coragem, eu não tenho muito fascínio por ter corpo 
de... de... de panicat84 não, eu acho que sou bem top mesmo, daí eu tenho, 
eu quero, eu vou botar minha prótese de silicone nos seios, acho que daqui 
para o ano que vem eu to pensando em colocar. Você tem que tomar 
hormônio, bastante hormônio porque a pele tem que ter elasticidade para 
caber uma prótese, né? E silicone no corpo, outros silicones eu não tenho 
coragem de colocar, porque é muito prejudicial a saúde e é arriscado né? 
Todas que colocam ficam com algum defeito, tem alguma coisa, tem um pé 
mais inchado, porque o silicone desce, tem alguma coisa, eu não tenho 
coragem de... tem uma amiga minha que... ela tem... ela era mais magra 
que eu, daí ela tem seis litros de silicone no corpo, nas pernas, ela tem um 
corpão agora, só que daí ela teve um problema, o silicone desceu e ficou um 
pé mais inchado que o outro. Daí é horrível, ela é arrependida, ela chora, 
aquilo ali esquenta também, tem hora que é quente o pé dela, não 
consegue nem pisar direito, ai tem esses riscos, né? O silicone industrial. 
Ele reforma, mas se não tiver cuidado ele deforma. Eu não tenho coragem, 
tenho medo de não dar certo, porque eu já vi uma amiga minha... uma 
pessoa aplicando o silicone, é horrível. São dores incríveis. A agulha é 
assim, seringa como esse lápis (aponta para a caneta que eu usava) assim e 
daí foi horrível, ela ficou massageando para dar o formato do corpo. Eu não 
tenho coragem, eu acho que se você juntar uma grana legal você pode 
coloca uma coisa em uma clinica, né? Eu não tenho pressa para isso não. Eu 
conheço uma médica, e penso em colocar minha prótese mamária com ela.” 
Mariah 

“Porque é algo real essa obsessão, leva a morte, o uso de silicone 
industrial, é algo preocupante e algo real. O uso do silicone é uma 
consequência desse padrão feminino que escraviza... as meninas querem 
estar mais femininas possível e elas vão fazer o uso... o impossível para 
conseguir esse tipo de protótipo socialmente feito, aquela mulher violão, 
brasileira, entende? Então não importa qual produto elas estão injetando, o 
quão ruim aquilo pode ser, se for para suprir as necessidades que elas tem 
na cabeça, de que elas devem ter, elas vão colocar no corpo, e por mais que 
você diga: não faça isso! Elas vão fazer. Então é uma questão muito 

                                         
84 Panicats são assistentes de palco de um programa de humor televisivo chamado “Pânico”. Elas em geral são 
mulheres com curvas avantajadas. 
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complicada e real, por mais que a gente combata ainda vai ter uma louca ou 
outra que vai, infelizmente botar. Maria Clara 

 A cirurgia de transgenitalização foi um aparato tecnológico citado e 

problematizado no sentido de garantir inteligibilidade às corporalidades trans, aparecendo 

como de central importância,  mas também problematizada quando pensada no sentido de 

uma dimensão de “solução”, utilizando-se de repertórios que nem sempre cedem à ideia 

em que sexo e gênero voltam a aparecer lado a lado, em narrativas que colocam a 

cirurgia, em algum sentido, como um engodo . 

“Assim, hoje eu não tenho mais a paranoia de fazer a cirurgia. Não gosto do 
meu genital, mas não tenho a paranoia, por quê? Porque a maioria das 
cirurgias que foram feitas aqui no Brasil elas não tiveram um desfecho final 
tão legal. Algumas tiveram problemas, algumas ficaram mal formadas etc, 
etc, então a única cirurgia mais bem feita do mundo é a que é feita na 
Tailândia,e o custo da cirurgia que é feita na Tailândia custa 300 mil euros, 
então é um custo longe das minhas condições financeiras, então, assim...eu 
sou bem resolvida, sou transexual, mas não tenho a paranoia que muitas 
tem em fazer a cirurgia. Na minha adolescência eu tinha aquela loucura de 
fazer a cirurgia, hoje mais não, percebendo que ta longe de minhas 
condições financeiras, eu não tenho mais essa paranoia, não faço escândalo, 
nem penso que os homens não vão... Até porque eu já vivi experiências em 
relacionamentos mais sólidos, que meio que foi tirando isso da minha 
cabeça. Os meus companheiros de um modo geral, eles meio que foram 
quebrando isso.” Eva 

“Eu não me vejo como menino, nunca me vi. Daí eu tenho vontade de fazer 
a cirurgia também, mas tem que ter um acompanhamento, né? Muito sério, 
médico, psicológico, e... eu quero fazer um dia, mas não no Brasil, porque 
eu morro e não faço, mas assim, juntar uma grana legal, trabalhando, 
ralando muito para fazer a cirurgia na Tailândia. As cirurgias lá são 
perfeitas, né? Todas as transexuais no Brasil, a maioria, fizeram na 
Tailândia, tem umas amigas minhas que moram na Itália que trabalham lá 
com vendas, fizeram na Tailândia, até pelo preço, a cirurgia lá é muito 
barata... [...]As vezes penso em fazer o nariz e dar uma arqueada aqui 
também (aponta para a região próxima aos olhos), mas agora não.” Mariah 

“A cirurgia eu não penso muito porque é um plano e eu nunca fui muito de 
fazer planos, e a realidade da cirurgia é duas: SUS, dez anos em uma fila, 
precária, com complicações, porque é uma cirurgia ainda feita de forma 
experimental, entende? Por isso que é feita em hospitais universitários, 
porque é experimental então ela ta, ela pode haver complicações, 
então...essa é uma das situações, e a outra é ir para a Tailândia e operar 
por 60 mil reais, então são dois extremos que eu vejo muito longe da minha 
realidade. Então para não me frustrar eu tento trabalhar o meu corpo me 
aceitando dessa forma. Porque eu acho mais, acho que...acho melhor para 
mim, o aceitar em vez de ficar relutando. E eu tenho esse senso de que a 
cirurgia deve ser feira para uma realização própria e não para a realização 
para outros, então...pode haver a possibilidade de uma cirurgia aqui ou 
acolá, mas não as levo como metas de vida, as levo como consequências, 
tipo: uma boa condição de vida, estabilidade financeira e eu quero fazer 
alguma coisa em mim e eu tenho condições, então eu faço, eu tenho esse 
pensamento, então eu acho que é isso eu estou tomando hormônios já há 
uma ano e meio, eu não penso em mudanças corporais, talvez o nariz afinar 
um pouco, seios.” Maria clara 
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Reconhecendo-se como transexuais, Eva, Mariah e Maria Clara, relativizaram o 

desejo da cirurgia de transgenitalização, seja pela questão financeira, seja pela 

insegurança em relação aos procedimentos que são realizados no Brasil, apontando a 

realidade das cirurgias realizadas na Tailândia como condição ideal.  

Com relação às cirurgias realizadas na Tailândia, Mariah aponta esta alternativa 

como um facilitador, apresentando-a inclusive como em um valor financeiro acessível, 

enquanto Eva e Maria Clara se remetem a ela através de narrativas que atentam para o 

fato de o procedimento custar muito caro, distanciando de suas realidades, expectativas e 

planos.  

As cirurgias realizadas na Tailândia são reconhecidas diante dos seus resultados, ou 

seja, da produção de um órgão esteticamente idêntico à vagina, com as garantias de 

preservar as sensações de prazer. Além de que, estes procedimentos naquele país 

acontecem de forma menos burocrática. 

Janaína narrava que começou a pensar no processo transexualizador, reconhecendo 

os limites e as potencialidades das cirurgias realizadas no Brasil e, Andrea com sua 

experiência de cirurgia realizada na Tailândia.  

“Eu sempre convivi muito bem com as minhas intervenções porque eu gosto 
da minha aparência que vejo no espelho, só que hoje as coisas vem 
mudando na cabeça, porque a mudança da cabeça de uma trans é meio que 
uma coisa diária. Todo dia a gente tem uma ideia diferente, porque o 
mundo traz uma informação ao você absorve e traz para si. Há uns 4 anos 
eu tenho pensado no processo transexualizador, só que quando eu decidi há 
dois anos atrás a entrar nesse processo, eu conheci as meninas 
que...que...fizeram, que entraram no processo pelo SUS. Hoje o projeto é 
suspenso, só que, já foi reativado, só não estão de portas abertas porque a 
equipe multidisciplinar, ela é micro e agora estão formando uma macro 
equipe, tanto que agora eu estou decidida e vou me inscrever no processo.” 
Janaina 

“Foi quando eu tive realmente a conclusão de que eu nem era menino, nem 
era um travesti, eu era uma mulher. Ai foi quando começou a batalha para 
fazer a mudança... tentar procurar um... um psicólogo, um psiquiatra para 
começar a fazer um tratamento até atingir a cirurgia, porque o objetivo era 
a cirurgia em si. Fui, procurei o hospital das clínicas, não tive, não tive, 
contato com os médicos, porque o medico tinha se aposentado e tudo 
bem... ai foi quando eu conversei com meu irmão e o meu irmão... primeiro 
eu conversei com a minha mãe, expliquei o porque eu estava daquela 
forma, estava muito agressiva, não queria saber de nada,  não queria saber 
de trabalhar, tratava as pessoas mal, porque eu já estava me sentindo mal, 
então se você... se eu não estou bem, eu não estou bem para nada, NE? Nem 
para mim, nem para a minha família nem para ninguém, ai foi quando 
minha mãe falou com meu irmão, ele veio até mim e a gente conversou. E 
ele decidiu me ajudar nesse ponto. Ai foi quando eu decidi fazer... entrei 
em contato com uma clinica na Tailândia, fiz o contato através de uma 
amiga que já tinha feito a cirurgia, ela me explicou todo o procedimento, e 
eu entrei em contato com eles por e-mail e pronto... fui, fiz a cirurgia, 
entendeu?... ele hoje é formado, é engenheiro, tem condições e ele pagou 
toda minha cirurgia, ele que pagou toda a cirurgia, ou seja, a pessoa que 
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não... o que menos me apoiava, foi o que deu o ponto final na minha 
história, entendeu, o que concluiu o meu ciclo. Hoje eu me sinto super 
realizada, realmente é aquilo que eu queria, que eu almejava para mim, de 
me olhar no espelho...que isso era uma parte muito difícil também, de você 
se olhar e você na se reconhecer, principalmente porque você já tem 
prótese no seio, você já assumiu uma identidade feminina, então isso já, 
até para relacionamento com as pessoas, eu aço que mudou muito de lá 
para cá, as pessoas te tratam diferente.” Andrea 

Andrea, em sua narrativa, significa a cirurgia de transgenitalização como a 

finalização de um ciclo, um ponto final na sua história na transexualidade, uma forma de 

dar inteligibilidade a seu corpo, visto que a imagem do seu corpo, antes da cirurgia, 

combinada a produções que já haviam se colocado (como os seios por exemplo), a alocava 

em uma imagem corporal não disponível nos limites de construção de inteligibilidade.  

Com relação às tecnologias apresentadas a fim de promover uma feminilização dos 

corpos, reflexões importantes sobre como estas intervenções são lidas socialmente foram 

interessantes, no sentido de que, ainda que tenha-se a ideia de que a cirurgia de 

transgenitilização ou as intervenções de forma geral poderiam reinserir as corporalidades 

das mulheres trans na linha lógica que garante inteligibilidade aos corpos, este feito nem 

sempre é garantido. 

“As pessoas por um sexo... por um órgão genital acabam te julgando 
diferente, entendeu? E eu senti isso, entendeu?E assim isso não me deixou 
feliz, na verdade, eu to feliz pelo que eu atingi, mas não me deixou feliz 
em perceber que as pessoas pensam dessa forma, que te julgam pelo que 
você tem no meio das pernas, entendeu? E que o tratamento passa a ser 
diferente porque hoje eu não tenho um pinto, eu tenho uma mulher, 
então...principalmente os homens. Entendeu para muita gente mesmo eu 
estando operada e vivendo como uma mulher hoje, para muita gente eu 
ainda sou um homem. As pessoas me veem como homem, não me veem 
como uma mulher, entendeu?” Andréa 

“Porque infelizmente, mesmo com a cirurgia, com o nome feminino, o 
gênero feminino para uma sociedade transfóbica e cissexista que liga o sexo 
ao gênero, independente de qualquer mudança que eu faça no meu corpo eu 
vou continuar sendo homem e existem muitas transexuais que fazem a 
cirurgia em busca de uma aceitação que não vai acontecer.” Maria Clara 

A cirurgia é pensada algumas vezes como artifício a reinserir as mulheres trans nas 

mesmas regras culturais que foram “excluídas”, como meio de restaurar, costurar as linhas 

lógicas que foram, de algum modo, rompidas por suas subversões (BENTO, 2006; LANZ, 

2014), muito embora, as narrativas colocam o engodo destas reflexões, quando a cirurgia 

não se coloca como propondo garantias. Arriscaria pensar a possibilidade de o aparato do 

nome civil, conseguir garantir às corporalidades de mulheres trans importantes nuances de 

inteligibilidade, cidadania e respeito. 

Maria Clara reflete sobre os deslocamentos que as expectativas de gênero 

imprimiram sobre seu corpo, através da administração hormonal. 
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“E quando eu me vi perdendo meus privilégios que eu tinha quando vivia 
como homem, foi muito difícil para mim. Porque quando eu vivia como 
homem ninguém me dava pitaco que roupa não poderia usar, o que não 
poderia fazer, entende? Tudo era muito liberal, e quando me vi como 
Maria, eu vi tudo muito limitado, muito fechado, e isso eram coisas que iam 
completamente contra mim, porque eu via ser mulher como uma liberdade, 
eu me via externalizar uma mulher como eu ser livre, mas não, eu não 
estava me sentindo livre, pelo contrario, eu estava me sentindo pressionada 
psicologicamente, entende? Então a minha performance de um ano de Maria 
clara foi perpetuosa, mesmo que eu escutasse: ah você está linda! Eu ainda 
não achava o suficiente.” Maria Clara 

Ela questiona as limitações que seu corpo passou quando nele imprimiu-se aspectos 

do outro gênero e as implicações das transformações. Hillyan traz a centralidade da 

importância da transformação corporal, que através das imposições de gênero, produzem 

efeitos nos corpos de mulheres trans. 

“Tem meninas que se suicidaram em busca desse corpo, tem meninas que 
ficaram deformadas por causa da busca desse corpo, porque é uma 
necessidade que é de fato, né? É o psicológico nosso que está em jogo, né? 
porque a sociedade esquece que nós somos obrigados a ser hetero, mas não 
respeita o que nos queremos ser. Se diz muito que a gente opta... opção 
sexual, não é! Ninguém opta por ser gay, ninguém opta ser... ninguém opta 
ser trans, agora nos somos obrigados a ser hetero.” Hillyan 

           Fazendo alusão à questão da heteronormatividade compulsória, Hillyan traz 

reflexões que aponta para a importância de políticas públicas que encarem as produções 

de corpo das mulheres trans como uma demanda de saúde, talvez com uma tentativa de 

desmontar minimamente reflexões e decisões pautadas na heteronorma, de modo que esta 

demanda possa ser lida com mais respeito e que os corpos das mulheres trans parem de ser 

patologizados, que através das redes oficiais de saúde, elas tenham autonomia com 

relação a seus corpos. 

 

4.2. Corpos em transes 

Transe,  palavra que remete a estados alterados da consciência, nos remetendo a uma 

série de discursos produzidos que falam da experiência trans como um descompasso entre 

mente e corpo, considerando, portanto, a existência destas duas instâncias separadas e 

independentes. Saberes como este, foi produzido pelo que Berenice Bento (2006) chama 

de “dispositivo da transexualidade”85. 

A transexualidade, o sujeito transexual foi criado em meio a discursos biomédicos e 

psiquiátricos, no qual foram construídas uma série de saberes a fim de que “a verdadeira 

                                         
85 Berenice (2006) refere-se a um conjunto de saberes heterogêneos produzidos através de práticas e discursos 
a atuar sobre os corpos e “almas” de pessoas transexuais, a fim de lhes fazer regulações. Para a autora esta 
série de práticas e discursos se colocam de modo a restituir através de intervenções médicas, jurídicas, a 
heterossexualidade, de modo a atenuar ambiguidades em prol de modelos dimórficos de corpo, sexo e gênero 
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transexualidade” pudesse ser “indubitavelmente”, tendo por base as normas de gênero, 

diferenciada de outras práticas e outros sujeitos - travestis, homossexuais – , (BENTO, 

2006; 2010) garantindo a este olhares diferenciados. 

O dispositivo da transexualidade começa a ser construído no pós-guerra, tendo como 

marco os procedimentos realizados em 1952, em Christine Jorgensen (George Jorgensen). 

Antes desta década não havia definições sobre a transexualidade (BENTO, 2006; SANTOS, 

2010). Este caso impulsionou uma série de produções, debates, investimentos científicos e 

tecnológicos que deslocaram as formas de compreender as relações entre sexo e gênero e 

as formas de leitura dos corpos. Desde então, casos outros e estudos foram divulgados, 

ampliados, em que nomes como Jonh Money86, Henry Benjamin87 e Robert Stoller88 foram 

importantes para delinear e construir o sujeito transexual. 

Nestas produções o gênero se desloca do sexo, aparecendo como produzido 

culturalmente e o sexo como um dado da natureza, fazendo possível produzir a 

transexualidade como um desacordo entre o sexo e o gênero (ARÁN, 2010). Neste 

compasso de intervenções endocrinológicas, cirúrgicas, psicológicas em pessoas que 

afirmavam não reconhecerem-se no corpo/gênero que lhes foram designados, que no 

século XX, surgem mulheres e homens trans (PRECIADO, 2008). 

Um corpo em descompasso com a mente, insatisfação com referência a genitália, 

pouco interesse sexual, sofrimento com relação ao corpo e o desejo de realizar 

procedimentos a fim de alterá-lo foram algumas das características que acabaram por 

desenhar o sujeito transexual. Através das produções de Henry Benjamin e sua forte 

disseminação dessas características em manuais como o DSM e o CID. Definições que 

servem para regular modificações corporais (ARÁN, 2010), modos de vida, diferenciar de 

outras construções identitárias, (como as travestis, as quais dizem não ter relações de 

abjeção com a genitália) e, sobretudo, patologizar modos de ser (BUTLER, 2004; BENTO, 

2006). 

                                         
86 Psicólogo/sexólogo, argumentava que era possível moldar o gênero de uma pessoa independentemente de 
sua genitália. Money foi importante em uma perspectiva na qual sexo diferencia-se do gênero, sendo o gênero 
mutável. 
87 Endocrinologista, que empreendeu diversos experimentos hormonais a fim de feminilizar os corpos. Benjamin 
publica o artigo “travestismo e transexualismo” no ano de 1953, popularizando o uso dos termos e criando o 
sujeito transexual (LEITE JÚNIOR,2008). Henry Benjamin, em sua prática e obras (principalmente em “O 
fenômeno transexual” de 1966), se coloca a enumerar questões a definir a transexulidade, que se colocaram 
como padrão científico utilizado para reconhecimento do “verdadeiro transexual” oferecendo-lhe intervenções 
autorizadas. As características, ainda utilizadas em manuais são: a ideia de alma/mente em descompasso com 
o corpo; a abjeção às genitálias; sofrimento intenso com relação a sua condição corporal, bem como a 
necessidade urgente de alterar o corpo (BENTO, 2006; LEITE JÚNIOR, 2008).  
88 Psiquiatra e psicanalista, que refere-se ao termo “identidade de gênero” como um comportamento 
psicologicamente motivado (LEITE JÚNIOR, 2008) 
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O dispositivo da transexualidade se utiliza da ideia de separação, na qual o sexo 

seria um aparato da materialidade, herdado pela natureza e, a alma, mente ou lugar das 

subjetividades, na qual se produziria o gênero, fazendo de sexo e gênero duas coisas 

separadas. 

É neste sentido, entre as separações corpo e mente, bem como quando estes dois 

aparatos se colocam em encontros, em curtos-circuitos, que organizamos este eixo 

analítico, através de repertórios trazidos por nossas interlocutoras que referem-se a estas 

duas dimensões tão presentes nas construções de saberes sobre a travestilidade e 

transexualidade. 

 

4.2.1. Corpo x mente 

O conceito de identidade de gênero tendo suas raízes nas teorias produzidas sobre o 

caráter psíquico da sexualidade de Magnus Hirschfeld e também nas teorias da 

bissexualidade de Freud somam-se na construção de uma ideia de sexo psicológico (ARÁN, 

2010; QUINTELA, 2014). Tais construções rearticulam no dispositivo da transexualidade 

produzido por discursos, sobretudo, médicos e jurídicos, a dicotomia clássica entre corpo e 

mente. Esta separação se coloca de forma muito presente nas teorias apresentadas por 

aqueles que são nomes importantes para delinear esses saberes: Henry Benjamin; Robert 

Stoller e John Money.  

Sendo parte dos discursos sobre as experiências trans, a ideia de uma mente ou alma, 

ou questão psicológica que se coloca presa em um corpo que não se reconhece, se fez 

importante para a construção dos discursos sobre vivências trans.  

O argumento de um corpo equivocado é constantemente reiterado como discurso 

explicativo das experiências trans (BENTO, 2006; PELÚCIO, 2006; TEIXEIRA, 2008), fazendo 

parte dos repertórios que nossas interlocutoras utilizaram a fim de significar as histórias de 

seus corpos e intervenções empreendidas sobre eles. 

“Eu sabia que meu corpo não correspondia ao meu psicológico... ai começou 
o processo” Gisele 
 
“eu tinha esse diferencial de ter um corpo masculino e ter literalmente 
uma alma e um convívio diário... como uma mulher” Janaína 
 
“a nossa mente funciona de um jeito. a nossa mente pensa que... sabemos 
que somos mulheres, que nasceu no corpo de um homem e que a sociedade 
nos impõe a ser homem, hetero, e para nos afirmar nos temos que colocar 
os peitões, temos que colocar silicone,” Hillyan 

A utilização da dicotomia corpo x mente serve para o modelo explicativo corrente 

nos discursos médicos e psis, nos quais repertórios próximos aos trazidos pelas 
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interlocutoras deste trabalho se formam - almas femininas acorrentadas dentro de um 

corpo masculino, uma desarmonia entre corpo e mente (TEIXEIRA, 2009).  

Nas narrativas de Gisele, Janaína e Hillyan, essa desarmonia é apontada como fio 

argumentativo das motivações para suas intervenções corporais, uma busca de 

harmonização entre estes eixos, que se colocaram em suas vidas como conflitos. A 

metáfora de alma presa em um corpo errado, diante dos saberes produzidos entre a 

medicina e ciências psi, cercou-se de um significativo efeito de verdade (TEIXEIRA, 2009). 

Sobre estas construções, como já argumentamos, o movimento das mulheres trans 

se colocaria no sentido de adequações que trouxessem alguma coerência entre a mente e 

corpo, compreendidas neste ponto de vista como entidades separadas. Nestes discursos, e 

que se faz presente nas narrativas de nossas interlocutoras, a mente, a alma, se coloca 

como eixo que garante sentido ao corpo. Construções que se colocam como “internas”, da 

psique, que se faz necessário extrapolar as subjetividades e entrar em curto circuito com a 

materialidade, fundir-se, “adequar-se”. Caso contrário, apareceram discursos que 

remetem a mal estares psíquicos, depressões etc. 

“Eu costumo dizer que eu nasci aos 14 anos, que foi quando eu coloquei 
para fora aquilo que vivia lá dentro, assim me consumindo, me consumindo, 
e o medo, e o medo, e o medo... eu comecei a viver muito cedo, né? 
Comecei a viver muito cedo isso ai [...] eu preciso colocar isso para fora 
agora enquanto é tempo, é tempo... porque aquilo vai me martirizando, vai 
me trazendo, eu costumo dizer que isso vai trazendo uma possível 
depressão”. Eva 
 
“Eu cheguei a um ponto que eu não estava conseguindo mais, é... ter paz 
comigo mesma, eu já estava entrando em uma depressão terrível, porque 
eu já sabia o que eu era na verdade e não tinha conseguido atingir o meu 
objetivo.” Andréa 

 

“eu era uma pessoa triste, depressiva, né? A depressão vem da tristeza, 
insatisfeita com tudo, agressiva, não via perspectiva de futuro, de nada, só 
por causa do meu corpo.” Hillyan 

A ideia de descompassos psíquicos perpassam os discursos oficiais que endossam o 

dispositivo da transexualidade, onde identidades trans são construídas, independente de 

qualquer questão social, cultural, econômica histórica, como portadoras de uma série de 

indicadores (que são colocados enquanto universais) que as colocam como transtornadas 

(BENTO, 2010) em transes constantes.  

 As desordens psíquicas esperadas na travestilidade e transexualidade  parecem algo 

que acontece de dentro para fora, desresponsabilizando as normas e regras culturais para 

os gêneros como produtor dessas questões e destas sensações que aprisionam o gênero, as 

performances, os corpos e as práticas.  
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Maria Clara faz importante reflexão no que se refere à abjeção ao genital, outra 

informação que adquiriu grande visibilidade e status de verdade, quando, ao não coincidir 

com a mente, as pessoas invariavelmente tem resistências com relação ao genital, 

discursos que se colocam como universais a todas as experiências de mulheres trans, sendo 

portando uma produção cultural e não da ordem da inevitável natureza. 

“É muito complicado, muito complicado. É muito, muito complicado, 
porque a gente carrega um órgão que socialmente e culturalmente é 
atribuído a outro gênero, então não é que a gente já nasce, é... ignorando 
ou tendo nojo do nosso órgão. A gente começa a ter esse tipo de 
pensamento porque a gente percebe que isso que a gente tem não é bom, 
não é o que as pessoas esperam que nós... então, é a sociedade que faz a 
gente ter nojo do nosso órgão, é a sociedade que faz com a gente tenha 
dificuldade de tirar a roupa, não é uma coisa que nasceu com nós, é algo 
que nós percebemos e pegamos para nós e sofremos.” Maria Clara 

Discursos que separam corpo e alma, insinuam o sexo como materialidade natural e 

inerte, ideia que vai de encontro à perspectiva que adotamos neste trabalho e a qual 

tecemos críticas. Por outro lado, o gênero habitando os espaços destinados e denominados 

de “mente”, “alma” ou “psique”. Desta forma, o gênero também se coloca como de ordem 

natural, como algo da mente, do psicológico (BENEDETTI, 2005; PELÚCIO, 2007). 

Gisele - A gente que tem um conceito, um psicológico voltado para o 
feminino, é muito complicado você aceitar um corpo masculino no seu 
corpo, né? No seu físico.  
Entrevistadora - O que é que tu chama de psicológico feminino? 
 Gisele- Não sei é como se praticamente fosse do gênero feminino, né?  

As intervenções sobre o corpo sejam elas reversíveis ou não, têm sido colocadas na 

literatura como meios de estabelecer unidade de percepções dicotômicas entre corpo e 

mente, mas não só neste sentido, é importante refletir que tais trânsitos e transformações 

corporais se colocam no sentido de busca do reconhecimento social, buscando artifícios 

para se encaixarem minimamente nas regras de inteligibilidade cultural a lhes garantir 

espaços nas categorias de humanidade (BENTO, 2006; GALLI, 2013). É neste sentido que 

abrimos o próximo eixo analítico, que nomeamos corpos em tranças. 

 

4.3. Corpos em tranças 

O eixo analítico “corpos em tranças” organiza narrativas que se referem a elementos 

que cercam a materialidade dos corpos e a eles somam-se, fundem-se, entrelaçam-se, de 

modo a (con)formá-los. Diversas narrativas foram colocadas neste sentido, em interfaces 

entre materialidade e religião; conjugalidades; trabalho; educação; questões de classe; 

cidadania; nome social, de modo a endossar nossa compreensão sobre corporalidades. 

Entre esses entrelaçamentos, dois se fizeram presentes em todas as narrativas, nos 

chamando a atenção para os discutirmos mais cuidadosamente: questões relativas ao nome 
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social, que aqui chamamos de “Corpo-nome” e questões que ao trazerem amarrações 

sobre as identidades “travesti” e “transexual” trazem nuances de classe, ou melhor, 

estéticas de classe que se colocam a diferenciar e hierarquizar os corpos e identidades, 

que nomeamos de “Estéticas de classe”. 

 

4.3.1. Corpo – nome 

Em nossa sociedade o nome é um aparato jurídico significativo, que oferece 

garantias e direitos aos sujeitos frente ao Estado e, consequentemente, cidadania. Além 

disso, a questão gramatical substantiva do feminino ou masculino, no nome marca para 

além das garantias de cidadania e direitos, predeterminações com relação ao gênero e 

sexualidade (PROCHNO, ROCHA,2011), nos fazendo esperar dos sujeitos, determinadas 

estéticas corporais. 

No que se refere às mulheres trans, o processo de mudança de nome acompanha a 

construção de feminilidades em seus corpos, para Marcos Benedetti (2005) a produção 

deste corpo e performances de gênero caminham lado a lado da produção do nome, o que 

não consta em seus documentos oficiais.  

Seguindo a reflexão de Caio César Prochno e Rita Martins Rocha (2011) a marca do 

substantivo feminino ou masculino nos nomes, de antemão, se colocam como outro 

compromisso que somos coagidos a firmar culturalmente em relação às normas de gênero. 

Empreender na carne mudanças pede muitas vezes que este corpo, ao performatizar 

estéticas do outro gênero, seja nomeado de modo que este novo nome siga o compasso da 

imagem corporal e assim seja reconhecido, respeitado. Argumentamos que o nome, se 

coloca no sentido de reestabelecer nuances de inteligibilidade aos corpos, somando a 

urgência no que tange à garantia de direitos civis. 

Para nossas interlocutoras a escolha do nome refere-se a um processo, algumas 

vezes lento, que envolvem pessoas (a sugerir-lhes nomes ou a inspirar no sentido de 

prestar homenagens a alguém), espaços político e de socialização em geral, negociações 

entre os pares e instituições, até momentos em que um nome é escolhido e socializado.  

“Na verdade, Eva não foi eu que escolhi... Na época que eu ainda, eu ainda 
nem tinha a ideia fixa na cabeça de me travestir e tal e um amigo meu... 
fez: olha se um dia... porque ele percebia, né? Ele era gay e percebia que 
eu não tinha para onde correr , ai ele chegou para mim e disse: oh, se um 
dia você for mulher, se um dia você resolver, eu acho que um nome que se 
enquadra perfeito em você é Eva...” Eva 
 
“O nome foram vários. Para chegar ate o nome atual foi vários, vários 
nomes (risos), no inicio  o pessoal colocava nome em mim, eu achava bonito 
ai ficava né? (...) era tanto nome, ai depois com o tempo quando eu fui 
entrando na militância essa coisa já muda, você vai tendo outra visão, é 
preciso um nome.” Gisele. 
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“Eu me recordo que eu escolhi esse meu nome por conta dos espetáculos, 
dos shows que ia fazer na noite, ai dizia: meu Deus, e agora, eu preciso de 
um nome. E eu tinha uma coleguinha no segundo ano do ensino médio, que 
foi... que era assim como siamesas, fazíamos tudo juntas e ela se chamava 
Juliana, e eu comecei minhas atividades artísticas com esse nome de 
Juliana, só que ai, uns meses depois eu descobri que haviam duas outras 
muito famosas que se chamavam Juliana, ai começaram a entrar em 
conflito. ‘Ai mona, Juliana só pode ser eu’... na na na. Ai eu disse: querida 
eu não tiro esse J, eu viro Janaína. Mas o J eu não tiro. Foi que eu assumi o 
Janaina da noite, e o Janaína começou a tonar social aquele nome” Janaína 
 
Quando eu cheguei a Andréa... foi engraçado isso. Quando eu trabalhei 
como maquiadora eu trabalhei muitos anos na TV como te falei, e na época 
tinha uma moça que trabalhava em um programa de TV, ela se chamava 
Andréa. Na época eu já tinha essa vontade de me transformar, ai acabei 
conhecendo ela, ela veio até Recife fazer um congresso, passei uns dois dias 
trabalhando junto com ela, indo para hotel, não sei o que, então eu 
admirava muito ela, eu tinha ela muito assim como... passei... virei fã 
digamos assim, conheci, achei ela uma pessoa maravilhosa, (...) ai quando 
eu decidi foi como que uma homenagem a ela, foi o nome” Andrea 
 
“A minha amiga colocou Maria Clara no nome dela no facebook, brincando, 
daí eu achei um nome bonito, muito maravilhoso, e achei um nome muito 
simples. E eu queria um nome simples, eu não queria um nome chamativo, 
então eu coloquei Maria Clara e combinou, eu achei maravilhoso e to com 
ele, pegou, fala sobre eu...” Maria Clara 

Eva e Gisele informam ter recebido o nome pelo qual são hoje reconhecidas através 

de sugestões diretas de pessoas que lhes eram próximas em algum momento da vida, sendo 

outros percursos de escolha narrados, como através de homenagens ou a emergência de 

um nome para circular através de produções de performances artísticas. 

Chamamos a atenção ao percurso feito por Gisele, depois de ter recebido por outras 

pessoas diversos nomes, é através do movimento político organizado que amadurece a 

ideia de importância e garantias que a escolha e luta por um nome garante às vivências de 

travestis e transexuais.  

Questões relativas ao nome social e mudança de nome e sexo nos registros civis têm 

se colocado como demandas primordiais para vários movimentos sociais e redes nacionais e 

internacionais (CARVALHO, 2011), a fim de garantir a travestis e transexuais maiores 

possibilidades de estar no mundo com respeito e cidadania, sendo o nome um aparato 

garantidor de direitos à vida, à integridade física e moral e à liberdade, envolvendo, como 

lembra Caio Prochno e Rita Rocha (2011), o direito ao próprio corpo. 

O percurso de escolha e negociação de outro nome, que não o de registro civil, 

perpassou as vivências de todas as nossas interlocutoras. A escolha do nome é um percurso 

a ser vencido e, como aponta Benedetti (2005), acompanha as produções de feminização 

do corpo, dos traços e performances, sendo adotados, nos casos de nossas interlocutoras, 

após intervenções no corpo que desenharam uma imagem corporal mais associada às 
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feminilidades. A mudança do nome aparece como um processo fundamental nas 

construções, produções e trânsitos entre corporalidades e gênero (ZAMBRANO, 2003; 

BENEDETTI, 2005; ARÁN, ZAIDHAFT, MURTA, 2008). 

 “O nome é a princípio você, quando se vê como mulher” Janaína 
 
“O meu primeiro ano de hormônio, foi meu primeiro ano de Maria Clara” 
Maria Clara 
“Quando eu comecei a me travestir e tal, ai me veio a recordação que ele 
falou [Amigo que sugeriu o nome Eva] e tal e eu disse: não, vou adotar esse 
nome, ai eu adotei para mim e achei legal, e pegou, todo mundo” Eva 
 
“Toda travesti e transexual diz que se inspira em alguma famosa, né? Uma 
homenagem, ai eu vi uma entrevista com a Mariah e gostei muito dela, do 
jeito, uma coisa dela bem (...) e eu gostei dela, fiquei procurando ler mais 
sobre ela, vi que ela era uma pessoa fina, elegante, e... e... daí eu quis ser 
Mariah. Pintei meu cabelo de loiro, meu cabelo tinha outra tonalidade, e 
fiquei acompanhando ela na televisão, vendo ela, comprando revistas, eu 
sou muito fã dela. O nome Mariah. veio daí como uma homenagem para ela, 
eu gosto bastante. Eu me inspiro nela.” Mariah 
 
“eu estava nessa transição, né? Então eu comecei a fazer trabalho de Drag 
Queen que o nome era, o nome da personagem era "Hillyan" cor de algodão, 
banhado ao leite de coco, coberto com o mais delicioso chocolate nestlé 
quer provar? ai...daí... as pessoas que me conheciam, mais próximas sabiam 
desse personagem e eu comecei a trabalhar em um comércio e a patroa 
descobriu que eu fazia esse personagem: Hillyan e a minha identidade de 
gênero já estava transparecendo, né? (...) daí ela começou a... falar para as 
clientes que meu nome era Hillyan e foi ficando, Hillyan, Hillyan, 
Hillyan...” Hillyan 

As falas de Janaína, Maria Clara e Eva remetem ao processo de o nome 

substantivado agora no feminino e, que fosse também produzido e socializado em 

conformidade com suas corporalidades. 

Maria Clara marca seu primeiro ano com este nome contemporaneamente ao seu 

primeiro ano de uso de hormônios, tecnologia amplamente utilizada por mulheres trans 

(principalmente através do uso de anticoncepcionais), que ao promoverem mudanças 

endocrinológicas produzem efeitos como: diminuição de pelos e crescimento dos seios, por 

exemplo. Alterações na imagem corporal convidaram Maria Clara a usar outro nome para 

ser reconhecida entre os pares. Janaína também faz menção a este processo, quando, ao 

se ver como mulher é que a questão do nome surge, ou se faz necessário. 

Mariah ao narrar histórias de seu percurso para a escolha de seu nome, sendo uma 

homenagem a uma figura pública que ela admira, soma a esta escolha inspirações que esta 

figura traz para a construção de seu corpo, desde tonalidade de cabelo até 

comportamentos, ao que neste excerto ela chama de “fina” e “elegante” 
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Hillyan traz também as questões sobre a escolha e socialização de seu nome no 

mesmo tempo do processo que ela nomeou “transição”, quando o nome passa a ser usado 

e socializado na medida em que sua “identidade de gênero já estava transparecendo”. 

Com relação às narrativas destes percursos de construção de corporalidades 

enquanto construção de um nome, nos traz à discussão os conceitos de inteligibilidade e 

abjeção. Alertamos o lugar de importância do nome na cultura ocidental e o compasso das 

transformações empreendidas pelas mulheres trans, onde o nome substantivado no 

masculino contradiz toda uma intervenção e transformações que realizam no corpo. 

Transformações estas que as fazem transitar por zonas de abjeção, visto que subvertem a 

norma de inteligibilidade cultural moldada para o gênero. Corpos que escapam a 

correspondências entre sexo – gênero – desejo e, arriscaria acrescentar a esta sequencia, 

“nome civil”.  

Acrescentar o nome civil nesta cadeia lógica, que seguida (quase) à risca, empresta 

inteligibilidade aos corpos e remete a um movimento de reiteração de normas em meio a 

subversões, de modo que corpos e existências se encaixem em uma linha inteligível, em 

tentativas de fazer esses elementos coincidirem de alguma forma, possibilitando zonas 

mais habitáveis e respeitosas às experiências de mulheres trans.  

Compreendendo a importância dessa questão e sendo, sobretudo, uma demanda de 

saúde, alguns órgãos públicos e privados instituíram o uso do nome social para travestis e 

transexuais em seus serviços, como o Ministério da Saúde, que em 2009 lançou a campanha 

“Nome Social para Travestis e Transexuais”, autorizando a mudança para o nome social no 

Cartão SUS, facilitando acessos e serviços a esta população, quando se compreende que o 

desrespeito ao nome social e aos investimentos empreendidos no corpo e nas formas de 

viver afastava essas pessoas de diversas redes e serviços, de saúde, educação e etc. No 

Brasil, a mudança de nome e sexo nos documentos oficiais é condicionada a trâmites 

burocrático entre autorizações e intervenções médicas e jurídicas89. 

Conquistas ao respeito (social e reconhecimento jurídico) do nome social, 

promovem coincidências com as produções corporais e estéticas de gênero, possibilitando  

ampliação de participação de mulheres trans em diversos espaços da vida social e paridade 

de participação social, como argumenta Mario Felipe Carvalho (2011). Desta forma, o jogo 

do nome entra na construção de corporalidades inteligíveis, de vidas habitáveis.  

                                         
89 Cabe fazer referência ao projeto de lei João Nery, da deputada Érica Kokay e do deputado Jean Willys, que 
inspirado no projeto de identidade de gênero, da Argentina, propõe que a mudança de nome e sexo nos 
documentos civis seja desprendido de autorizações médicas e jurídicas, que servem a patologizar e regular as 
identidades. 
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O uso do nome social (e que este se converta em nome civil), para nossas 

interlocutoras desarticula nuances de abjeção a suas vidas, garantindo-lhes novos lugares 

na condição de humanidade, cidadania, respeito, abrindo espaços importantes para 

vivências mais equânimes, à medida que desarticula inúmeros constrangimentos e 

violências narradas por mulheres trans. Sobre isto, algumas narrativas fazem menção: 

“O que ta me tomando tempo e o juízo agora é só essa documentação, 
entendeu? Depois que... para me sentir completa realmente e dizer assim: 
hoje eu sou Andréa porque isso ainda me atrapalha um pouco, porque hoje 
eu não sou uma coisa nem sou outra, se você for parar para pensar. Eu não 
sou o que era antes, nem sou Andréa. Não tenho como provar eu sou 
Andréa. Hoje, mesmo que esteja operada, que seja uma mulher, meu 
documento é masculino, então isso me atrapalham muito ainda. Já sofri 
muito constrangimento, só falta isso para que eu me sinta realmente livre. 
Quando isso acontecer ai eu posso, me sentir uma pessoa totalmente livre e 
segura de quem realmente eu sou, para poder cair em campo, trabalhar, e 
andar de cabeça erguida, porque se alguém contestar eu tenho como 
provar, hoje eu tenho ainda que baixar a cabeça, não porque eu queira, mas 
a sociedade muitas vezes te obriga a baixar a cabeça, né? Então a gente não 
pode ir contra todo mundo, a gente tenta, briga, entendeu? Mas no final das 
historias você acaba sempre perdendo porque você não esta totalmente 
segura, entendeu? Não tem onde se segurar ainda, é neste sentido... é isso 
ai.” Andréa 

“Tô agora entrando em processo judicial para que eu tenha o prazer de ter 
esse nome, que é prazeroso ter esse nome em meus documentos civis e 
também para evitar os constrangimentos que a gente passa. hoje graças a 
deus há leis e ementas e portarias que nos reservam esse direito e antes 
não tinham, e hoje mesmo tendo essas emendas, portarias e leis as pessoas 
ainda insistem em nos chamar pelo nome de batismo, o nome civil. É uma 
busca para que você não passe esse constrangimento, uma busca que você 
faz para evitar, para você evitar esse, essa questão vexatória” Janaína.  

“As meninas estão se matando, as meninas estão se drogando em busca 
dessa necessidade da mudança do corpo, e do nome. agora também a 
questão do nome, né...porque mesmo que você tenha sua forma, mesmo 
que você diga: estou satisfeita! as pessoas ainda não nos respeita, porque 
ainda não tem uma lei que nos garanta que podemos usar o banheiro 
feminino, que podemos, expor...expor não... é... expressar nosso 
sentimento por um companheiro, uma namorada em certos locais, né?(...) o 
nome é um problema que é meu... que eu tô buscando junto, né? com a 
Rede Latino Americana as outras redes  também que tem travestis e 
transexuais, nacionais e internacionais a questão do nome social aqui no 
Brasil, porque são questões que nos incomodam demais né? por exemplo, a 
gente vai num... num... atendimento de saúde a gente já esta ali por uma 
necessidade porque esta fragilizada, por um exame e tal, mas a portaria 
nos garante que a gente é para ser tratada enquanto mulheres, mas...tem 
uma pessoa que esta ali, está lendo a sua religião, ou pregando sua religião 
e faz de conta que esqueceu, e chama  o nome civil, que nos incomoda e 
incomoda as pessoas que estão do lado quando chamam o nome civil muita 
gente fica olhando espantado, né? diz: poxa, achei que mesmo com essa 
forma era uma travesti, mas que as pessoas chamassem... então...é 
agressão geral, sabe? (...) as pessoas ainda insistem em chamar de ele, e 
isso contradiz com nossa forma, com nossa busca de identidade, é isso.” 
Hillyan. 

“O uso do nome é uma questão de respeito” Eva. 
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Andréa ainda que tenha realizado a cirurgia de transgenitalização, aponta a questão 

do nome como importante artifício para que seja reconhecida enquanto mulher, como 

Andréa. Sem a garantia que o nome lhe dá, ela continua ainda sendo lida como homem ou 

no compasso de deslegitimação entre homem e mulher. Sem a garantia do nome civil, 

Andréa reflete o fato de transitar em zonas fora do humano, quando ela nem é Andréa, 

nem é mais quem era antes.  

As narrativas de Janaína e Hillyan remetem a situações de constrangimentos e 

exclusões no que diz respeito ao não uso social dos seus nomes e a emergência que o 

aparato jurídico lhes garanta este direito, visto que a não correspondência entre os nomes 

social e civil limita direitos e trânsitos livres. Para Butler (2013) quanto maior a coerência 

entre a sequência que aqui incluimos o nome, estéticas, comportamentos e etc maior será 

a aceitação social das pessoas, fazendo com que seus corpos possam ser lidos nos limites 

colocados para o humano como possíveis, viáveis.  

As mulheres trans ao deslocarem aquela lógica, de certa medida, em alguns 

momentos e intervenções buscam acomodarem-se nela, na mesma lógica que as excluem, 

com vistas à garantia de inteligibilidade social, em que o nome, soma-se então a uma 

trama a construir inteligibilidade dos corpos. 

 

4.3.2. Estéticas de classe 

Este ponto de análise, que aqui nomeamos de “Estéticas de classe”, surgiu de 

reflexões empreendidas enquanto organizávamos repertórios utilizados para diferenciar as 

identidades “travesti”, “transexual”, “mulher”. Demarcações identitárias com vistas a 

delimitar e diferenciar travestis e transexuais, bem como críticas a estas delimitações que 

se colocam precárias, tem sido as duas linhas argumentativas presentes na bibliografia 

especializada e foram nas narrativas das interlocutoras deste trabalho atualizadas. 

Demarcações identitárias foram apontadas desde a primeira entrevista com Gisele: 

 

“Travesti tem um conceito, transexual tem outro. Travesti tem aquele 
conceito que ela aceita o biológico dela, não tem nenhum problema com o 
psicológico, mas em compensação ela é também uma mulher.” Gisele 

No momento em que realizei esta entrevista, percebi esta demarcação de diferença 

feita rapidamente por Gisele em sua narrativa, em consonância aos saberes do chamado 

“dispositivo da transexualidade”, que produz saberes acerca das vivências de transexuais, 

mas também travestis quando exclui outras identidades ao “identificar” a transexualidade 

verdadeira, servindo como delimitações a outras identidades. Gisele marcava diferenças 
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através da abjeção à genitália e transtornos psíquicos, que se diz condições para 

reconhecimento da “transexualidade verdadeira”, que circulam científico e socialmente. 

Nos encontros seguintes estas demarcações voltavam a ser narradas em todas as 

entrevistas e os repertórios do dispositivo da transexualidade resgatados e utilizados a fim 

de significar suas vivências e corporalidades em repertórios que se aproximam aos 

discursos médicos e psis (abjeção à genitália, desarranjo psíquico, pouco interesse sexual, 

nas transexuais e melhor aceitação à genitália masculina, não transtornadas, e 

hipersexualidas nas travestis, por exemplo). 

“Não digo mulher porque eu também não quero ser mulher, mas uma 
travesti, porque as meninas que são transexuais tem a ideia de ser mulher, 
mas eu não, sou travesti. 
Entrevistadora - tu se identifica como travesti... 

Hillyan - como travesti, né? Não tenho problema nenhum com meu órgão” 
Hillyan 

“A diferença da travesti e transexual é o lidar com a genitália, né? A 
travesti de modo geral, não tem problema com a genitália dela, por mais 
feminina que ela seja ela não se importa que o parceiro dela veja, que o 
parceiro dela toque, que o parceiro dela tenha essa desenvoltura com a 
genitália dela, e a transexual não, ela não aceita. Ela tem uma genitália 
masculina, mas ela não aceita de forma alguma, ela esconde o máximo que 
puder, na hora do ato sexual ali, ela esconde do parceiro dela. As vezes ela 
tem uma relação sexual complicada...” Eva  

“Porque a transexual ela se vê como mulher, na maioria das vezes ela quer 
intervir cirurgicamente, para se sentir completa fisicamente como uma 
mulher, ai ela faz esse processo transexualizador e faz a 
transgenitalização... a travesti não, ela gosta que a sociedade a interprete 
como travesti, no intuito da palavra: um rapaz que se transformou 
fisicamente, esteticamente uma mulher, mas ela tem prazer é... é...é... 
no, em... ela tem prazer em... a palavra para que fique bem, que você 
compreenda. Ela tem prazer em manter, em.. em... o seu genital, porque 
ela gosta do...do..prazer  que o genital proporciona, é...é...é... esse e o 
interessante para a travesti.” Janaína 

Nestas narrativas o “corpo-genital” acaba por balizar relações de diferenças. Eva 

remete-se à abjeção ao órgão genital e as construções científicas que falam da 

transexualidade como afastamento das relações sexuais, produzindo sujeitos “assexuados” 

(BENTO, 2006; 2012). Para Berenice Bento, as produções que argumentam a abjeção ao 

genital, o estendem a práticas de higiene e obtenção de prazer. Janaína, por outro lado, 

coloca as relações de prazer com relação ao órgão genital mais próximo das travestis, que 

nos remete às produções sobre questões relativas a apreços à virilidade associadas a 

formas reconhecidas como femininas no que se refere às travestis (SILVA, 1993; ANTUNES, 

2010). A cirurgia de transgenitalização, uma das questões e possibilidades e tecnologias 

que impulsionaram a criação do dispositivo, é mencionada nestes repertórios relativos ao 

“corpo-genital”. 

“Geralmente se ela não tem medo de externalizar esse lado feminino dela e 
lida de forma boa com esse lado masculino, provavelmente ela vai ser vista 
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como travesti. Se ela for uma menina, que não lida bem com o lado 
masculino, ela vai se definir como transexual. Tem gente que divide entre: 
operou e não operou, isso é muito cissexista, e a gente tem que quebrar 
essa coisa de que genero esta ligado a sexo, a genitália, então, fazer essa 
distinção pela cirurgia não é cabível. Mas ainda é algo que quebra a cabeça 
das pessoas. Maria Clara 

Maria Clara em sua narrativa remete às travestis como travando uma boa relação 

com o que ela nomeia de “lado masculino”, quando as transexuais com esse “lado 

masculino” não tem boas relações e segue problematizando a questão da cirurgia como 

demarcador de identidades, colocando-a como um engodo, trazendo algo que nos remete 

ao “corpo-genital” como possível demarcador e ao mesmo tempo, a ele questionando, nos 

alertando para as variabilidades dos discursos (WHETERELL, POTTER, 1996) em meio a 

essas possibilidades discursivas de um mesmo discurso aparecerem repetições, 

contradições, fissuras, repertórios que excedem a uma ideia do “corpo-genital”, somando-

se às narrativas a fim de produzir sentidos ao que se refere à nomeações sobre 

corporalidades. Marcações de diferenças e aproximações começaram a aparecer nas 

maneiras de se portar, vestir, os lugares que frequentam, tom de voz etc. estes repertórios 

foram organizados na figura seguinte. 

 

 
 

 

 

Figura 7 – Repertórios de diferenciação e repertórios 
de aproximação entre travestis e transexuais 

 

Figura 7 – Repertórios de diferenciação e aproximação sobre identidades 
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Elaboramos essa figura para facilitar a visualização dos repertórios de diferenciação 

e aproximações entre identidades produzidas em nossos encontros e narrativas. E localizar 

narrativas onde outros repertórios que não os relativos a um “corpo-órgão” produzem 

diferenças entre estéticas que se colocam como marcas a identificar corpos. 

“Uma mulher, ela é natural. Ela é feminina, ela é natural, ela, ela sabe 
chegar nos lugares assim...discretamente mas chamando atenção de todo 
mundo, entendeu? Por sua beleza, pela forma de se vestir, pela forma de 
se portar, então isso para mim é o diferencial. Entendeu? A travesti não, 
a travesti ela chega feminina, ela chega, bonita, ela tem corpão, mas 
ela faz questão de chegar. Ela fala alto...algumas, não generalizando. 
Elas falam alto, elas falam muitos palavrões no, no vocabulário, aquela 
coisa, usa muitas gírias, entendeu? Eu acho que é próprio do mundo 
homossexual, pequenas gírias. Eu não acho legal. Assim...entre uma 
brincadeira e outra, às vezes... você está brincando com seus amigos e 
solta, mas assim, no dia-a-dia, no cotidiano, aquela coisa de gírias 
homossexuais, aquela coisa, é o que difere.” Eva 

“Até pelo caráter também, é diferente... eu não, eu nunca me identifiquei 
(como travesti). Como você sabe você estuda você sabe, uma mulher não 
pensa como um travesti, né? Um travesti é muito diferente da forma de 
pensar. Ele é uma mulher, mas uma mulher... na aparência, mas no 
comportamento não é uma mulher, eu nunca me senti um travesti na 
verdade, nunca tive a cabeça de travesti, eu sempre pensei como mulher 
mesmo, até pela forma de me comportar, eu nunca fui de andar soltando 
pena na rua, de turminha, entendeu, e a forma agressiva que elas são, 
muitas são agressivas, entendeu? Desbocadas, muitas não vivem com a 
família, porque a família não aceita, entendeu? É como eu te falei, 
primeiro não me identifquei com os gays, depois não me identifiquei com os 
travestis, então eu cheguei a conclusão de que eu sempre fui mulher, nunca 
fui nenhum dos dois entendeu?” Andrea 

“Porque as pessoas levam um susto, porque eu sou quieta, sou educada, 
sou bonita, eu não sou de rua, eu estudo, eu sou aquela menina que é 
perfeitinha e fala que é travesti, uma coisa que é marginalizada, que é 
feia, que está na rua, é nojenta, que aparece no repórter debochando, 
então causa aquele impacto. Então, porque eu me apresento como 
travesti? Para tirar o estigma, entende? E às vezes eu escuto: você é tão 
bonita para ser travesti, entende? Então é por isso que eu me apresento 
como travesti para algumas pessoas, para eu mostrar que há um outro lado 
da moeda”  Maria Clara 

Na cultura brasileira, o termo “travesti” tem-se associado a determinados 

comportamentos como: escândalo, vestuário erotizado, circulação e socialização por 

espaços de prostituição (KULICK, 2008; LANZ, 2014), além da baixa escolaridade e renda. 

Os discursos produzidos cientificamente sobre a transexualidade acabam por retirar esta 

identidade dessas construções, alocando-as em espaços sociais mais higienizados (os 

hospitais ao invés das ruas escuras, por exemplo), além de desresponsabilizá-las por aquilo 

que se diz “desvio”, já que este é construído como um transtorno psicológico – 

naturalmente transtornadas. 

Estes repertórios, argumenta Bruno César Barbosa (2013) organizam as identidades 

“transexuais” como imersas em uma “falta de razão” e as “travestis” a uma “falta de 
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moral”. Delimitações sobre estas corporalidades identificadas como “travestis” ou 

“transexuais”, ou ainda “mulher” colocam-se também em relação a repertórios de raça, 

geração e classe. Esta última dimensão, percebemos de forma muita próxima, nestas 

narrativas a fim de diferenciar seus corpos de outros, nomeados de forma diversa. 

Remetemo-nos não a um debate de classe diretamente, mas a associações a 

estéticas que se colocam em relação socialmente reconhecidas como negociadas pelas 

classes populares: falar alto, usar palavrões, “andar soltando penas”, estar em turmas, 

agressividade, feia e circular em espaços marginais, termos utilizados nas narrativas de 

Eva, Andréa e Maria Clara para atribuírem sentidos às diferenças. Marcações que se 

distanciam do “corpo-genital”, para adicionar a estes heterogêneos repertórios uma 

“pertença de classe” a partir do apontamento de determinados comportamentos e 

estéticas. 

Neste sentido, Paolo Totaro (2007), em reflexões sobre “A distinção: crítica social 

do julgamento”, de Pierre Bourdieu90, destaca que o gosto e determinados estilos de vida 

acabam por funcionar a partir de contraposições entre classes dominantes e dominadas, 

em que um estilo de vida ultrapassa uma maneira de comportamento, chegando a ser uma 

forma de se diferenciar no mundo através de contrastes com as estéticas de uma condição 

de subordinação.  Assim, comportamentos, gostos e estilos de vida específicos aparecem 

como produtores de sentidos no que se refere ao posicionamento social. 

Ainda sobre as narrativas apresentadas anteriormente, marcamos a fala de Andréa, 

quando faz distinção através de marcas que se colocam como marcadores de uma estética 

de classe, fazendo flexão de gênero ao se referir às travestis, utilizando em sua narrativa 

os artigos no masculino para referir-se a estas corporalidades que “andam soltando penas 

na rua”. 

Sobre questões relacionadas a possíveis estéticas de classe, Maria Clara faz 

referências de forma mais direta 

“É também importante ressaltarmos que a diferença entre travesti e 
transexual, socialmente é uma questão economicamente. A rica, filha do 
jogador de futebol, nunca vai ser vista como travesti, a que saiu com 
Romário, nunca vai ser vista como travesti, a menina que não está na rua, 
ela nunca vai ser vista como travesti, ela é vista como transexual, porque 
há todo um glamour por traz da transexual, há todo um exótico. A travesti 
não, a travesti é a pobre, é a negra, é a que não teve educação básica de 
qualidade, travesti sempre vai ser, vamos colocar bem simples assim: a rica 
é a transexual, a pobre é a travesti.” Maria Clara 

                                         
90 Autor remete-se à questão de classes e classificações nesta obra, remetendo-se às questões como “gostos de 
classe” e estilos de vida. 
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A questão de circulação pelo espaço “da rua”, da “prostituição” que aparece nesta 

narrativa de Maria Clara, endossa as produções de sentidos no que se refere a estéticas de 

classe. As ruas, mais distanciadas dos espaços de produção da transexualidade, aparecem 

como outra marca a se entremear a comportamentos e posicionar corporalidades em 

estéticas de classe. 

“tem pessoas desse gênero, travestis, que procuram uma coisa mais fácil de 
viver... prostituição... que gosta de baixaria e essas coisas, eu não gosto 
disso. Eu sou mais, mais recatada, mais sociável, eu não gosto de, de... 
tem bixinha que amanhece o dia na rua com baixaria, eu não gosto disso. Eu 
acho que muda essa fase assim, vai mais de, de comportamento de pessoa, 
do seu pensamento, do ponto de vista...” Mariah 

“Não era o que eu queria para mim... no caso as travestis, pela questão da 
prostituição, da promiscuidade, e outras coisas, então eu também não me 
encaixava com aquilo ali.” Andréa 

“Ser travesti ou transexual é ...é... tem que ter dinheiro,  por isso que 
muitas travestis, é...é... se voltam para a prostituição, entendeu?” Eva 

Além desta, outras produções nos remetem a estéticas de classe diversas, como a 

questão da produção de corporalidades naturais e outras produzidas, muitas vezes 

grosseiramente. 

“A transexualidade é ao nascer, ninguém torna-se transexual... torna-se 
talvez, ou de nascimento ou de molde travesti” Janaína. 

“Claro que há dentre os dois termos semelhanças, há travestis que tem uma 
segurança de si enorme, elas gostam de parecer muito sensuais, elas gostam 
quando saem na rua e todo mundo olha, mas são características, a gente 
não pode ver como algo que vá dividir um grupo. Já as transexuais não, elas 
sonham em passar despercebidas, elas geralmente não gostam que as 
pessoas saibam que elas são trans, mas são características, que as meninas 
se deparam e ela vê as características das integrantes do grupo, e ela leva 
para si” Maria Clara 

“Você já deve ter encontrado travestis que são super masculinas, como o 
caso que teve agora, a Bruna, que se operou, mas você não vê uma mulher, 
né?...na verdade ela...ela é uma transexual, fez a cirurgia, mas você, 
olhando para ela você vê que ela é calva, tem o rosto de homem”Andréa  

“Acho que a diferença é que as pessoas, não... no meu caso... eu sou 
bastante feminina, se eu preciso... aqui conversando contigo, ninguém diria 
que sou travesti, mas assim, já tem aquela que o povo nota logo “oh, 
chegou um gay, um travesti”, tem, né? [...]Tem amigas minhas travestis 
que é monstruosa quando acorda de manhã né? Sem maquiagem é o 
demônio. Tenho amigas que acordam de manhã e estão um homem, ai 
precisam fazer uma produção para poder sair de casa, eu não... coloco só 
um blush e já estou pronta, bem prática, né? Acho que também tem aquela 
coisa de sorte. Que tem travestis que são mais femininas, outras não são.” 
Mariah 

Estas narrativas nos remetem a reflexões dos corpos lidos como naturais, que não 

precisam fazer muita força para passarem “despercebidas” por entre aquelas “nascidas 

mulheres”, aquelas que deram sorte em contraponto a outras, que por “azar” ou 
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produções menos refinadas afastam-se da ideia de corporalidades naturais, ainda que estas 

sejam produzidas por diversas tecnologias. 

Ainda que esteticamente compartilhando de imagens que se aproximam (técnicas 

de produção de corporalidades, adereços que fazem uso, nome social), são ocupados 

espaços diferentes de estéticas que se relacionam a posicionamentos de classe. Apesar 

disso, aproximações são sinalizadas, além dos repertórios que remetem ao uso do nome 

social e processos biotecnológicos. Duas interlocutoras deste trabalho  reportaram, de 

forma crítica, questões da sexualidade como questão a aproximar as identidades na leitura 

social sobre suas corporalidades. 

“Socialmente a travesti e a transsexual está inclusa na homossexualidade, 
então é algo... para a pessoa de fora é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo 
pecado, tem esse problema.”Maria Clara 

“Para a sociedade não vai mudar muita coisa, ser travesti ou ser transexual, 
na verdade, tá todo mundo junto, aqui no nordeste, principalmente aqui em 
Recife, tudo é "frango", então, para não me chamar de "frango" eu quero 
que me respeite, sendo travesti, sendo transexual, sendo gay, sendo emo, 
sendo o que for...então, se elas ainda tem essas questões, de papelzinho 
para mim isso não me incomoda muita coisa não, sabe? Não me incomoda, 
porque a palavra T -R- A-N-S, trans...quer dizer mudança, transporte, então 
nós passamos pela mudança, né? Então todas nós somos trans, estamos nessa 
mudança, o ser humano é trans também, está sempre na constante, muda o 
cabelo.... muda! ai elas ficam nessa questão que não influenciam muita 
coisa...” Hillyan 

A homossexualidade como eixo de aproximação entre as corporalidades divididas 

entre travestis e transexuais faz parte dos discursos do dispositivo da transexualidade, 

como forma de exercer controle da sexualidade, em busca de restituir aos corpos a 

heterossexualidade. Estes repertórios tão presentes em diversos estudos, discursos 

científicos, como a circular socialmente, ao considerar delimitações identitárias entre as 

vivências trans, como livres de estruturados jogos de poder, sendo como naturais, abafa 

suas potencialidades performativas, além de nos remeter à reflexão de que estas 

produções de divisões excedem questões de sexualidade, gênero e “corpo-genital”, 

somando-se a outros repertórios, como raça, geração e classe. 
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5. DESCENDO DO SALTO: A GUISA DE (IN)CONCLUSÕES 

 

Diante de posicionamentos teóricos, metodológicos e políticos que orientaram a 

execução e a escrita deste trabalho, parecia-nos contraditório apresentar algo em formato 

de conclusão. Partimos do pressuposto que trabalhos como este não se concluem. O 

trabalho não acaba, ao contrário do tempo disponível para ele, que este sim, 

arbitrariamente faz um convite a um ponto que pareça final, mas só pareça. Colocaremos 

aqui pontos reticentes a abrir questões para um trabalho que segue, por outros momentos 

ou outras pesquisadoras, através de outros olhares, mãos, reflexões, encontros, métodos e 

movimentos. Neste capítulo, descemos do salto, ação que nos remete à ideia de 

reconhecer fragilidades e nos preparar para novos saltos, sapatos, ou sandálias de dedo. 

Palavras (in)conclusivas a refletir sobre os limites e dificuldades que a este trabalho 

se insinuaram, bem como possibilidades e potencialidades de discussão. Palavras que se 

dizem conclusivas, que tenham em vistas uma reflexão crítica sobre o que foi produzido 

neste trabalho, neste percurso e sob nossos olhares atentos e afetados. 

Inicio esse processo que se diz conclusivo a pensar as dificuldades de sua 

construção. Logo nas primeiras páginas de “Cuerpos que Importan” (2008), Judith Butler 

fala de sua dificuldade de, na filosofia, investir em uma discussão sobre a materialidade 

dos corpos, visto que este campo disciplinar colocou-se a certas distâncias das questões 

corpóreas. Como pesquisadora, posicionada no campo disciplinar da Psicologia, me foi 

endereçada também esta dificuldade, diante das construções históricas do campo de saber 

no qual me situo na dicotomia mente x corpo, em que próxima à mente, a psicologia 

contribuiu para a produção de um sujeito, ao servir às estratégias da sociedade disciplinar 

a organizar corpos e almas (SPINK, 2003). Os estranhamentos de minha proposta de pensar 

os corpos foram inúmeros, aparecendo de diversos lugares (seja de colegas também das 

“ciências psi”, quanto outros pesquisadores de campos disciplinares diversos), “Teu 

trabalho se aproxima mais da Antropologia, da Arte, que da Psicologia”, ouvia de colegas 

da Psicologia e ainda “Mas afinal, o que é que você quer saber? O que as travestis e 

transexuais pensam para mudar o corpo?” de pesquisadores (as) de outras áreas. O corpo 

parecia excluso das produções de conhecimento da Psicologia nestes discursos, ainda mais 

quando colegas traziam as dimensões do “pensamento”, do “sentimento” como um espaço 

único para a Psicologia falar sobre corpos. 

A dificuldade expressa por Butler (2008), a qual eu dividia, foi um dos caminhos 

para reflexões que realizamos sobre o olhar da Psicologia sobre os corpos e espaços para 

produções de conhecimento, que argumentamos fazerem-se importantes, necessários. 
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Um trânsito intenso entre disciplinas e leituras foi necessário para refletirmos sobre 

um conceito de corpo e para nos autorizar a falar sobre o assunto, situado na Psicologia, 

convidando inclusive a esta reflexão. Realizamos um percurso de deslocamentos, nem 

sempre confortáveis, entre a antropologia, filosofia, biologia, história, psicologia. Não 

foram sempre trânsitos que me deram segurança, mas sempre convidativos e que me 

fizeram permanecer e investir neste trabalho com dedicação, carinho e responsabilidades. 

Nestas andanças, refletimos que os corpos são complexos demais, de modo que um 

discurso isolado não dá conta, embora existam sobre ele discursos que se colocaram 

hegemônicos (como os produzidos nas ciências biomédicas), fazendo-os parecer a-

históricos, naturais.  

A esta leitura essencialista sobre os corpos, outras discussões de outros campos 

disciplinares foram-se produzindo, com o especial destaque da Antropologia (importante 

interlocutora deste trabalho), mas que convida a Psicologia a refletir sobre eles. Portanto, 

pensamos que os corpos são construídos em uma teia densa de elementos, discursos e 

instituições que excedem o aparato biológico.  

A própria produção de “corpos-mulher” e “corpos-homem” aparece como uma 

construção política, de fabricações de formas de gerir corpos, mas também toda uma 

sociedade econômica e política, uma divisão que se pauta não em atributos 

inquestionavelmente biológicos, mas através  da articulação de gênero. Os corpos estão, 

portanto, cheios de discursos, instituições, interesses, tecnologias, “como o próprio 

sangue” (BUTLER, 2002: 163). 

Estas reflexões e movimentos a desconstruir discursos que fazem os corpos 

parecerem evidentes em si mesmos, através do discurso da natureza, nos traz a ideia de 

corpos como um espaço de intensas disputas de poder, aparecendo, portanto como um 

aparato político, produzido e negociado em meio a relações. Para além dos limites que 

impõe a pele, os corpos são aqui lidos em sua dimensão histórica, política, cultural, ainda 

que sem fechar os olhos para as interferências biológicas, sobre elas, refletimos: precisam 

ser compreendidas como submersas em discursos, que não se desligam das questões 

políticas, entrando em um ciclo, no qual os elementos se confluem e não se excluem.  

Deste modo, os corpos lidos aqui como corporalidades convidam, em meio a suas 

complexidades, discursos diversos à reflexão, reivindicando uma carta de alforria das 

dimensões dos discursos biomédicos como único discurso possível. 

Meus trânsitos, transes e traças com as mulheres trans no espaço acadêmico não se 

deu pelas discussões sobre corpo, mas o inverso: as reflexões sobre as corporalidades se 

fizeram questão a partir das aproximações com as vivências, histórias e produções das 

mulheres trans, que trazem para o debate das corporalidades importantes reflexões. 
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Através das produções de corporalidades e de gênero das mulheres trans, o corpo parece 

se descortinar em suas dimensões que escapam o biológico, marcando em sua carne o 

engodo do discurso naturalista. 

As mulheres trans produziram uma série de saberes (negligenciados pelos discursos 

científicos ditos oficiais e hegemônicos sobre os corpos) que desestabilizam a ideia de 

corpo natural, corpo destino, através de técnicas de sobre ele ter controles e poderes. 

Produções que fazem vacilar toda uma série de discursos que foram criados a fim de dar 

sustentação à ideia de corpo natural dividido em dois tipos: mulher e homem; e 

autorizados a confundirem-se apenas no ato sexual. Estas regras moldam um 

funcionamento social e econômico, que ao usar uma mini saia, estas pessoas, entendidas 

como nascidas homens, acabam por produzir importantes furos nas organizações 

indiscutíveis destes discursos.  Furos estes que são importantes, mas que acabam também 

a levar estes corpos a serem lidos entre transtornos psicológicos, problemas, perturbações 

(BENTO, 2006), desvio moral, bagunça (CARVALHO, 2013), ocupando muitas vezes leituras 

de “não humanidade”, de abjeção (BUTLER, 2013). 

Butler (2013) argumenta que os corpos, em meio àquelas construções que dividem 

os corpos em tipos, em espécies através de uma construção de gênero (mulher e homem), 

é através disso humanizados, sendo que, os corpos que escapam da linha lógica sexo – 

gênero – desejo, acabam por marcar em suas corporalidades fissuras no que se refere à 

humanidade.  

As mulheres trans promovem desvios significativos entre sexo e gênero, visto que 

nascidas com um pênis, toda uma série de expectativas, obrigações e estéticas lhes são 

direcionadas. Neste caso, importante fazer alusão ao nome civil, que substantivado no 

masculino se coloca como um aparato jurídico a firmar estes compromissos de gênero, que 

por sua vez rompem com este compromisso, produzindo outras estéticas e subvertendo as 

obrigações para o gênero que seu sexo deveria performatizar. Elas rompem com a linha 

lógica, mas ao mesmo tempo a elas se reinserem (ou tentam se reinserir), ao repetir e 

estilizar, às vezes ao pé da letra, agora as expectativas relacionadas ao “outro gênero”, 

muitas vezes como forma de atenuar os trânsitos em zonas de abjeção as quais suas 

subversões a levaram. 

Estas reflexões sobre as corporalidades e aproximações a mulheres trans, nos 

colocou a questão metodológica do “campo tema” (SPINK, 2003), nos fazendo entender 

que todo este exercício de aproximação, reflexões teóricas, discussões entre os pares, nos 

lançou desde o começo ao nosso campo de pesquisa, no sentido que se fez uma série de 

encontros, discussões e reflexões que costuraram todo este processo, que se iniciou como 
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um tecido sem forma. Uma série de reflexões, encontros e vivências que fez possíveis 

nossas escolhas metodológicas, teóricas e fortalecimento político. 

A questão metodológica se deu também por trânsitos entre espaços novos, 

desconhecidos, que contou com experiências e experimentações, dificuldades e percursos 

que pensamos bem sucedidos. A ciência moderna e suas construções faz das questões 

metodológicas um caminho estreito, com reflexões pontuais sobre rigor, imparcialidade, 

objetividade. Em uma leitura sobre os corpos que se presta ao movimento de 

desnaturalizá-lo, próximo às discussões Queer, questionamos a produção de conhecimento, 

ao fazer ciência, quando esta é influenciada e influencia às pessoas que a produzem. A 

questão da objetividade produzida pela ciência positivista é aqui questionada, bem como o 

sugerido distanciamento, a se garantir a imparcialidade e rigor. 

Perguntamos então, é possível a imparcialidade? A produção desta pesquisa teve 

influências de nossas experiências, sensações, diálogos, encontros, assumidos desde o 

começo. Compartilhamos a ideia de que produzir conhecimento passa por um movimento 

de a ele implicar-se, já que traz das pessoas que o produzem olhares específicos e formas 

determinadas de ler e interpretar os elementos trazidos pelo campo. A prática científica é 

compreendida, neste trabalho, como uma prática situada, parcial (HARAWAY, 1995). Este 

trabalho contou com a minha presença enquanto pesquisadora, meu posicionamento, de 

modo a desmontar de certa forma outro dualismo (além do natureza x cultura; Mulher x 

homem, que citei anteriormente): sujeito x objeto, que também levantamos 

questionamentos. 

Nosso posicionamento metodológico se colocou a questionar posicionamentos que 

produzem espaços hierárquicos entre pesquisadora e interlocutoras. Neste processo, me 

coloquei como sujeito e objeto (se tomarmos como parâmetro as construções da ciência 

positivista), e que nossas interlocutoras também transitaram entre os dois lados, 

aproximando-os, onde aqui as reconheço como (co) autoras. A ideia de borrar com as 

construções dicotômicas (agora me refiro: sujeito x objeto), se insinua desde o título deste 

trabalho, “produções de corporalidades por/com mulheres trans”, para nos referir a este 

movimento de implicação no qual meu corpo também perpassou pela construção das 

reflexões que aqui apresentamos. 

Em meio aos encontros com as interlocutoras deste trabalho, trouxe narrativas 

sobre o meu corpo como tópico mobilizador para suscitar por parte delas, narrativas sobre 

as produções de seus corpos. Não segui roteiros pré-definidos, em uma estratégia que me 

encantou enquanto pesquisadora, por proporcionar que dividíssemos experiências que 

foram trazidas livremente pelas interlocutoras, sem muitas interferências de minha parte. 

Entretanto, suscitou algumas inseguranças e dúvidas, se conseguiríamos dar conta das 
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perguntas que levantamos para este trabalho. As narrativas que ouvimos, através desta 

estratégia, foram por elas escolhidas, rememoradas, trazendo questões que a elas, 

naquele encontro se faziam importantes.  

Interessante observar que muitas das narrativas tangenciavam a questão direta das 

corporalidades, sendo questões como religião, educação e conjugalidades, temas muito 

presentes. As interlocutoras deste trabalho me endereçavam narrativas em que as 

corporalidades se colocavam em diálogos com diversas outras dimensões e dialogavam com 

nossa perspectiva teórica sobre os corpos. A questão não era de fato sobre o “corpo – 

silicone” ou o “corpo – genital”, as interlocutoras deste trabalho falaram em corpos em 

produções, corpos que são nomeados, corpos que circulam por espaços, corpos que amam, 

como Eva fazia questão de enfatizar. 

“Eu falo de relacionamentos, porque acho importante para ficar registrado 
ali que a gente também vive relacionamentos com homens porque a gente 
também ama, a gente também tem sentimentos, a gente também chora, a 
gente também sorri. Transexual não é um objeto de desejo, que... tem 
muitos heterossexuais, como eu te falei, que tem aquele desejo de sair com 
uma transexual, porque é uma mulher, mas tem uma genitália masculina, 
então: como será sair com uma mulher que tem uma genitália masculina?” 
Eva. 

Nem todas as dimensões em que as corporalidades tocavam nas narrativas puderam 

aqui ser discutidas, pelos limites que as pesquisas colocam-se a si mesmas. Neste sentido, 

lançamos espaços reticentes a outros investimentos, marcando três eixos que se 

entrecruzam diretamente às produções de corporalidades por mulheres trans: educação, 

conjugalidades e religião como importantes interlocuções e potencialidades de reflexões.  

As transformações de corporalidades e o espaço escolar nos parece um importante 

espaço de tensões. Nossas interlocutoras, bem como a bibliografia especializada têm feito 

referências importantes à questão dos espaços educativos.  As instituições de educação 

tem se colocado como espaços normalizadores, a (re)produzir regras e posições 

heterocentradas, engessando práticas e muitas vezes promovendo o afastamento da 

educação de muitas mulheres trans, visto que, como alertaram as interlocutoras deste 

trabalho, o uso de hormônios, por exemplo, a fim de feminizar o corpo muitas vezes 

acontece na adolescência. As interlocutoras deste trabalho, narram as reações negativas e 

violentas a seus corpos no espaço escolar, levando-as a dele afastarem-se. Alguns trabalhos 

colocam a questão da baixa escolaridade de travestis e transexuais e acreditamos que 

estas relações possuem grandes potencialidades de discussões. Que corpos importam para 

o processo educativo? Que corpos têm sido produzidos pelo modelo educativo que 

dispomos? 

As relações afetivas, amorosas e sexuais também aparecem como importante 

dimensão de reflexões. Relações e narrativas que se colocaram entre o “assumir” e o 
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“esconder”. Corpos amados abertamente e corpos amados com a condição da discrição e 

do esconderijo. A dimensão das relações com o outro nos foi direcionada como elemento a 

garantir, ou não, inteligibilidade aos corpos, entre o reconhecimento do corpo na categoria 

humana “mulher”, fazendo dos amores e relações possíveis, inteligíveis, viáveis, e as 

relações às escondidas, nas quais os corpos são algumas vezes lidos em uma dimensão 

exótica, hipersexualizada, que mobiliza a curiosidade nas parcerias. 

“Eu tive um namorado recentemente, o ultimo que eu tive, a gente passou 
dois anos, e eu sempre tive sorte de ter namorados que sempre me 
assumiram, nós namorávamos antes da cirurgia e justamente por não 
acreditar, por não acreditar...porque antes de eu fazer, ele sempre cobrava 
isso, porque quando a gente começou o inicio do relacionamento, ele contou 
para a família dele que eu já era operada, foi uma forma de  a gente tentar 
apaziguar o susto da família e eles terem um pouco de aceitação a mais, né? 
Foi homem, mas hoje é uma mulher para...na  cabeça deles isso é muita 
coisa, é diferente” Andrea 

“Ai tipo: eu preciso conhecer sua esposa, e ele: não...ela trabalha, viaja, 
aquela coisa toda e tal. E eu aceitava porque eu estava feliz com ele, até o 
momento eu estava super feliz com ele, então eu aceitava... para mim era 
maravilhoso, porque eu tinha um marido, tinha né? Aquela coisa toda, 
então para mim era maravilhoso. Mas chega um tempo que você começa a 
sentir falta, porque meio que tipo, eu levei tanto tempo é, investindo, me 
abri, me entreguei, dei minha cara para bater, entendeu? To feliz, to 
realizada, hoje eu tenho homem do meu lado, e tal, e to voltando para o 
escuro de novo? Porque nos melhores momentos da vida ele nunca estava 
comigo, nem eu com ele.[...] tem alguns heterossexuais que tem essa 
fantasia de sair com uma transexual, etnão assim, eles ficam tentando 
descobrir de que forma se aproximar e de que forma pedir sigilo,” Eva 

As questões relativas à religião e aos trânsitos de corporalidades trans por este 

caminho também apareceram, dimensão que muito me surpreendeu e que se coloca como 

possibilidades para futuros investimentos, já que sobre o assunto existe quase que um 

silenciamento total sobre esta dimensão. 

Em vistas a não concluir pensamos que as reflexões que aqui foram produzidas 

endossam a compreensão de os corpos extravasando os limites da pele e da natureza, 

aparecendo como espaço político e de construções de diversas ordens. Chama, assim, a 

atenção para o uso de tecnologias e de produções de saberes pelas mulheres trans como 

formas de assumir os lugares e relações de poder sobre/com seus corpos. 
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Apêndice 01 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Convidamos a Sra. para participar como voluntário(a) da pesquisa “A produção de 
feminilidades em/por corpos travestis”, que está sob a responsabilidade da Pesquisadora 
Thaíssa Machado Vasconcelos, com endereço na Rua Professor Chaves Batista, 117, 
Residencial Romarco VII, apto: 304 ,  Várzea, Recife - PE, CEP: 50740-030, Telefone 
(83) 9655-3934, E-mail thaissamvasconcelos@hotmail.com, e está sob orientação do Prof. 
Dr. Benedito Medrado, Telefone (81) 9922.9922, E-mail beneditomedrado@gmail.com. 

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não 
entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para 
que o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, 
rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 
sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a) não será 
penalizado (a) de forma alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de 
retirar o consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 
penalidade.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Descrição da pesquisa: Este projeto visa conhecer as produções de sentidos sobre 
feminilidades por travestis residentes na Região Metropolitana de Recife  

Período de participação do sujeito: entre 1 e 2 horas, por entrevista. 

Riscos diretos para o participante: Informamos que a participação neste estudo 
apresenta risco mínimo do ponto de vista da integridade física, social e emocional dos 
participantes. Porém, se por ventura, nas entrevistas algum constrangimento ou 
desconforto moral/emocional ocorrer ou for pelo participante revelado, o(a) Sr(a) 
receberá orientação para buscar serviço adequado a sua necessidade. 

Benefícios diretos e indiretos decorrentes da participação na pesquisa: Enquanto 
benefício direto, o(a) Sr(a) poderá ter acesso à transcrição da entrevista fornecida, 
possibilitando o registro de memória de seu trabalho e do seu grupo, permitindo, inclusive, 
revisão e ajustes de suas estratégias de atuação política. Como benefício indireto, as 
informações fornecidas pelo(a) Sr(a) serão muito úteis para a produção de conhecimento 
na área da saúde, gerando debates e publicações que podem contribuir para a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos.  

 As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os 
dados coletados nesta pesquisa (entrevistas), ficarão armazenados em computador pessoal, 
sob a responsabilidade do coordenador da Pesquisa, no seguinte endereço: Grupo de 
Pesquisas em Gênero e Masculinidades, Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Av. da Arquitetura s/n - 9º Andar, 
Departamento de Psicologia - Cidade Universitária - Recife - PE, CEP: 50740-550, 
Fone/Fax: (81) 2126 8271, E-mail: psiufpe@uol.com.br, pelo período de 5 anos.  

A senhora não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, 
as despesas para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de 
transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em casos de danos, 

mailto:thaissamvasconcelos@hotmail.com


 

 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 
extra-judicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 
Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 
50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br.  

  

___________________________________________________ 

(assinatura da pesquisadora) 

  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

  

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 
assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 
oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 
responsável, concordo em participar do estudo “A produção do feminino em/por corpos 
travestis”, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) 
pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 
posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 
penalidade.  

Local e data __________________  

 _________________________________________ 

Assinatura da participante 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 
e o aceite do voluntário em participar (02 testemunhas não ligadas à equipe de 
pesquisadores): 

 

Nome:  Nome: 

Assinatura:  Assinatura: 

 

 


