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9introdução: caras que desfazem gêneros

Os onze textos selecionados para compor este livro represen-

tam uma pequena parte do que foi o II Seminário Internacional 

Desfazendo Gênero, realizado de 4 a 7 de setembro de 2015, na Uni-

versidade Federal da Bahia, organizado pelo grupo de pesquisa Cul-

tura e Sexualidade (CUS) em parceria com várias entidades. 

O evento, com o tema “Ativismos das dissidências sexuais e de 

gênero”, contou com a participação de cerca de 1.500 pessoas pesqui-

sadoras e/ou ativistas do Brasil e do exterior. Nos quatro dias ocorre-

ram seis mesas-redondas, 71 simpósios temáticos, nos quais foram 

apresentados 759 trabalhos. Além disso, foram realizados 25 mini-

cursos, 25 oficinas e exibidos 50 pôsteres. Performances impactantes 

(fotos de algumas delas provocaram a ira dos preconceituosos que 

conseguiram retirar do ar a página do evento no Facebook), shows, 

teatro e o lançamento de 39 livros também estavam na programação.

Mas não foram só os números que impressionaram quem este-

ve no evento. A qualidade dos debates, os intercâmbios realizados, 

as redes construídas, os afetos, as festas e a multidão de diferentes 

que ocupou o campus da universidade, as ruas e bares de Salvador 

são características que marcaram as pessoas que vivenciaram o  

II Desfazendo Gênero. Foi um evento ousado, estranho, pouco com-

portado, inesquecível. E um pouco disso tudo está presente neste 

livro que você agora tem em mãos.

Trata-se de uma obra que também estranha as comportadas co-

letâneas de textos de nossos eventos tidos como acadêmicos. E isso 

se materializa de várias formas. Uma delas pode ser percebida na di-

versidade de formatos. Não existe um padrão, pois publicamos desde 
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10 dissidências sexuais e de gênero

textos mais ensaísticos até manifestos poéticos em torno do tema 

geral do livro. Essa característica se faz presente em várias coletâneas 

que dialogam, de alguma forma ou de outra, com os estudos queer. 

Apenas a título de alguns exemplos, cito Halperin e Traub (2009), 

Córdoba, Sáez e Vidarte (2007), Trávez, Castellanos e Viteri (2014) e o 

próprio livro que organizei, publicado pela EDUFBA. (COLLING, 2013) 

Nessas obras encontramos textos de vários formatos, capas provoca-

tivas, manifestos, poesias e, junto a tudo isso, reflexões pouco con-

vencionais e abertas sobre sexo, sexualidade e gênero.

O livro, assim como o Seminário Internacional Desfazendo Gê-

nero, aposta nas perspectivas que, de uma forma ou de outra, criti-

cam as normatizações, normalizações, naturalizações e binarismos 

sobre as sexualidades e os gêneros. Além disso, tem a pretensão de 

problematizar e recriar de forma permanente a produção de conhe-

cimento em nossa área, de modo a compreender que a produção 

científica também é política, de entender que o ativismo também 

produz conhecimentos e de que toda essa produção precisa estar à 

serviço de políticas para que as pessoas respeitem, reconheçam e 

aprendam com as múltiplas sexualidades e gêneros existentes em 

nossas sociedades.

Essas características colocam o Desfazendo Gênero em muita 

sintonia com o que ficou conhecido como estudos queer. Hoje di-

versas pessoas estão empenhadas em contar como esses estudos 

foram desenvolvidos em seus países (COLLING, 2015; SANT’ANA, 

2016), mas a história mais “oficial” conta que eles foram consti-

tuídos a partir de uma conjunção entre o ativismo político e a aca-

demia norte-americana. Para criticar o governo conservador de 

Ronald Reagan, que fazia vista grossa para a crescente dissemina-

ção do vírus HIV nos Estados Unidos, o grupo ACT UP (Aids Coalition 

To Unleash Power), em maio de 1987, organizou uma série de pro-

testos e intervenções públicas que tinham o propósito de chocar a 

sociedade americana e, com isso, denunciar o descaso do governo. 

Portadores do HIV, em estágio terminal, por exemplo, foram leva-

dos para as esquinas e para a Bolsa de Valores de Nova York. Um dos 
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11introdução: caras que desfazem gêneros

objetivos era o de protestar contra o alto preço do AZT, na época um 

dos principais remédios para combater os efeitos do vírus HIV. Como 

explica Sáez (2007, p. 68- 69), o conteúdo ideológico do grupo 

[...] e suas manifestações de ação direta nas ruas rom-

piam com a linha respeitosa e assimilacionista de mui-

tos grupos de direitos civis tradicionais, que advogavam 

por uma integração na ordem social normalizada, nego-

ciando cotas de poder; pelo contrário, ACT UP introduz 

a raiva, a denúncia direta e explícita, as ações ilegais 

(roubos em supermercados para financiar medicamen-

tos ou conseguir comida para os enfermos, por exem-

plo), boicotes em atos públicos, intervenções em igrejas 

e ministérios, ou seja, desafia a ordem social e política 

com um discurso radical.

O impacto foi grande e Reagan não podia mais dizer que ninguém 

estava morrendo vítima do HIV. Sáez (2007, p. 68) ainda destaca outro 

aspecto importante. Ao contrário do que apregoam algumas pessoas 

que criticam os estudos queer, o ativismo e sua posterior sistemati-

zação conceitual e teórica não defendem ou produzem divisões nos 

movimentos sociais. O ACT UP, destaca Sáez, foi capaz de aglutinar 

diversas pessoas, como gays, lésbicas, transexuais, negras, latinas, 

prostitutas, pobres, drogadas e outras tantas, pois todas percebiam 

que a má gestão do governo as atingia transversalmente, ou melhor, 

interseccionalmente. 

Em abril de 1990, surgiu outro grupo, o Queer Nation, que meses 

depois faria uma polêmica intervenção na Parada do Orgulho Gay 

de Nova York. Ativistas empunhavam cartazes com dizeres: “Ódio 

aos heterossexuais”. Na verdade, esse grupo externalizava o seu 

descontentamento com o próprio rumo do movimento gay da épo-

ca que, na busca de aceitação, defendia que LGBTs se comportassem 

como os heterossexuais, em geral usando o argumento de que ser 

homossexual é normal ou até mesmo alegando que nascemos he-

terossexuais ou homossexuais. Como explica Penedo (2008, p. 48), 

o Queer Nation 
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12 dissidências sexuais e de gênero

[...] utilizava táticas como invasão de bares e centros 

comerciais frequentados por heterossexuais, represen-

tações de beijaços massivos em determinados espaços 

públicos. Desta forma, Queer Nation demonstrava que 

a naturalização de um espaço heterossexual dependia 

necessariamente da invisibilidade dos gays.

A mercantilização da cultura gay também passou a ser critica-

da pelas pessoas que se identificavam com as ações dos coletivos 

queer, que não se enquadravam dentro desse público gay consumi-

dor que compra a sua aceitação através do consumo de bens. O que 

os queer denunciavam é que não existe apenas uma forma de viver 

as homossexualidades, as bissexualidades, as travestilidades, as 

lesbianidades e também as heterossexualidades. Assim como não 

existem apenas dois gêneros (homem ou mulher), mas que uma 

considerável parcela das pessoas prefere ficar nos trânsitos e/ou 

nas margens. Ao burilar as análises, os estudos posteriores vão de-

fender que todos nós somos influenciados pelos outros, ou seja, 

ninguém é 100% homem, mulher, homo ou heterossexual. 

Em 1988, surge o movimento intersexo. Parte dele considera 

como mutilações as ditas cirurgias de “correção” realizadas em be-

bês que nascem com ambiguidades sexuais. Com isso, a própria di-

visão entre pessoas do sexo masculino ou feminino começou a ser 

questionada de forma mais incisiva. Se os binarismos em relação 

aos gêneros já estavam sendo explodidos, o movimento intersexo 

e as reflexões acadêmicas sobre o tema viriam a fazer o mesmo em 

relação aos “sexos biológicos”.

Na década de 1980, o feminismo também atravessou uma de 

suas crises. Na categoria mulher, usada por boa parte das feministas,  

as lésbicas, em especial as mais masculinizadas, as travestis, as tran-

sexuais, em geral as mais pobres e negras, não entravam (e em boa 

medida ainda não entram). Essas tensões nos movimentos LGBTs 

e feministas ocorrem simultaneamente fora e dentro das universi-

dades. Algumas pessoas, inclusive, eram tanto militantes (no sen-

tido “tradicional”) quanto da academia e, como era de se esperar, 
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13introdução: caras que desfazem gêneros

começaram a sistematizar as suas análises e reflexões sobre esse 

momento. São esses estudos que Teresa de Lauretis, em 1990, irá cha-

mar, pela primeira vez, de teoria queer. 

Alguns críticos desses estudos no Brasil questionam por que con-

tinuamos usando a palavra “queer” para nomear os nossos trabalhos 

e eventos. Não temos na língua portuguesa uma palavra que dê conta 

do significado da palavra “queer”, uma conhecida forma de insultar 

homossexuais, algo como viado, sapatão, boiola etc. Os queer deseja-

vam ressignificar e positivar o insulto. No entanto, a palavra “queer” 

também “pode ser traduzida por estranho, talvez ridículo, excêntri-

co, raro, extraordinário.” (LOURO, 2004, p. 38) É essa outra variedade 

de significados que a palavra “viado”, por exemplo, não contempla. 

Por isso, várias pessoas de diversos países e línguas continuam usan-

do a palavra “queer” em seus textos, mas também temos um grande 

e interessante esforço, nos países latinos, para pensar um queer com 

cores mais locais. Bento (2014) propõe, por exemplo, estudos trans-

viados; Larissa Pelúcio (2014), uma teoria cu; San Martin (2011), uma 

teoria cuir. 

De qualquer forma, os estudos queer ofereceram significativas 

contribuições aos estudos de gênero. E, nesse sentido, o trabalho de 

Butler (2002, 2003, 2004 e 2008) é fundamental. Sua obra refletiu, 

entre outras várias coisas, sobre os efeitos nefastos da dualidade e 

dicotomia de gênero, ajudou a descontruir a ideia de que o sexo/

biologia/natureza/órgão sexual determina, necessariamente, o gê-

nero de uma pessoa, que nossos corpos também são construídos 

culturalmente, que a sociedade exige uma linha coerente entre sexo –  

gênero – desejo e prática sexual. E quanto mais fugimos dessa linha, 

mais violência sofreremos. Essa linha coerente é o motor da hete-

rossexualidade compulsória e da heteronormatividade.1 Por suas 

valorosas colaborações, uma das obras de Butler (2004) serviu de 

inspiração para nomear o Seminário. Desfazer concepções binárias, 

1 Sobre os conceitos de homofobia, heterossexualidade compulsória e heteronormatividade, 
ver Colling e Nogueira (2014).
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14 dissidências sexuais e de gênero

dicotômicas, naturalizadoras e normatizadoras sobre os gêneros se 

transforma, assim, em um propósito epistemológico/político.

No texto que abre este livro, intitulado Corpos que ainda impor-

tam, a conferência de abertura do II Desfazendo Gênero, Judith Butler 

realiza um interessante percurso sobre sua obra e retoma questões 

sobre as quais escreveu nos últimos anos para pensar sobre por que 

as teorias são importantes para pensarmos sobre a vida, gênero e se-

xualidade. O texto foi traduzido por Viviane v.

Logo em seguida, em Transfeminicídio: violência de gênero e o gê-

nero da violência, Berenice Bento propõe e reflete sobre o conceito 

de transfeminicídio para pensarmos sobre os assassinatos de pes-

soas trans. No terceiro texto, (Pre)ocupando al 15-M. Activismos femi-

nistas y queer/cuir en las protestas contra las políticas de austeridade, 

Gracia Trujillo trata sobre a Asamblea Transmaricabollo del Sol, um 

coletivo sintonizado com o ativismo queer em Madri. Para tratar so-

bre dissidências sexuais e de gênero no Brasil, Íris Nery do Carmo 

escreveu o artigo “Fiz do meu corpo a revolução”: gastropolíticas e 

contestações de gênero, sexualidade e espécie, em que apresenta os 

primeiros resultados de uma etnografia realizada em eventos como 

o Festival Vulva la Vida e Ladyfest. 

Após esses dois últimos artigos mais baseados em experiên-

cias empíricas, voltamos à teoria com o texto Trânsitos de género: 

leituras queer/trans* da potência do rizoma género, de João Manuel de 

Oliveira. A proposta dele é a retratar o modo como a epistemologia 

de gênero requer “uma ontologia baseada na ideia de trânsito e de 

como a inconformidade às normas de género é o terreno indicado 

para pensar conceitualmente os processos de subjetivação”. 

Em seguida temos três artigos que analisam como determinados 

produtos artísticos colaboram com as dissidências sexuais e de gê-

nero. São eles: Dos corpos-epifanias ou corpos processo: o pós-gênero e o 

teatro de Copi, de Renata Pimentel; Corpos em cena e trânsito: sujeitos 

em devir na filmografia de Cláudia Priscilla, de Fernanda Capibaribe 
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15introdução: caras que desfazem gêneros

Leite; e Mulheres poderosas: género, raça, sexualidade, classe, nação e 

outras categorias nómadas na literatura contemporânea de mulheres 

africanas, de Catarina Isabel Caldeira Martins.

Por fim, três textos com estilos diferentes encerram o livro. 

Em “Com esse eu caso”: homens trans, beleza e reconhecimento, Tiago 

Duque apresenta um recorte de sua etnografia com homens trans 

para pensar sobre como podemos reiterar, “sempre contingen-

cialmente, normas e convenções sociais correspondentes às ex-

pectativas sociais.” Já em As guerras de pensamento não ocorrerão 

nas universidades, Jaqueline Gomes de Jesus nos alerta para a pro-

dução do conhecimento fora da academia. O livro termina com o 

texto Eu vou bater uma siririca e vou gozar na minha, cara, de Yuri 

Tripodi, que é a cara do Desfazendo. Ou melhor, uma das caras, pois 

o Desfazendo tem muitas, é o local das multiplicidades e das dife-

renças. Eis aqui apenas algumas delas.

Boa leitura!
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Corpos que ainda importam1

Judith Butler

1 Tradução de Viviane v.
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21corpos que ainda importam

Estou extremamente honrada e contente em estar aqui hoje,  

e gostaria de agradecer a todas as pessoas que tornaram esta visi-

ta ao Brasil possível. É uma grande honra estar desfazendo gênero 

com vocês, hoje. 

Eu gostaria de tratar, neste dia, de uma questão básica: por que 

é que teorias que possamos ter sobre a vida, gênero e sexualidade 

corporificadas são importantes para se pensar sobre a melhor ma-

neira de alguém viver sua vida (uma questão ética), e sobre a me-

lhor maneira de organizar nossas vidas em conjunto (uma questão 

política). É possível que se pense a “teoria” como algo que é efeti-

vado somente na academia, como uma especialização, ou talvez 

até mesmo como uma marca que circula dentro de um mercado.  

É possível, sem dúvidas, que ela seja uma destas coisas ou todas 

elas. Mas de fato, todas as vezes em que formulamos nossas pers-

pectivas a respeito de políticas públicas e da política em geral nós 

nos apoiamos em premissas teóricas que podemos ou não ter levado 

em consideração. Por exemplo, nós podemos adotar pontos de vista 

políticos sobre um número qualquer de questões, como direitos gays 

e lésbicos, aborto, tecnologias reprodutivas, questões trans e trans-

gêneras, trabalho sexual, ou violência contra mulheres e minorias 

sexuais. Nós presumimos que quando nós afirmamos que defende-

mos certos direitos, ou que nos opomos a certos tipos de violência, 

que todas as pessoas compreendem “quem” são as pessoas que são 

afetadas, potencial ou efetivamente, por esses direitos ou essas for-

mas de violência. Algumas vezes não queremos desacelerar o debate, 

de maneira a realmente pensarmos sobre quem é uma pessoa trans, 
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e como isso é definido, e que lutas acontecem em torno dessa defini-

ção, em torno de quem tem o direito de definir isso, ou como pessoas 

trans podem também estar envolvidas em um desacordo sobre essa 

definição. Nós pensamos que conhecemos um fenômeno conforme 

o nomeamos, e então pulamos para a questão de políticas públicas, 

de direitos, de prerrogativas, de legislação e regulamentação médica. 

No entanto, conforme analisamos esses documentos, podemos no-

tar várias operações de discurso que não somente estão construindo 

um argumento sobre o que deve acontecer a uma determinada popu-

lação, mas estão ativamente definindo essa população, promovendo 

uma luta hegemônica sobre quem tem condições de definir e como 

essa definição vai operar.

Como tentarei mostrar até o final de minhas considerações de 

hoje, os movimentos sociais ou políticos que se opõem à violência 

contra mulheres – e aqui nós podemos pensar sobre as estatísti-

cas estarrecedoras de feminicídio pela América Latina – estão ex-

plicitamente se opondo a formas horrendas de violência, mas eles 

também estão articulando o que são as mulheres, o que são vio-

lências (e que formas elas tomam), e que formas as perspectivas 

políticas de oposição podem, ou deveriam, ter. Em outras palavras, 

esses argumentos se fundamentam em definições que resultam 

ser formas abreviadas de teoria. O que quero dizer ao propor que 

essas definições são formas abreviadas de teoria? Estou sugerindo 

que nós construímos premissas – premissas ontológicas – todas as 

vezes que lançamos nossos argumentos políticos – e ainda assim, 

há implicações políticas ao nos apoiarmos sobre as premissas que 

fazemos. Nós pensamos em política, por exemplo, através de um 

paradigma de considerar os meios em direção a um fim2 pergun-

tando-nos o que devemos fazer para alcançar certos tipos de obje-

tivos. No entanto, conforme procedemos – e às vezes procedemos 

na pressa –, nós nem sempre nos perguntamos sobre quem “nós” 

somos, sobre que formas de ação aceitamos como “ação política”,  

2 Nota da tradução: “means-end framework”, no original.
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e sobre se a conquista de determinados objetivos políticos exaurem 

o sentido da política ou, efetivamente, do político. Muito frequen-

temente, aquelas pessoas que diminuem o ritmo de maneira a le-

vantar esses tipos de questões são tidas como “apolíticas” ou talvez 

como causadoras do enfraquecimento daquelas ações que conside-

ramos ser políticas. Mas ir ocasionalmente devagar – que ainda é, 

afinal, uma maneira de ir – talvez seja algo menos político do que ir 

rápido? Se associamos a ação instrumental ao ritmo mais rápido da 

política, e a reflexão crítica sobre as premissas que construímos ao 

ritmo mais lento da política, então estamos dialogando sobre duas 

modalidades do político, mas nós não estamos mais fazendo uma 

distinção entre a política, de um lado, considerada como útil, e a 

teoria, do outro, considerada como inútil – ou, pior, como uma obs-

trução à política em si. Minha perspectiva é de que não há posição 

política instrumental que não faça uso de premissas teóricas, ain-

da que com frequência o teórico emerja de formas abreviadas – em 

definições que são mantidas sem exame crítico, em premissas so-

bre o campo de ação, e mesmo sobre a própria natureza da ação, no 

campo da política, e na questão sobre se ação e reflexão trabalham 

em um tipo bastante específico de dinâmica dentro do campo do 

político. Essas definições não somente abreviam perspectivas teó-

ricas, mas também abreviam, ou condensam, processos históricos. 

De fato, perspectivas teóricas emergem como parte de um proces-

so histórico, como parte de um embate constante acerca de como 

pensar a respeito de termos básicos – como gênero, sexo, corpo –, 

todos eles possuindo uma história. Quando nós nos referimos à 

historicidade da teoria, nós nos referimos a essas maneiras através 

das quais processos históricos se tornam congelados e abreviados 

em definições e termos, em premissas sobre contexto e estrutura.  

A reflexão crítica atua como uma intervenção sobre esse campo cons-

tituído justamente quando ela abre os termos, desprendendo-os  

de sua posição apertada dentro do discurso. Essa intervenção crí-

tica em si não transforma o mundo, mas eu não tenho certeza de 

que o mundo pode se transformar sem ela. E qual o porquê disso? 
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É que a abertura de categorias que estiveram assentadas por tempo 

demais potencialmente torna a vida mais vivível.

Minha aposta, hoje, é de que algumas destas definições que são 

tomadas frequentemente demais como dadas, dentro do campo po-

lítico, efetivamente tornam a vida menos vivível. Estas podem ser 

definições de gênero, premissas sobre o corpo ou a sexualidade, ou 

formas de compreensão de como o poder opera. Minha perspectiva 

é de que a vida é certamente mais vivível quando nós não estamos 

confinadas, enquanto pessoas, a categorias que não funcionam para 

nós. A tarefa do feminismo, a tarefa da teoria e do ativismo queer,  

a tarefa da teoria e do ativismo trans, é seguramente a de fazer com 

que respirar seja mais fácil, com que andar pelas ruas seja mais fácil, 

com que encontrar uma vida vivível seja mais fácil, obter reconheci-

mento quando necessitamos tê-lo, uma vida que possamos afirmar 

com prazer e alegria, mesmo em meio a dificuldades. Então talvez a 

questão hoje não seja somente 

a. como nós compreendemos premissas teóricas enquanto 

operantes em meio a argumentos políticos, e;

b. que formas abreviadas elas tomam, mas também;

c. que diferença isso faz para a busca de uma vida vivível 

quando consideramos o quão acriticamente as categorias 

são aceitas.

Evidentemente, se eu chamo atenção ao discurso que utiliza-

mos, não somente às categorias, mas também às nossas premissas 

mais amplas sobre o que constitui um campo de estudo ou ativismo, 

estarei fadada a lidar com diversas questões críticas. Estou eu, por 

exemplo, preocupada com o discurso em detrimento da realidade 

e história material? Teria eu, em meus trabalhos iniciais, estabele-

cido o “sexo” como culturalmente construído e assim recusado, ou 

até mesmo repudiado, a materialidade do corpo? Como responde-

mos a tais críticas? Primeiramente, é necessário considerar que di-

zer que um corpo é construído não é dizer que ele é completamente 
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construído, ou que ele não é nada senão uma construção. Nós te-

mos de compreender em que sentido, e até que ponto, um corpo é 

modelado e dotado de significado em virtude do paradigma históri-

co em que ele é compreendido. E como pensamos sobre a materia-

lidade do corpo? Certamente, nós sabemos que quando buscamos 

compreender a “materialidade” do sexo há várias formas de se fazer 

essa busca. Algumas pessoas se referem, simplesmente, a caracte-

rísticas sexuais primárias. Outras defendem que o “sexo” é caracte-

rizado tanto por partes anatômicas quanto por algo mais elusivo, 

até mesmo essencial, sobre quem uma pessoa é. Outras insistem 

que o “sexo” é uma composição complexa de anatomia, hormônios, 

cromossomos. E ainda outras tendem a pensar que todas essas di-

mensões científicas do sexo estão colocadas juntas e definidas pela 

função reprodutiva, e que o sexo pode ser estabelecido em virtude 

da localização relativa de uma pessoa na vida reprodutiva. Então as 

funções reprodutivas dos homens compreendem todos esses dife-

rentes elementos, e o mesmo para as mulheres.

Mas existem ao menos dois grandiosos desafios a essa forma de 

pensar. Nem todos os corpos sexuados são reprodutivos, o que é o 

mesmo que dizer que algumas pessoas ainda não têm idade em que 

a reprodução seja possível, e algumas pessoas passaram da idade 

quando a reprodução era possível, e algumas pessoas nunca foram 

capazes de reprodução, e ainda outras nunca quiseram se reprodu-

zir e viveram vidas sem reprodução. Dada essa multiplicidade de 

posições corporificadas em relação ao mandato cultural da repro-

dução, poderíamos dizer que é necessário, e até eticamente obri-

gatório, conceber o corpo sexuado fora dos termos de reprodução? 

Afinal, a reprodução sexual é somente uma maneira de organizar 

e compreender a sexualidade do corpo. Se a reprodução se torna a 

única forma pela qual pensamos sobre o corpo sexuado – definindo 

todos seus possíveis elementos constitutivos à luz de sua possível 

função reprodutiva –, então nós excluímos a possibilidade de uma 

vida sexual que não tenha relação com a reprodução. Porém, se nós 

ampliamos o paradigma da sexualidade dentro do qual pensamos o 
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corpo sexuado, esse corpo sexuado parece diferente? Em outras pa-

lavras, que órgãos são agora sexuados? E como nós pensamos tanto 

na sexualidade quanto no corpo sexuado fora do paradigma em quê 

o corpo sexuado, a sua materialidade mesma, é conceitualmente 

restringido pela função reprodutiva?

Nós somente precisamos observar a história da ciência para 

notar que as próprias definições de “sexo” têm se alterado através 

dos séculos, e que mesmo agora pessoas historiadoras da ciência 

têm defendido argumentos sobre como identificar os genes deter-

minantes do sexo. Associações esportivas internacionais discutem 

sobre os níveis de testosterona que estabelecem se alguém tem a 

possibilidade de competir na modalidade feminina dos esportes. 

Esses níveis hormonais variam de forma significativa entre mulhe-

res, e por vezes eles trazem consigo a questão sobre alguém identi-

ficada enquanto mulher poder competir na modalidade feminina. 

Há variações cromossômicas também, às vezes afetando 10% da 

população, de maneira que esse dificilmente se constitui como um 

critério inequívoco para determinação do sexo.

Nós certamente dizemos que há diferenças materiais entre os 

sexos, mas no momento em que o fazemos, nós estamos sempre 

nos referindo, implicitamente, a uma ou outra versão histórica do 

materialismo. Em outras palavras, não negamos a generalidade 

dessas diferenças materiais, ainda que, dadas as variações e exce-

ções, seria um erro, e até mesmo uma forma de crueldade, denomi-

nar essa diferença como universal. Até neste momento tão óbvio, 

um momento em que declaramos a realidade e materialidade de 

dois sexos, nós já estamos em um campo discursivo, disputando 

aquilo que queremos dizer, e que significado prevalecerá. Sem esse 

paradigma, não poderíamos compreender a história da ciência, 

tampouco poderíamos compreender como o “sexo” opera em dife-

rentes linguagens. Nós não poderíamos compreender a dificuldade 

e o aspecto trabalhoso da tradução de trabalhos sobre “a materiali-

dade do sexo” de uma língua para outra.
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Finalmente, eu penso que as ciências empíricas que procuram 

estabelecer o corpo como um fenômeno empírico discreto por 

vezes falham em compreender o corpo como um ser vivo, ou em 

distinguir adequadamente entre formas de viver e formas de mor-

rer. Se o corpo é tratado como algo positivo, discreto, mensurável 

e verificável, nós podemos assim obter certeza sobre sua existên-

cia, e mesmo sua “materialidade”, de acordo com uma perspectiva 

positivista. No entanto, teríamos perdido de vista, nesse preciso 

instante, as relações nas quais o corpo existe, as relações sem as 

quais nenhum corpo pode existir? E se o corpo for um campo de 

relações, sempre dependentes e interdependentes? E se o corpo 

estiver envelhecendo, vivendo, apaixonando-se, adoecendo, mor-

rendo e morto? Como compreendemos essa dimensão temporal da 

vida corporificada se nos mantemos restringidas pela perspectiva 

positivista do corpo enquanto “fato material”?

É verdade que nomeamos o corpo de diferentes formas, a de-

pender de que discursos utilizemos, de que língua falemos, a que 

propósitos queremos que esse corpo sirva, ou que significância so-

cial ele possa ter? Talvez o que chamamos de sua “materialidade” 

constantemente escape a qualquer nome que possamos lhe dar. 

Não há somente um nome para o corpo, e então, seja o que for o 

corpo, ele não é nunca capturado por algum nome em específico. 

Ele está lá, elusivo, persistente, e ainda no final das contas talvez 

seja aquilo que há de mais incapturável pelo discurso. Esse não é 

um caminho na direção de negar que o corpo exista; é, bem mais, 

uma forma de dizer que não importa o quão rígidas sejamos em 

nossas reivindicações por saber e capturar, e verificar, e produzir 

o corpo material, estamos atadas a um discurso que não se pode 

proclamar como a única maneira de compreender o que é um corpo 

e o que ele significa. Os corpos sobrevivem, às vezes como seres vi-

ventes, às vezes não, e nós buscamos dar um nome àquilo que nun-

ca poderá ser completa ou finalmente nomeado. O corpo é, talvez,  

o nome para nossa humildade conceitual.
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Por que nos preocupamos com tais questões teóricas? Uma ra-

zão é que nós estamos preocupadas com os modos através dos quais 

mulheres, pessoas gênero-inconformes e minorias sexuais são regu-

larmente reconhecidas de forma indevida ou sequer reconhecidas. 

Quando uma pessoa vive enquanto um corpo que sofre reconhe-

cimento indevido, possivelmente insultos ou assédios, discrimi-

nações culturais, marginalização econômica, violência policial ou 

patologização psiquiátrica levam a uma maneira desrealizada de vi-

ver no mundo, uma forma de viver nas sombras, não enquanto um 

sujeito humano, mas como fantasma. E, ainda assim, nós vemos que, 

através de movimentos sociais que buscam reconhecimento e eman-

cipação, comunidades de pessoas LGBTQ têm emergido das sombras, 

fazendo suas vidas visíveis e audíveis, vidas que têm os mesmos di-

reitos que qualquer outra a amar e a perder, a celebrar e a lamentar.

Certamente, nós buscamos reconhecimento neste mundo de 

maneira a existir enquanto sujeitos sociais, participando em um 

mundo comum. Ao mesmo tempo, nós sabemos que não há reco-

nhecimento perfeito neste mundo. Isso não significa que devamos 

deixar de lutar por reconhecimento, mas que compreendamos o 

reconhecimento precisamente como uma luta constante. Nós de-

mandamos reconhecimento não somente pelo que somos, mas por 

nossa capacidade mesma de autodeterminação, nossa reivindica-

ção de igualdade e de liberdade. Como os corpos que têm vivido 

em zonas sombrias emergem sob luzes mais intensas (talvez não 

sob iluminação completa, mas ainda assim sob uma luz mais cla-

ra)? Eles fazem isso em solidariedade uns com os outros, não en-

quanto indivíduos heroicos. Mas, ainda assim, se nós vivemos em 

um mundo onde os corpos somente são compreendidos dentro de 

normas convencionais de gênero, ou quando aquelas pessoas que 

são excluídas da sociedade são tidas como as não civilizadas, então 

como essas vidas se tornam visíveis e audíveis em tais condições? 

Como podem os corpos serem reconhecidos quando eles não se en-

caixam na norma social do que os corpos deveriam ser? Que atos 

de agência são necessários para enfrentar as forças de exclusão e 
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desrealização e também de violência? Como os corpos se reúnem 

juntos para significar sua existência, sua inteligibilidade e sua per-

sistência? Algumas vezes é o próprio ato de se levantar, de cami-

nhar juntas e de se reunir que afirma uma existência social, traz 

significado a uma demanda política e promete um futuro político 

diferente.

Embora muito de meu próprio pensamento tenha estado in-

teressado em feminismo, questões políticas de gênero e direitos  

sexuais, eu acredito ser importante notar como a questão a respeito 

de quais pessoas podem ser reconhecidas são extensíveis a várias 

populações; de fato, essa questão se estende a um número crescen-

te de pessoas que, neste momento, vivem vidas precárias. Essas 

questões se avivam quando populações precárias se reúnem para 

protestar contra medidas de austeridade, para protestar contra leis 

de imigração injustas e racistas, para protestar contra as crescentes 

explorações e condições de trabalho temporárias e instáveis, a sen-

sação profunda de que não há futuro, o peso das dívidas impagá-

veis, o medo de regimes autoritários, violências sociais e policiais. 

As pessoas se reúnem não somente para expressar sua oposição a 

medidas políticas que tornam suas vidas invivíveis, mas também 

simples e enfaticamente para ficar de pé, para ficar de pé juntas, 

em público, mais iluminadas que antes, para chamar atenção àque-

las vidas corporalmente específicas que sofrem quando não há 

abrigo disponível, quando fontes de alimento são desigualmente 

distribuídas, e quando o sustento e saúde básicos não são acessí-

veis ou adquiríveis. Elas ficam juntas uma e outra vez quando sua 

própria presença nas ruas emite uma certa onda de choque atra-

vés da sociedade, como se dissessem “nós, as pessoas invisíveis, 

nós existimos”. Isto acontece em diversos países, na maioria dos 

países, quando as pessoas que ficam de pé e se movimentam em 

público são transgêneras, queer, mulheres, pessoas que são cidadãs 

sem documentos, membros de minorias religiosas desprotegidas, 

minorias raciais, isto é, pessoas precárias. No entanto, há sem-

pre o risco de se ser assediada, ou ferida, ou morta quando elas se 
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reúnem, como temos visto em muitos dos principais protestos na 

Europa, Turquia, Rússia e, recentemente, em Iguala, México. Tenho 

em consideração, particularmente, aquelas 43 pessoas estudantes 

que, sendo de Ayotzinapa, no México, foram desaparecidas e são 

presumidamente dadas como mortas, e tudo porque elas se reuni-

ram para protestar contra medidas de austeridade em sua universi-

dade e desejavam celebrar aquelas que estiveram de pé antes delas.

Quando pensamos sobre essas pessoas estudantes, para lamen-

tar a perda delas, e para demandar justiça em seu nome, nós estamos 

cientes de que elas foram “desaparecidas” porque elas se reuniram, 

porque elas invocaram e exerceram o direito de associação, o direito 

de reunião, o direito de expressar suas perspectivas. Em inglês, di-

zemos “they put their bodies on the line.”3 Elas exerceram os direitos 

mais básicos da democracia, e ainda assim foram tratadas como cri-

minosas, como inimigas do Estado, pelo Estado e pela polícia.

Essas perdas merecem ser reconhecidas e as circunstâncias de 

seu desaparecimento precisam ser dadas a conhecer publicamen-

te. Eu confio que nós todas possamos concordar nisso. E por que 

isso? Porque elas eram vidas que importavam, ainda importam, e 

elas mereceram viver suas vidas, merecendo agora ser lamentadas.

Eu comecei minhas considerações com a sugestão de que os 

debates acerca de como compreendemos o corpo, e de como com-

preendemos a categoria de sexo, muito frequentemente desafiam 

nossas ideias de senso comum, contestando nossas ideias sobre 

corpo que foram moldadas pelas normas dominantes da socieda-

de. Eu sugeri que pode ser difícil rever nossas ideias sobre o que é 

natural e o que é necessário quando pensamos sobre gênero e sobre 

sexualidade. Eu sugeri também que esses debates teóricos se tor-

nam importantes quando tantas pessoas que vivem fora da norma, 

ou em situações precárias, lutam por reconhecimento e apoio para 

suas próprias vidas. Certamente, falei sobre três diferentes grupos, 

ainda que eles sejam às vezes sobrepostos: mulheres, minorias de 

3 Tradução da expressão: “elas colocaram seus corpos em jogo, em risco”.
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gênero e sexuais; populações precárias; e aquelas pessoas que se 

reúnem abertamente para exercer seus direitos democráticos mes-

mo quando isso significa incorrer no risco de sofrer violências.

Então, em um nível, estamos nos perguntando sobre a ideia im-

plícita do corpo atuando em determinados tipos de demandas e mobi-

lizações políticas; em outro nível, estamos tentando verificar como as 

mobilizações pressupõem um corpo que requer apoio – apoio popular 

e político, mas também o apoio de infraestrutura, incluindo-se certa-

mente o apoio econômico e de comunicação. Em muitas das assem-

bleias públicas que congregam pessoas que se compreendem como 

em posições precárias, esses corpos, ao exibir essa precariedade, tam-

bém estão resistindo a esses poderes mesmos.

Se nós tomamos a questão como algo individual, nós podemos 

dizer que cada um dos corpos tem um certo direito a alimentação 

e a abrigo, liberdade para mover-se e respirar protegido de violên-

cias. Ainda que universalizemos em tal colocação (“todos” corpos 

têm esse direito), nós também particularizamos, compreendendo 

o corpo como algo discreto, como uma questão individual, e que 

esse corpo individual é significativamente moldado por uma nor-

ma sobre o que o corpo é, e sobre como ele deve ser conceituali-

zado. Certamente, isso parece, obviamente, bastante correto, mas 

consideremos que essa ideia do sujeito de direito corporificado 

individual pode falhar em apreender o senso de vulnerabilidade,  

exposição, e até dependência, que é pressuposto pelo direito em 

si, e que corresponde, sugiro, a uma perspectiva alternativa sobre 

o corpo. Em outras palavras, se nós aceitamos que parte do que um 

corpo é (esta sendo, por ora, uma assertiva ontológica) é sua depen-

dência de outros corpos e redes de apoio, então estamos sugerin-

do que não é completamente correto conceber corpos individuais 

como completamente distintos entre si. Certamente, tampouco 

eles estão misturados em alguma espécie de corpo social amorfo, 

mas se nós não podemos prontamente conceituar o significado 

político do corpo humano sem compreender essas relações nas 

quais ele vive e se desenvolve, nós falhamos em construir a melhor 
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argumentação possível em relação aos diversos fins políticos que 

buscamos alcançar. O que eu estou sugerindo é que não somente 

este ou aquele corpo é interligado em uma rede de relações, mas 

que o corpo, apesar de suas fronteiras evidentes, ou talvez precisa-

mente por conta dessas mesmas fronteiras, é definido pelas rela-

ções que fazem sua própria vida e ação possíveis.

Que diferença faz se compreendermos o corpo nesses termos? 

Eu quero sugerir que se nós compreendemos os corpos enquanto 

definidos pela sua interdependência, isso significa que esse corpo 

não pode realmente existir sem outro corpo. Que esse “eu” requer 

“você” para sobreviver e se desenvolver, e que nós estamos ligadas 

uma à outra, socialmente, de maneiras importantes. Eu não posso 

viver sem estar vivendo junta a um certo grupo de pessoas. E as lutas 

mais individuais pela sobrevivência também são sempre lutas so-

ciais. Afinal, que tipo de mundo é esse no qual a privação de direitos 

é aceita como uma forma necessária de vida? Eu quero propor que 

nós não podemos deixar que formas de pensamento “ordinárias” li-

mitem nossas próprias imaginações políticas.

Então, finalmente, permitam-me dizer algumas palavras so-

bre como meu trabalho a respeito da performatividade de gênero 

conduziu ao meu trabalho mais recente sobre precariedade. A pre-

cariedade sempre esteve lá em Problemas de gênero ou eu passei a 

tomar um outro caminho? Eu quero dizer “sim” a ambas questões. 

Dizer que o gênero é performativo é dizer que há um certo tipo de 

decreto; a “aparência” de gênero é frequentemente tomada de ma-

neira errônea como um sinal de sua verdade interna ou inerente; 

o gênero é incitado por normas obrigatórias que demandam que 

nos tornemos um gênero ou outro (comumente dentro de um mol-

de estritamente binário); a reprodução do gênero é, assim, sempre 

uma negociação com o poder; e, finalmente, não há gênero sem 

essa reprodução de normas que pode provocar o “desfazimento” ou 

“refazimento” dessas normas de maneiras inesperadas, abrindo a 

possibilidade para uma reconstrução da realidade generificada em 

outros termos. A aspiração política dessa análise é encontrada nas 
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demandas para assegurar que as vidas de minorias de gênero e se-

xuais se tornem mais possíveis e mais vivíveis, para que os corpos 

que são gênero-inconformes, assim como aqueles que se confor-

mam bem demais (e a altos custos) [à norma], possam respirar e se 

mover mais livremente em espaços públicos e privados, bem como 

em todos locais que atravessam essas duas esferas. Mas a teoria da 

performatividade de gênero nunca prescreveu quais performances 

de gênero seriam corretas, ou mais subversivas, e quais seriam er-

radas e reacionárias. O ponto era precisamente o de relaxar a pres-

são coercitiva das normas sobre a vida generificada – o que não é 

o mesmo que transcender todas as normas – com o propósito de 

viver uma vida mais vivível.

Eu gostaria de sugerir a vocês que a precariedade sempre esteve 

nessa análise, uma vez que a performatividade de gênero era uma 

teoria e uma prática, poderíamos dizer, que se opunha às condições 

invivíveis em que vivem as minorias de gênero (e, por vezes, tam-

bém aquelas maiorias de gênero que “passam” como normativas a 

custos psíquicos e somáticos muito altos). “Precariedade” designa 

essa condição politicamente induzida em que certas populações 

sofrem por conta de redes insuficientes de apoio social e econô-

mico mais do que outras, e se tornam diferencialmente expostas à 

injúria, violência e morte. Como mencionei anteriormente, a pre-

cariedade é assim a distribuição diferencial da condição de preca-

riedade. Populações que são diferencialmente expostas têm riscos 

mais elevados de doença, pobreza, fome, despejo e vulnerabilidade 

a violências sem proteção ou reparação adequadas. A precariedade 

também caracteriza a condição politicamente induzida de vulne-

rabilidade e exposição maximizadas para as populações que estão 

expostas à violência estatal arbitrária, à violência de rua ou domés-

tica, e a outras formas [de violência] não reconhecidas pelo Estado 

para as quais os instrumentos jurídicos do Estado falham em prover 

proteção e reparação suficiente. Então, por precariedade podemos 

estar falando sobre populações que morrem de fome ou que estão 

próximas da inanição, aquelas cujas fontes alimentares chegam em 
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um dia, mas não no outro, ou que estão cuidadosamente raciona-

das, como vemos quando o Estado de Israel decide sobre quantas 

pessoas palestinas em Gaza precisam sobreviver, ou em um núme-

ro variado de exemplos globais em que as habitações são temporá-

rias ou foram perdidas. Nós também podemos estar falando sobre 

pessoas transgêneras trabalhadoras do sexo que têm de se defender 

contra a violência de rua e assédio policial. E algumas vezes esses 

são os mesmos grupos, e algumas vezes eles são diferentes. Mas 

quando eles formam parte de uma mesma população, eles estão li-

gados pela sua sujeição súbita ou prolongada à precariedade, mes-

mo que eles não queiram reconhecer esse laço.

Nesse sentido, a precariedade é, talvez, obviamente, relacionada 

diretamente a normas de gênero, uma vez que sabemos que aquelas 

pessoas que não vivem seus gêneros de maneiras inteligíveis estão 

em risco acentuado de assédio, patologização e violência. As nor-

mas de gênero estão profundamente relacionadas a como e de que 

maneiras nós podemos aparecer no espaço público; a como e de que 

maneiras o público e o privado são diferenciados, e como essa dis-

tinção é instrumentalizada a serviço da política sexual; quem será 

criminalizada com base na aparência pública (com isso, quero dizer: 

quem será tratada como criminosa e produzida como criminosa,  

o que não é sempre o mesmo que ser a pessoa criminosa denomi-

nada por um código legal que discrimina contra manifestações de 

certas normas de gênero ou certas práticas sexuais); quem não con-

seguirá proteção pela lei, ou, mais especificamente, pela polícia, na 

rua, ou no emprego, ou em casa – em códigos legais ou instituições 

religiosas. Quem será estigmatizada e desempoderada, ao mesmo 

tempo em que se torna objeto de fascinação e de prazer de consumo? 

Quem terá benefícios de saúde perante a lei? As relações íntimas e 

de parentesco de quais pessoas serão reconhecidas ou criminaliza-

das pela lei, ou, de fato, poderão se alterar de formas bastante radi-

cais a depender do código legal em vigência, religioso ou secular, ou 

a depender de a tensão entre códigos legais estar ou não resolvida?
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A questão do reconhecimento é importante, pois se nós dize-

mos que acreditamos que todos sujeitos humanos merecem reco-

nhecimento igual, presumimos que todos sujeitos humanos são 

igualmente reconhecíveis. Porém, e se o campo da aparência não 

admite todas as pessoas? E se esse campo é regulado de tal maneira 

que somente certos tipos de seres aparecem como sujeitos reco-

nhecíveis e outros não? Essa é certamente uma questão colocada 

pelos movimentos de direitos dos animais, afinal, por que é que 

somente sujeitos humanos são reconhecidos, em detrimento de 

seres viventes não humanos? Essa questão é ligada a uma outra, e 

confundida com ela, a saber: que pessoas humanas contam como 

o humano? Que pessoas humanas são elegíveis ao reconhecimento 

dentro da esfera da aparência e quais não são? E mais ainda, como 

nos referirmos àquelas pessoas que não aparecem e tampouco po-

dem aparecer como “sujeitos”, a partir do discurso hegemônico? 

Nós sabemos sobre essa questão desde um determinado ângulo, 

com a teoria de gênero. Há normas sexuais e de gênero que condi-

cionam o que e quem será “legível” e o que e quem não será, e que 

expõem aquelas pessoas que falham em serem registradas dentro 

da inteligibilidade a formas diferenciais de violência social.

Parece que precisamos fazer isso4 para compreender aquelas 

maneiras de vivenciar gêneros, por exemplo, que são indevida-

mente reconhecidas ou que se mantêm irreconhecíveis precisa-

mente porque elas existem nos limites das normas estabelecidas 

de se pensar a corporeidade e mesmo a condição de pessoa. Não 

haveria perspectivas sobre sexualidade para as quais não dispomos 

de vocabulário adequado justamente porque a lógica poderosa que 

determina como pensamos sobre desejo, orientação, atos sexuais e 

prazeres não admite certas formas de sexualidade?

A performatividade de gênero é assim atrelada às maneiras di-

ferenciais em que sujeitos se tornam elegíveis ao reconhecimento. 

E o reconhecimento depende, fundamentalmente, da existência de 

4 Nota da tradução: isso, nesse caso, se refere à luta por reconhecimento mencionada ante-
riormente e às questões que decorrem dessa luta.
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meios, de uma forma de apresentação na qual o corpo pode apa-

recer. Ainda que algo como o reconhecimento completo seja cer-

tamente uma fantasia, e uma fantasia que nos prende a um certo 

espectro de quem nós pudéssemos ou devêssemos ser, algumas 

formas de sermos privadas do reconhecimento ameaçam a pos-

sibilidade mesma de persistirmos. Para se ser um sujeito de fato, 

requer-se, primeiro, encontrar uma maneira própria de lidar com 

determinadas normas que regem o reconhecimento, normas que 

nunca escolhemos. E, portanto, se nós não podemos encontrar 

nossas maneiras próprias dentro das normas disponíveis de gêne-

ro ou sexualidade, ou só podemos fazê-lo com grande dificuldade, 

nós estamos expostas ao que significa estar nos limites da reco-

nhecibilidade. Existir em tal limite implica que a própria viabili-

dade da vida de alguém é colocada em questão, o que poderíamos 

denominar como as condições ontológicas sociais da persistência 

de alguém. Em alguns discursos liberais padrão, os sujeitos são to-

mados como tipos de seres que se deparam com as leis existentes 

e demandam o reconhecimento dentro desses termos. Mas o que 

torna possível até mesmo essa presença diante da lei (uma questão 

kafkiana, certamente) está relacionado ao acesso ou status de de-

terminada pessoa, e se ela é capaz de entrar e aparecer de alguma 

forma – e aqui podemos pensar sobre a situação de trabalhadoras 

sem documentação ou sobre aquelas pessoas cujo status é crimina-

lizado de antemão, mas que demandam tanto os direitos quanto as 

obrigações, as proteções e poderes da cidadania.

O que está em jogo quando a política performativa se encontra 

no meio da luta desde e contra a precariedade? Como sabemos, nem 

todas as pessoas podem tomar como dada a capacidade de andar pe-

las ruas ou entrar em um bar sem sofrer assédio. Andar pelas ruas 

sozinha sem passar por assédio policial é precisamente não cami-

nhar na companhia de outras pessoas e de quaisquer formas de pro-

teção não policial que existam. E ainda assim, quando uma pessoa 

transgênera anda nas ruas de Ancara ou em uma loja McDonald’s em 

Baltimore, há uma questão sobre se esse direito pode ser exercido 
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pelo indivíduo sozinho. Se a pessoa é extraordinariamente boa em 

autodefesa, talvez ela possa; se ela se situa em um espaço cultural 

onde tal identidade de gênero seja aceita, certamente ela poderá. 

Mas, e se, e quando, torna-se possível caminhar sem proteção e ainda 

assim estar segura, e a vida cotidiana se torna possível sem medo de 

violência, então isso se dá certamente porque há muitas pessoas que 

apoiam esse direito mesmo quando ele é exercido por somente uma 

pessoa. Se o direito é exercido e honrado, é porque há muitas pessoas 

o exercendo também, havendo ou não outra delas em determinado 

espaço. Cada “eu” traz o “nós” consigo, na medida em que ele ou ela 

entram ou saem por aquela porta, encontrando-se em um recinto 

desprotegido ou expostas lá fora na rua. Nós podemos dizer que há 

um grupo, se não uma aliança, caminhando por lá também, estan-

do ou não em algum lugar visível. É, certamente, uma pessoa sin-

gular quem caminha por lá, que se arrisca em caminhar por lá, mas 

é também a categoria social que atravessa esse jeito de andar parti-

cular, esse movimento singular no mundo; e se há um ataque, ele 

tem como alvo o individual e a categoria social de uma só vez. Talvez 

nós possamos, ainda, chamar “performativo” tanto esse exercício de 

gênero quanto a reivindicação política corporificada por igualdade, 

proteção contra violência, e pela capacidade de se mover com e den-

tro dessa categoria social no espaço público. Caminhar é dizer que 

esse é um espaço público em que pessoas transgêneras caminham, 

que esse é um espaço público em que pessoas de variadas formas de 

se vestir, independentemente de como elas sejam generificadas ou 

que religião professem, estão livres para se movimentar sem amea-

ças de violência.

Nós somos todas potencialmente precárias, e este é o porquê 

de nos juntarmos às lutas contra políticas de austeridade, contra a 

dizimação da vida pública, e procurarmos apoiar novos movimen-

tos que se opõem às desigualdades crescentes. A precariedade não 

define completamente nenhuma de nós, e ainda assim é uma pos-

sibilidade que pode afetar a todas nós em determinadas condições. 

Se for para eu sobreviver, e me desenvolver, e mesmo tentar viver 
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uma vida boa, esta será uma vida vivida com outras pessoas, uma 

vida que não é vida sem essas outras. Eu não vou perder esse “eu” 

que sou; mais bem, quem quer que eu seja será transformada pelas 

minhas conexões com outras pessoas, uma vez que minha depen-

dência, e mesmo minha confiabilidade, em relação a outra pessoa, 

são necessárias para viver e viver bem. Nossa exposição comparti-

lhada à precariedade não é senão um suporte para nossa igualdade 

potencial e para nossas obrigações recíprocas em produzir juntas 

condições para uma vida vivível. Ao admitir essa necessidade que 

temos entre nós, admitimos também princípios básicos que infor-

mam as condições sociais e democráticas para uma vida vivível. 

Essas são condições críticas da vida democrática, na medida em 

que elas formam parte de uma crise contínua, com certeza, mas 

também porque elas pertencem a uma maneira de pensar e agir que 

responde às urgências de nosso tempo.

Retornemos à questão que abriu este artigo: qual o lugar que a 

teoria tem na política? Por que deveríamos nos preocupar com a teo-

ria, por que deveríamos ir mais devagar a partir da teoria, quando há 

tais urgências óbvias às quais responder? Eu sou favorável à respon-

sividade, já que é somente através da responsividade que podemos 

continuar agindo, admitindo esta interdependência que constitui 

nossa situação global, tomando a forma de desigualdades globais.

Se nós consideramos os relatórios sobre feminicídio na América 

Latina, em Honduras, El Salvador e Guatemala, mas também aqui 

próximo, na Argentina, eles são muitas vezes transformados em 

histórias sensacionalistas em jornais. Há horror, seguramente, mas 

ele nem sempre é ligado a uma análise que nos ajude a saber quais as 

melhores formas de mobilização contra tais crimes disseminados. 

Ou os homens são tidos como patológicos, ou a situação é conside-

rada trágica, ou a história é tratada como aberrante. Considere-se 

a descrição de feministas, entretanto, que estão tentando teorizar 

a situação de maneira a conhecer os termos através dos quais ela 
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deve ser enquadrada e compreendida. Montserrat Sagot (2007), por 

exemplo, argumentou que 

o feminicídio expressa uma forma dramática de desigual-

dade nas relações entre o feminino e o masculino, e de-

monstra uma manifestação extrema de dominação, terror, 

vulnerabilidade social e extermínio com impunidade.5 

Em sua perspectiva, não será suficiente explicar assassinatos 

como esses recorrendo-se a características individuais, patologias ou 

mesmo à agressividade masculina. Ademais, esses atos de matança 

têm de ser compreendidos em termos de uma estrutura social pre-

dominante. E temos de ser capazes de descrevê-los como uma forma 

extrema de terrorismo sexista. (MONÁRREZ FRAGOSO, 2002)

De um lado, parece que somos instadas a compreender a desi-

gualdade como a base para a matança, ou como o quadro dentro do 

qual os feminicídios devam ser compreendidos. A premissa é de 

que o assassinato é uma forma extrema de dominação, e que outras 

formas, incluindo-se a discriminação, o assédio, o espancamento, 

devem ser entendidas como constituintes de um continuum com 

o feminicídio. A forma mais extrema de dominação de mulheres 

é o assassinato. Esse modo de pensamento nos leva a um parado-

xo, no entanto, uma vez que se o extermínio é o objetivo, então os 

perpetradores não mais dominam, pois aquele que domina requer 

alguém que possa ser subordinada, e cuja subordinação reflita de 

volta o dominante a eles mesmos. Sem a vida continuada da pessoa 

ou classe subordinada, o dominador se torna a norma, e uma rela-

ção de desigualdade dá lugar a uma de genocídio. Ninguém domina 

as pessoas mortas. Mas sim certas formas de dominação levam ao 

assassinato em massa. O assassinato em massa é o fim da domina-

ção e a impossibilidade absoluta da igualdade, já que o assassinato 

se tornou a norma e os assassinos ficam impunes.

5 “El femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo femenino 
y lo masculino, y muestra una manifestación extrema de dominio, terror, vulnerabilidad 
social, de exterminio e incluso de impunidad.” (Sagot, 2007)
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No entanto, saibamos que o feminicídio não envolve o assassina-

to de todas mulheres. Algumas mulheres são mortas e outras conti-

nuam vivendo, cientes dessas mortes, cientes de que elas podem ser 

mortas. E é precisamente pelo motivo de que a população de mulhe-

res que vivem está aterrorizada pela existência desses assassinatos 

que práticas de dominação podem operar da maneira que operam. 

Subordinar-se ou morrer se torna um imperativo enviado às mulhe-

res sob tais condições. Então, nesse sentido, o assassinato de algumas 

mulheres leva outras a saberem que elas podem ser mortas. E esse 

poder de aterrorizar é, certamente, apoiado e fortalecido pela polícia 

que se recusa a abrir processos, ou que violenta mulheres que ousam 

efetivar uma queixa jurídica quando elas sofrem violência, ou quan-

do elas a veem.

Nós chamamos o assassinato de violência, e é obviamente certo 

que o façamos. Mas deveríamos também chamar violência a institu-

cionalização do terror que se reproduz? Se chamamos essa última de 

violência, então devemos nos deslocar de um conceito de violência 

física para um outro que seja institucional, apesar de os dois serem, 

de fato, interligados, atrelados um ao outro em uma dialética forta-

lecedora do terror. Aqui é onde há muito trabalho teórico a se fazer: 

como compreendemos a especificidade do terror sexual, como ele se 

relaciona à dominação e ao extermínio? Quais são as modalidades 

psíquicas de se sentir aterrorizada? Todas essas questões nos ajudam 

a compreender como pode haver uma intervenção global, em escala, 

para se demandar uma reconceituação dessas formas de assassinato, 

de maneira que possamos entender as formas de poder social que são 

instauradas nestas circunstâncias. Somente então saberemos como 

responder às histórias que culpam as mulheres por suas próprias 

mortes violentas, ou que tornam os homens personagens patológi-

cos, ou que trazem uma perspectiva simpática à sua fúria. Tão indi-

viduais e horríveis quanto possam ser quaisquer dessas perdas, elas 

pertencem a uma estrutura social que considera as mulheres como 
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seres para quem não se processa o luto. As categorias que falham em 

abranger a operação do poder social em tais casos obstruem, assim, a 

oposição política efetiva a essa condição. Decerto há várias questões 

que permanecem: os usos do discurso de direitos humanos; o recur-

so a regimes legais que frequentemente reproduzem desigualdades; 

a necessidade de se compreender as possibilidades de resistência que 

as mulheres têm sob tais condições aterrorizantes. E a necessidade 

de se criar uma perspectiva global sobre essa realidade pode envolver 

a compreensão sobre as maneiras que esses assassinatos acontecem, 

por exemplo, em prisões e em ruas estadunidenses, especialmente 

visando mulheres racializadas e mulheres trans, as mais vulnerá-

veis, mas também aquelas cujas formas de resistência política po-

dem talvez estar entre as mais poderosas. As crescentes produções 

de conhecimento feministas e a jurisprudência legal nessa área, que 

está se tornando mais conhecida e acessível, têm alterado o contexto 

legal e político. Eu não sei que tipo de revolução seria necessária para 

que ela se tornasse mais forte que essa forma de terror. Porém, isso, 

como um ideal, deve se manter vivo como pensamento, não impor-

tando o quão difícil isso possa parecer.

Se neste momento não sabemos se estamos fazendo política ou 

teoria, talvez seja porque nós tomamos o tempo para começar a pen-

sar sobre isso, mesmo que esquematicamente. Estamos mapeando o 

campo político conforme pensamos sobre como melhor agir. Às ve-

zes há coalizões que emergem em meio a tais reflexões e contestações 

públicas. E às vezes aquelas pessoas que vivem essa realidade de uma 

maneira triste e amedrontada encontram outra forma de viver quan-

do as categorias se abrem. A teoria pode ser compreendida como uma 

experimentação com o possível. E a ideia em expansão sobre o que é 

possível faz, por vezes, a vida mais vivível.
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introdução

Referindo-me ao caso de Verônica Bolina, afirmei: “Sabemos que 

a vida de um negro vale menos que a de um branco no Brasil. Não é 

novidade que os ricos não são presos. Mas talvez ainda não se saiba o 

suficiente sobre a natureza da violência que as pessoas trans sofrem 

no Brasil.” (BENTO, 2015, p. 55) É sobre a natureza dessa violência que 

me debruçarei neste capítulo. Os assassinatos contra as travestis, as 

mulheres trans e as mulheres transexuais1 são considerados no côm-

puto generalizante de violência contra LGBTs. Sugiro nomear esse 

tipo de assassinato como “transfeminicídio”. Ao acrescentar “trans” 

ao “feminicídio”, por um lado, reafirmo que a natureza da violência 

contra travestis, mulheres trans e mulheres transexuais2 é da ordem 

1 Este capítulo é resultado de uma comunicação realizada no II Seminário Internacional Desfa-
zendo Gênero (Salvador, setembro de 2015). Naquele momento, eu utilizei o termo guarda-
-chuva “pessoas trans”. Adriana Salesme questionou se tal opção não terminava por invisibilizar 
as travestis, as maiores vítimas do transfeminicídio. Eu gostaria de agradecer às ponderações 
de Adriana e concordar com ela. De fato, todo termo “guarda-chuva”, a exemplo de “trans-
gênero”, tem, em maior ou menor grau, um desejo de colonização das diferenças. Não estou 
negando, com isso, a legitimidade dos sujeitos assumirem para si termos identitários como 
“transgênero”, mas é importante apontar como este elemento legítimo da autodeterminação 
da identidade de gênero, quando transposto para as identidades coletivas, produz silenciamen-
tos. Cf. Duttae Roy (2014). 

2 Farei a opção por não utilizar nenhum termo guarda-chuva. Portanto, ao longo do capítulo uti-
lizarei sistematicamente “travestis”, “mulheres trans” e “mulheres transexuais”. Reconheço, no 
entanto, a própria precariedade da linguagem. A opção por esses três marcadores identitários 
não esgota toda a complexidade e possibilidades interpretativas para as expressões de gêne-
ro. Como a minha referência epistemológica e política para pensar o gênero são experiências 
que, implícita ou explicitamente, questionam as normas de gênero, nomearei a experiência 
de gênero vivida pelos femininos assassinados em Ciudad Juárez de mulheres não trans.
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do gênero e, por outro, reconheço que há singularidades nesses cri-

mes,3 conforme discutirei.

Transfeminicídio é inspirado no conceito de “feminicídio”, 

cunhado para tipificar os assassinatos das mulheres não trans que 

aconteceram (acontecem) na Ciudad Juárez/México. Na primeira 

parte deste capítulo, farei uma breve incursão sobre a história do 

conceito, a natureza dos crimes e os efeitos da sua utilização na dis-

puta pela tipificação dos crimes que estavam (estão) acontecendo. 

Na segunda parte, apresentarei argumentos que tentarão justificar 

o porquê interpreto o gênero feminino como local potencialmen-

te mais propenso à violência. Na terceira parte, farei uma leitura 

generificada do Relatório de Assassinatos de Homossexuais no Brasil 

(LGBT), publicado anualmente pelo Grupo Gay da Bahia.

no rasto do conceito “feminicídio” 
ou:  o que pode um conceito?

A primeira vez que se utilizou a expressão “femicídio” foi em 

1801 para se referir a um assassinato de uma mulher. (RUSSELL; 

HERMES, 2006, p. 76) Radford e Russell (1992, p. 76) recuperam esse 

conceito e afirmam que “o femicídio está no extremo final do con-

tínuum do terror contra as mulheres, o qual inclui uma grande va-

riedade de abusos verbais e físicos.” Tal definição irá encontrar no 

gênero da vítima a motivação do crime. Marcela Lagarde fará uma 

tradução cultural de “femicídio” para “feminicídio”, para significar 

o assassinato de centenas de mulheres não trans mexicanas, majo-

ritariamente na Ciudad Juárez.4 Segundo Lagarde (2006, p. 20),

3 O que apresentarei neste capítulo são resultados parciais da pesquisa sobre transfeminicí-
dio. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, seja no que se refere à análise dos dados 
e à construção dos marcos conceituais.

4 Vale destacar que em outros contextos o termo “femicídio” continua a ser utilizado para 
interpretar o assassinato de corpos femininos em outros contextos. Destaco as pesquisas 
de Nadera Shalhoub-Kevorkian (2009) sobre o femicídio na Palestina.
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Identifico algo mais que contribui para que crimes deste 

tipo se estendam no tempo: é a inexistência do Estado 

de Direito, no qual se reproduzem a violência sem limites 

e os assassinatos sem castigo. Por isso, para diferenciar 

os termos, prefiro a voz feminicídio para denominar, des-

ta forma, o conjunto de delitos de lesa humanidade que 

contém os crimes, os sequestros, os desaparecimentos 

de meninas e mulheres em um quadro de colapso ins-

titucional. Se trata de uma fratura do Estado de Direito 

que favorece a impunidade. O feminicídio é um crime 

de Estado.

Rita Laura Segato (2004) corrobora essa concepção e acrescenta 

que os casos se relacionam com um Estado paralelo produzido pela 

debilidade do Estado-nação e pelo neoliberalismo. Dessa forma, 

os crimes sistemáticos em Ciudad Juárez estão relacionados com 

o controle do território e a demonstração da soberania por parte 

de grupos poderosos ligados ao narcotráfico ou aos empresários. 

Para a antropóloga, a violência física em partes dos corpos, como 

os seios e a vagina, são um enunciado dirigido a outros grupos para 

reafirmar o controle territorial, uma forma de comunicar publica-

mente a outros grupos o poder sobre a vida. Nesse sentido, o corpo 

feminino é utilizado como uma arma de guerra.

Os jornais lidavam com os assassinatos como crimes passio-

nais. No entanto, conforme apontará Segato (2007), não se trata-

vam de crimes dessa ordem. Quando nos movemos na esfera da 

passionalidade não há a retirada da individualidade do sujeito as-

sassinado. Nos assassinatos das mulheres não trans de Juárez, tal 

como as travestis, as mulheres trans e as mulheres transexuais, o 

sujeito é despersonalizado porque predomina nele a categoria da 

qual pertence sobre suas características individuais e biográficas. 

Não existe uma relação pessoal nem uma motivação personalizada 

que vincule o assassino à vítima. Esse esvaziamento do sujeito se-

ria a expressão máxima da desumanização do corpo que existe para 

ser morto. Ao entender a vulnerabilidade daqueles que atualizam 
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atributos ditos femininos em suas performances, passamos a nos 

mover no espaço da morte ou de vida “matável”. (AGAMBEN, 2002) 

O feminicídio seria também a expressão de uma instrumentação da 

necropolítica dirigida para uma parte da população por outra parte 

que faz uso da impunidade. Trata-se de uma impunidade sistêmica, 

estrutural e complexa, na medida em que, quando se singulariza o 

fenômeno descrito como “crime passional”, termina-se por isolá-lo 

dos dispositivos sociais mais amplos que o geram.

Enríquez (2010, p. 74) avalia que o vocábulo “feminicídio” obri-

gou o Estado a reconhecer a despolitização da morte da vítima, uma 

vez que reduz o crime à dimensão passional. Da mesma forma, 

Cisneros (2010, p. 83) afirmará que o tratamento da “exceção”, antes 

da introdução do conceito “feminicídio”, era notório porque ocul-

tava as condições sociopolíticas gerais que permitem que a violên-

cia se reproduza e, em segundo lugar, distancia os espectadores ou 

leitores da notícia do problema. O giro conceitual com a introdução 

do conceito “feminicídio” provoca uma reinterpretação dos crimes 

de passionais para um novo status teórico, político e jurídico. Não 

se tratava exclusivamente de exigir justiça, mas de entender a natu-

reza desse tipo de violência. E ao fazê-lo se instaurou uma disputa 

nas estruturas culturais e nas configurações discursivas no que se 

refere ao lugar do feminino nas estruturas de gênero.

a narração dos crimes

A história começou a ser narrada em 1993 na Ciudad Juárez 

(Chihuahua)/México. Primeiro acharam um, dois, três cadáveres fe-

mininos em lugares públicos. Corpos jogados em latas de lixo, tor-

turados, queimados, corpos amarrados em árvores ou jogados em 

terrenos baldios e que apresentavam marcas de violências de difícil 

nomeação. (BERLANGA, 2010; CISNEROS, 2010)

Valdez (2005, p. 21) afirmará que “a fúria com que as matavam 

foi o que, a princípio, me chamou a atenção”. Conforme eu comecei 

a ler os casos, parecia que estava diante dos assassinatos diários das 
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travestis, mulheres trans e mulheres transexuais que acontecem no 

Brasil. Seus jovens corpos eram achados em espaços públicos, mui-

tos deles mutilados. Comecei a observar essas repetições como uma 

possibilidade de “colocar em diálogo” a violência contra o feminino.

A partir de 1997, gradualmente, foi aparecendo uma rede cor-

rupta de funcionários do judiciário, de políticos, líderes empresa-

rias e narcotraficantes, envolvidos direta ou indiretamente com o 

assassinato de mulheres em Juárez, que transformavam o assassi-

nato de mulheres em uma espécie de esporte para certos homens 

não trans. (VALDEZ, 2005, p. 71)

Inicialmente, também se aventou algumas hipóteses: se trata-

va de um assassino em série, crime organizado, indústria porno-

gráfica e até envolvimentos em rituais satânicos para a retirada de 

órgãos. As autoridades também elaboraram um perfil das vítimas: 

morenas, de cabelos longos e operárias de fábricas. Os casos de 

feminicídios não foram catalogados como crimes de gênero, mas 

como “danos colaterais” dos enfrentamentos entre os cartéis de 

droga e as forças militares.

Apenas entre os anos de 2011 e 2012 mais de 4 mil mulheres não 

trans morreram ou desapareceram no México, segundo dados da 

ONG Observatório Cidadão Nacional contra o Feminicídio. E entre 

os anos de 2007 e 2012 se registrou a morte de 2.764 mulheres não 

trans. A maioria desses crimes ocorreu no estado de Chihuahua, 

especificamente na Ciudad Juárez. E foi nessa cidade que, segundo 

dados do Colégio da Fronteira Norte, entre 1993 e 2013, 1.441 víti-

mas foram assassinadas. (FEMINICIDIOS..., 2014) Apenas em 2001 

a Procuradoria Geral da República do México iniciou uma investi-

gação para o caso.

A partir de 2009, inúmeras recomendações da ONU foram diri-

gidas ao Estado mexicano no sentido de pressioná-lo para a apura-

ção dos casos.5 A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH) emitiu uma sentença obrigando o Estado mexicano a investigar 

5 Para um quadro síntese destas recomendações, ver Gutiérrez (2010, p. 20).
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todos os casos de feminicídio ocorridos na Cidade Juaréz desde 1993. 

A Anistia Internacional, em um documento de 2008, concluiu que 

muitas autoridades de alto nível, especialmente em âmbito estatal, 

todavia não entenderam ou não reconheceram suficientemente que 

a violência contra as mulheres constitui uma violação grave dos di-

reitos humanos e que o Estado tem a responsabilidade de adotar me-

didas adequadas para preveni-la.6

Quem eram as vítimas de Ciudad Juárez assassinadas? Zermeño 

aponta que, nessa cidade, de cada três mães, duas são mães soltei-

ras. Em cada 100 crianças nascidas nessa cidade, 56 foram registra-

das como filhos de mães solteiras. (ZERMEÑO, 2004, p. 49) Pobreza, 

alienação paterna, narcotráfico, imigração de mulheres não trans 

de outros países e distritos para trabalhar em fábricas de Ciudad 

Juárez nos alertam que há um forte componente de classe social nos 

assassinatos. Conhecer o perfil das vítimas é importante para com-

plexificarmos os níveis analíticos internos ao “campo do feminino”.  

Ou seja, embora reconheça que o feminino é o gênero mais passí-

vel de violência, quando cruzamos outros marcadores da diferença 

(por exemplo, classe social, orientação sexual, raça) vamos encon-

trar níveis diferenciados de vulnerabilidade. As mulheres não trans 

de Ciudad Juárez eram mais que seus gêneros: eram pobres, jovens e 

muitas delas tinham poucos vínculos familiares.

No entanto, é necessário reconhecer que foi a introdução do olhar  

generificado na leitura dos casos de assassinato em Juárez que pro-

piciou uma torção nos rumos das investigações. Villegas (2010), 

analisando o impacto do conceito de feminicídio, dirá que se pas-

sou a desconstruir estereótipos, pois são eles que controlam certa 

verdade estabelecida, mediante o controle dos fluxos discursivos. 

As palavras, embora tenham um poder disruptivo, demoram a en-

trar com força nas trocas comunicacionais diárias. O autor dirá que 

6 Há uma alentada bibliografia sobre o tema. Não é meu objetivo fazer uma discussão especí-
fica sobre os assassinatos de Ciudad Juárez, mas sugerir como esses casos podem nos ajudar 
a entender a natureza da violência letal no Brasil contra as travestis, as mulheres trans e as 
mulheres transexuais.
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“feminicídio é uma palavra poderosa, pois não havia uma palavra 

para nomear, publicamente, o que antes era considerado privado.” 

(VILLEGAS, 2010, p. 54) Gutiérrez (2010) segue caminho parecido, ao 

afirmar que a utilização do conceito eliminou por completo a narra-

tiva que se estruturou em torno dos casos de crimes contra mulheres 

em Ciudad Juárez nos meios acadêmicos, nos discursos das organi-

zações não governamentais e em alguns meios de comunicação.

aproximações entre os assassinatos  
em ciudad juárez e  brasil 7

No quadro 1 apresento algumas regularidades que se notam nos 

crimes contra as travestis, mulheres transexuais, mulheres trans e 

as mulheres não trans em Ciudad Juárez.

Uma possível interpretação para a natureza dessa violência está 

na posição que o feminino ocupa na ordem de gênero. O transfe-

minicídio, tal qual o feminicídio, se caracteriza como uma política 

disseminada, intencional e sistemática de eliminação das travestis, 

mulheres trans e mulheres transexuais, motivada pela negação de 

humanidade às vítimas. O transfeminicídio seria a expressão mais 

potente e trágica do caráter político das identidades de gênero. A pes-

soa é assassinada porque, além de romper com os destinos naturais 

do seu corpo-sexual-generificado, o faz publicamente e demanda 

esse reconhecimento das instituições sociais.

A principal função social do transfeminicídio é a espetaculari-

zação exemplar. Os corpos desfigurados importam na medida em 

que contribuem para a coesão e reprodução da lei de gênero que 

define que somos o que nossas genitálias determinam. Da mesma 

forma que a sociedade precisa de modelos exemplares, de heróis, 

os não exemplares, os párias, os seres abjetos também são estrutu-

rantes para o modelo de sujeitos que não devem habitar a Nação. 

7 Conforme dito, a pesquisa sobre transfeminicídio está em curso. Em um momento posterior 
pretendo construir uma terceira coluna dedicada à caracterização da violência letal contra 
as mulheres não trans brasileiras.
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quadro 1 – Aproximações entre os assassinatos em Brasil e Ciudad Juárez

travestis, mulheres transexuais 
e mulheres trans1

mulheres não trans  
(ciudad juárez)2

local do crime Espaço público. Espaço público.

estado
Policiais, clientes e esquadrões da 
morte. 

Policiais, esquadrões da morte, 
políticos. 

quem mata Pessoa desconhecida. Pessoa desconhecida.

rito de morte
Corpos desfigurados e despedaçados 
(certa preferência pela mutilação das 
genitálias). 

Corpos desfigurados e despedaçados 
(certa preferência pela mutilação das 
genitálias).

estado civil Solteiras. Solteiras.

tipo de arma
Faca, revólver, carro (atropelamento), 
tortura, queimada.

Faca, revólver, tortura, queimada.

condições 
sociais

Pobres. Trabalham na prostituição. Pobres.

família
Não reclama o corpo. Não demanda 
justiça.

A família se engaja na luta por 
justiça.

repercussão na 
imprensa

Notícias policiais.
Notícias policiais (antes da disputa 
pela utilização do conceito de 
“feminicídio”).

processos 
jurídicos

Não se constitui .
Não se constitui (esse quadro tem se 
alterado nos últimos anos).

Fonte: Grupo Gay da Bahia (2014) e Gutiérrez (2010).

Se o feminino representa aquilo que é desvalorizado socialmen-

te, quando esse feminino é encarnado em corpos que nasceram com 

pênis, há uma ruptura inaceitável com as normas de gênero. Essa re-

gulamentação não está inscrita em nenhum lugar, mas é uma verdade 

produzida e interiorizada como inquestionável: o masculino e o fe-

minino são expressões do desejo dos cromossomos e dos hormônios. 

Quando há essa ruptura nos deparamos com a falta de aparatos con-

ceituais e linguísticos que deem sentido à existência trans. Mesmo 

entre os gays a violência letal é mais cometida contra aqueles que 

performatizam uma estilística corporal mais próxima ao feminino. 
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Portanto, há algo de poluidor e contaminador no feminino (com di-

versos graus de exclusão) que precisam ser melhor interpretados.

É corrente entre os homens trans a afirmação de que quan-

do conseguem ser reconhecidos socialmente como homens (seja 

devido ao uso da testosterona ou através de atos performáticos 

identificados como masculinos), a rejeição, ou mesmo os olhares 

inquisidores de estranhos, não existem ou são mais raros. No en-

tanto, quando precisam se identificar e há um deslocamento entre 

o documento e o gênero socialmente performatizado, nesse mo-

mento retorna-se ao esvaziamento de inteligibilidade e a ruptura se 

produz.8 Como é possível um homem com nome de mulher? Essa 

é mais uma evidência de que a violência contra travestis, mulheres 

trans e mulheres transexuais é motivada pelo desejo do restabele-

cimento das normas de gênero.

Há uma quantidade considerável de pesquisas que apontam 

como o feminino deslocado dos corpos de mulheres não trans 

vulnerabiliza aquele corpo, inclusive os homens gays femininos.9 

Essas pesquisas corroboram o que estou afirmando: o feminino é 

enfaticamente desvalorizado. Há outro campo de pesquisa, agora 

entre/com travestis, mulheres trans e mulheres transexuais, que 

demonstra a reiterada violência a que são submetidas. A catego-

ria “humanidade” está assentada no pressuposto de uma natureza 

dimórfica dos corpos, na diferença sexual. Essa matriz de reconhe-

cimento exclui dos seus marcos aquelas/es que deslocam as defini-

ções de feminino e masculino.

8 Não se pode negligenciar a violência que os homens trans sofrem diariamente, inclusive pela 
herança do gênero feminino que carregam. (BENTO, 2015b, 2015c) Socialmente é inaceitável 
uma mulher entrar no reino divino do masculino. É importante ressaltar essa dimensão para 
não se construir uma imagem de aceitabilidade social para suas existências. O que a pesquisa 
sobre transfeminicídio está tentando entender é a natureza de um tipo específico de violên-
cia: os crimes letais contra as travestis, as mulheres trans e as mulheres transexuais.

9 Isadora Lins França (2009), Camilo Albuquerque de Braz (2009), Élcio Nogueira dos Santos 
(2009), Marcelo Natividade (2008), Giancarlo Cornejo (2010), Sérgio Carrara (2005), Néstor 
Perlongher (1987). Para uma análise dessa bibliografia, cf. Bento (2011). 
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Matar travestis, mulheres trans e mulheres transexuais ou um 

gay feminino não provoca a mesma indignação se comparada ao 

assassinato de uma mulher não trans ou de um “homem de ver-

dade”, pois tal violência estaria mais identificada com um trabalho 

de assepsia da humanidade do que propriamente com a violência 

cruenta. Certamente, essa afirmação pode produzir incômodo por-

que sugere uma hierarquia da violência. Mas a violência e a puni-

ção são hierarquizadas, tal qual a vida. Não se pode afirmar que há 

a mesma proliferação de discursos para proteção das pessoas trans 

se comparada à mulher não trans. 

Segundo a ativista Marjorie Machi,10 as sentenças “não seja mu-

lherzinha!!! Se comporte como homem” são as primeiras verdades 

que irão organizar as subjetividades dos sujeitos, fazendo com que 

o feminino já nasça maculado pela misoginia, conferindo-lhe uma 

anterioridade em relação à homofobia. 

No Brasil conhecemos a sentença em relação ao homem estu-

prador: “Ele vai ver! Quando chegar à prisão será a mulherzinha dos 

outros presos.” A suposta vingança repõe os termos da violência 

contra o feminino, devolvendo-o ao lugar de subalternidade, agora 

marcado em um corpo de homem. Afinal, passividade e corpo pe-

netrável são atributos do feminino.

A sistemática violência contra as mulheres não trans tem uma 

relação profunda e direta com a abjeção aos gays femininos, aos me-

ninos femininos, travestis, mulheres trans e mulheres transexuais. 

Defendo que, até para entendermos a natureza da violência contra 

a mulher e sua persistente reprodução, não se pode circunscrever 

a análise ao feminino-mulher, mas ao feminino. Para isso, parece 

mais eficaz nos atermos aos mecanismos sub-reptícios de sua pro-

dução e a uma genealogia daquilo que chamo de “feminino abjeto” 

(travestis, mulheres trans e mulheres transexuais, gays femininos e 

meninos femininos), desvinculando-o dos corpos construídos como 

10 Seminário Nacional Psicologia e Diversidade Sexual, organizado pelo Conselho Federal de 
Psicologia. Mesa-redonda: Desnaturalização das questões de gênero. Brasília, junho: 2010.

dissidencias-sexuais-genero-book.indb   54 09/11/16   09:52



55transfeminicídio: violência de gênero e o gênero da violência

mulheres. Sugiro que o feminino é o lugar do abjeto, do impuro, con-

taminado e contaminável. 

Se os atributos femininos (emotividade, fragilidade, passivi-

dade) posicionam as mulheres não trans como inferiores, quando 

esses mesmos atributos e performances são atualizados por ou-

tros sujeitos passamos a nos mover no campo da abjeção, do nojo. 

Muitas vezes as pessoas utilizam conceitos, como estigma, abjeção, 

inferioridade, como sinônimos, mas seus conteúdos expressam re-

lações distintas entre o eu e o outro. O assassinato é motivado pelo 

gênero e não pela sexualidade da vítima. Conforme sabemos, as 

práticas sexuais estão invisibilizadas, ocorrem na intimidade, na 

alcova. O gênero, contudo, não existe sem o reconhecimento so-

cial. Não basta afirmar “eu sou mulher”. É necessário que o outro 

reconheça esse meu desejo como legítimo.

Alguém poderia perguntar: afinal, por que teorizar tanto sobre 

mortes? Estou falando da relação morte-vida. Há uma linha de con-

tinuidade entre a forma como se vive, se morre e como a morte é 

vivenciada socialmente. Retomo a pergunta de Butler (2006): por 

quem choramos? O choro e o luto são atos de reconhecimento da 

centralidade do outro em nossas vidas. Choramos pelas vidas que 

importam. Os ritos funerais são atos completamente grávidos de 

humanidade. E aqui é preciso admitir: há uma grande diferença en-

tre as mulheres assassinadas em Ciudad Juárez e nossas travestis, 

mulheres trans e mulheres transexuais. Lá, suas famílias choraram 

por elas e exigiram justiça. E aqui?

dados sobre os assassinados de pessoas 
trans e travestis  no brasil

Atualmente, são três fontes que registram os assassinatos de gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil: a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, o Grupo Gay da Bahia 
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e a International Transgender Europe.11 Há um consenso entre ati-

vistas e acadêmicos que é necessário construir instrumentos mais 

refinados para coleta e sistematização dos dados, principalmente 

mediante a construção e consolidação de políticas públicas com esse 

objetivo. O que existe, principalmente, é um acompanhamento, por 

algumas ONGs de ativistas LGBTs, através de textos jornalísticos sobre 

as mortes. Nessas notícias, muitas vezes travestis, mulheres trans 

e mulheres transexuais são apresentadas com o nome masculino e 

são identificadas como “o travesti”. E no âmbito conceitual são consi-

deradas como vítimas da homofobia. Acredito, ao contrário, que essas 

mortes são uma expressão hiperbólica do lugar do feminino em nos-

sa sociedade. 

A identidade de gênero, pela qual a pessoa lutou e perdeu a vida, 

lhe é retirada no momento de se notificar ou contabilizar a morte. 

Toda a biografia de resistência e de agência da vítima é apagada quan-

do se devolve o corpo aos braços do determinismo biológico. E, assim, 

é comum escutarmos: “‘Um’ travesti morreu vítima de homofobia”. 

1 .  ong international transgender europe 12

De acordo com a ONG International Transgender Europe, o Brasil 

é o país onde mais ocorrem assassinatos de travestis e transexuais 

em todo o mundo. De janeiro de 2008 a abril de 2013 foram 486 mor-

tes, quatro vezes mais que no México, segundo país com mais casos 

registrados. Em 2013 foram 121 casos de travestis e transexuais assas-

sinados em todo o Brasil.13

11 A pesquisa sobre transfeminicídio no Brasil está em andamento. Neste capítulo vou priori-
zar a análise parcial dos dados presentes no Relatório de Assassinato de Homossexuais no 
Brasil (LGBT) publicado anualmente pelo Grupo Gay da Bahia. 

12 <http://tgeu.org/>.

13 Sugiro a leitura do artigo Transfobia e crimes de ódio: Assassinatos de pessoas transgênero como 
genocídio, de Jaqueline de Jesus (2013). A autora faz uma excelente análise dos dados do 
relatório da International Transgender Europe. 
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2 .  relatório da secretaria  de direitos humanos 14

Em junho de 2013 foi divulgado o segundo Relatório sobre a Vio-

lência Homofóbica no Brasil, referente ao ano de 2012, feito pela coor-

denação da promoção dos direitos LGBT, da Secretaria dos Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Foram 310 homicí-

dios e 9.982 violações de direitos humanos por homofobia (ex.: agres-

sões físicas, violência psicológica, discriminação etc.). O primeiro 

relatório foi publicado no ano de 2012, referente aos atos de homo-

fobia ocorridos no ano de 2011. As denúncias mais comuns foram, 

na ordem: violência psicológica, discriminação e violência física.  

Ainda, o número de denúncias também aumentou 46,6% em relação 

ao ano de 2011.

Para a confecção do relatório são utilizadas as denúncias do 

“disque 100” (da SDH/PR) e “ligue 180” (Secretaria de Políticas para 

Mulheres) e da ouvidoria do Sistema Único de Saúde.

3 .  relatório ggb 15 –  2014 (grupo gay da bahia ,  2014)

O Grupo Gay da Bahia (GGB) publica anualmente o Relatório de 

Assassinato de Homossexuais no Brasil (LGBT). Segundo esse rela-

tório, em 2014 foram assassinadas 326 pessoas LGBTs, sendo: 163 

gays (50%), 134 travestis (41%), 14 lésbicas (4%), 3 bissexuais (0,9%) 

e 7 amantes de travestis (T-lovers) (2%). Conforme discutirei, seria 

fundamental, para a relação que estou sugerindo (feminino como 

lugar da abjeção/violência letal), ter acesso às informações mais 

detalhadas sobre as performances de gênero que eram utilizadas 

pelos gays assassinados. 

A metodologia para construção do banco de dados é baseada 

em notícias de jornal, internet e informações enviadas pelas ONGs 

LGBTs. Portanto, há uma considerável subnotificação dos casos. 

Dados importantes para uma pesquisa sobre a natureza dos crimes 

14 <http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt>.

15 <http://grupogaydabahia.com.br/> e <https://homofobiamata.wordpress.com/>.
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contra travestis, mulheres trans e mulheres transexuais (por exem-

plo, raça, classe social, escolaridade) são precariamente conhe-

cidos. No entanto, as limitações das fontes não impedem que se 

apontem algumas divergências em relação à leitura que os auto-

res do relatório fazem dos dados. O título do relatório já anuncia 

uma limitação na forma como se pensa a complexa natureza da 

violência interna à população LGBT: Relatório de Assassinato de 

Homossexuais no Brasil. O título considera a parte (homossexuais) 

como todo e ao fazer tal operação metonímica acaba por contribuir 

para a invisibilidade de travestis, mulheres trans e mulheres tran-

sexuais. Quem tem a autorização de afirmar e definir a orientação 

sexual das travestis, mulheres trans e mulheres transexuais assas-

sinadas? Elas podem ser homossexuais, heterossexuais, bissexuais. 

A categoria gênero não é anunciada em nenhum momento. Não é 

meu objetivo fazer uma análise detida do relatório, mas apontar 

como há um apagamento da dimensão do gênero neste documen-

to. O reconhecimento do nível de violência que gays, travestis, tran-

sexuais, bissexuais, lésbicas sofrem no Brasil é consenso. Mas esse 

consenso não basta para entendermos as motivações que produ-

zem o desejo de alguém em eliminar o outro e entender os sentidos 

que se escondem atrás dos rituais de morte. 

Luiz Mott, coordenador da pesquisa, afirma que “[...] os crimes 

contra LGBT desafiam a imaginação sociológica devido à sua impre-

visibilidade.” (GRUPO GAY DA BAHIA, 2014, p. 6) No entanto, Marcelo 

Cerqueira, presidente do GGB, parece nos oferecer boas dicas para 

entender a dimensão de gênero como uma regularidade sociológica 

presente na violência contra as pessoas LGBTs.

[...] Ser travesti já é um agravante de periculosidade face 

à intolerância machista dominante em nossa sociedade, 

e mesmo quando um gay é morto devido à violência 

doméstica ou latrocínio, é vítima do mesmo machismo 

cultural que leva as mulheres a serem espancadas e 

perder a vida pelas mãos de seus companheiros, como 
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diz o ditado, ‘viado e mulher tem mais é que morrer!’”16 

(GRUPO GAY DA BAHIA, 2014, p. 3)

Por que “ser travesti” é um agravante? O que a travesti põe em 

cena com sua existência que a torna mais vulnerável? Por que viado 

e mulher? E se o viado “não der pinta”, se não for feminino? Corre 

o mesmo risco de ser assassinado? Para responder a essa questão 

seria necessário fazer a releitura dos dados utilizando o marcador 

da diferença “gênero”. O que as pesquisas acadêmicas apontam sis-

tematicamente (BENTO, 2011) é a aversão ao feminino, inclusive 

entre a população gay.

No início de setembro de 2015 houve uma tentativa de homicídio 

de uma jovem trans.17 O jornal, compartilhado em uma lista de e-mail, 

afirmava: “Jovem é preso após desferir 27 facadas em um homosse-

xual na cidade de Pendências”. Logo abaixo, o jornal apresentava a 

foto da jovem identificando-a pelo nome masculino. Do lado direito, 

foi exibida a foto do homem que tentou matá-la, com seu rosto par-

cialmente exibido, numa clara intenção de proteção à sua identidade. 

Depois de alguns minutos que essa notícia foi compartilhada 

por e-mail, todos que estavam na lista receberam outro e-mail de 

uma ativista que afirmava ser preciso fazer uma campanha de es-

clarecimento aos sindicatos de jornalistas para orientá-los sobre 

identidade de gênero e orientação sexual. A ativista concluía afir-

mando: “É preciso dizer que trans não são homossexuais”.

No Relatório do GGB a preocupação analítica em diferenciar 

identidade de gênero de orientação sexual não existe. Se a sistema-

tização dos dados é feita a partir dos jornais e se os jornalistas não 

diferenciam identidade de gênero e sexualidade, e considerando a 

matéria citada, que trata uma mulher trans como “homossexual”, 

como essa informação seria tratada no relatório? Seria classificada 

como uma tentativa de homicídio contra um gay? 

16 Na página está escrito: “Viado é mulher tem mais é que morrer”. Acredito que haja um erro 
de digitação, fazendo mais sentido a utilização do “e”.

17 Utilizo “jovem trans” porque não há nenhuma indicação na matéria sobre a autoidentidade 
de gênero da vítima. 
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Na página do GGB há um aviso em relação a esse debate: 

As notícias de jornal sobre assassinatos de LGBT no site 

QUEM A HOMOFOBIA MATOU HOJE? são transcritas 

como no original, a fim de permitir ao leitor e estudiosos 

analisar eventuais preconceitos e imprecisões no discurso 

jornalístico. Frequentemente os jornais ainda usam o mas-

culino para se referir às mulheres trans (travestis e transe-

xuais), embora desde os anos 90 o GGB tenha introduzido 

no Brasil o uso correto do feminino – as travestis, as tran-

sexuais, para as trans que vivenciam o papel de gênero 

feminino. Acrescentamos sempre o nome social feminino 

na manchete quando indicado na matéria.

Logo depois, segue a defesa da utilização do conceito de homo-

fobia:

Seguimos igualmente a mesma tendência do BRASIL SEM 

HOMOFOBIA, DIA NACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA, 

que incluem, sob o genérico HOMOFOBIA, todas as 

manifestações de preconceito, discriminação e violên-

cia contra as minorias sexuais atualmente identificadas 

como LGBT. Tanto as principais lideranças LGBT do Brasil 

quanto a mídia e o povo em geral entendem Homofobia 

como conceito abrangente, embora em casos específi-

cos seja mais oportuno usar lesbofobia, transfobia.18

Essa me parece ser a questão central: qual a natureza da violência 

contra travestis, mulheres trans, mulheres transexuais, gays femi-

ninos e lésbicas? A noção de homofobia não consegue explicar, por 

exemplo, a maior vulnerabilidade de travesti se comparada a de um 

gay de classe média e masculino. Ou, para intensificarmos a proble-

matização, a propensão de violência contra um gay feminino e um 

gay masculino é da mesma ordem? O que há no feminino, desloca-

do dos corpos de mulheres não trans, que potencializa o risco de as-

sassinato? Para responder à questão teremos que, necessariamente, 

18 <https://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/relatorios/>.
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problematizar o alcance da noção de homofobia como capaz de en-

globar e esgotar as motivações dos assassinatos.

Outras variáveis:

a. Causa mortis: 107 LGBTs foram mortos em 2014 com armas 

de fogo, sendo 105 com facas, estiletes, tesouras, etc; 49 por 

espancamento, paulada e apedrejamento; 24 por enforca-

mento e asfixia, constando ainda envenenamento, car-

bonização, atropelamento intencional. Novamente, seria 

interessante saber a relação entre o tipo de ritual de morte 

e a relação com a performance de gênero da vítima. O que 

se pode inferir das notícias diárias que nos chegam via re-

des sociais é que são as travestis e as mulheres transexuais 

quem são assassinadas em rituais de morte que podem fun-

cionar, seguindo Segato (2004), como um enunciado que 

não se limita ao corpo morto;

b. Idade: 37% tinham entre 18 e 30 anos; 23%, entre 31 a 40. 

Com isso, temos um total de 50% na faixa etária entre 18 e 

40 anos. Os outros 50% estão distribuídos em faixas etárias 

de 41 a 70 anos. Aqui também valeria fazermos o cruzamen-

to de dados. O que as pesquisas qualitativas apontam e o 

ativismo travesti e transexual têm reiterado é que são elas 

as que morrem mais cedo. No documentário Basta um dia, 

uma das entrevistadas afirma que as travestis não fazem 

compras de mantimentos para um longo período. Elas po-

dem ser mortas a qualquer momento e seria um desperdí-

cio de dinheiro;

c. Profissão: os LGBTs assassinados (o relatório utiliza quase 

exclusivamente o gênero masculino) exerciam 20 diferen-

tes profissões, o que confirmaria, segundo o relatório, a pre-

sença do “amor que não ousava dizer o nome” em todos os 

estratos sociais e que a violência contra essa população não 

encontra barreiras de classe social. No entanto, pelos dados 

apresentados, há um nítido componente de classe social: as 
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travestis profissionais do sexo são a maioria, sendo 37 das 

vítimas (12%), seguidas de 13 professores, 8 estudantes, 6 ca-

beleireiras, incluindo funcionários públicos, comerciantes, 

aposentados, um padre e um pai de santo. Seria importante 

analisar mais cuidadosamente a relação entre classe social/

performance de gênero/sexualidade/violência;

d. Local: o padrão predominante é o gay ser assassinado den-

tro de sua residência, com armas brancas ou objetos do-

mésticos, enquanto as travestis e transexuais são mortas na 

pista,19 o que confirma a proximidade com o tipo de morte 

que aconteceu com as mulheres não trans de Ciudad Juárez, 

conforme dito anteriormente.

conclusão

Conforme apontei, a introdução do conceito de “feminicídio” 

provocou uma disputa no âmbito da cultura sobre o lugar do fe-

minino nas estruturas de gênero. Conforme vimos, o vocábulo do 

feminicídio deslocou a cobertura da imprensa e as interpretações 

sobre os assassinatos das mulheres não trans de Ciudad Juárez da 

sessão de polícia para a de política, produzindo novas retóricas, no-

vas gramáticas e propiciando a construção de um novo léxico em 

torno da natureza daquela violência. Ou seja, a disputa se espalhou 

para as esferas rizomáticas da cultura.

Ao interpretar que a motivação dos assassinatos de travestis, 

mulheres trans e mulheres transexuais seja derivada do gênero, por 

um lado, estou propondo uma reavaliação profunda da forma como 

essas mortes têm sido interpretadas e classificadas. Nesse sentido, 

se produziria certo distanciamento metodológico (e talvez político) 

dos grupos LGBTs que realizam essa “contabilidade”. Por outro lado, 

aconteceria uma necessária aproximação com as formulações dos 

19 “Pista” refere-se ao espaço de trabalho (a rua) das trabalhadoras sexuais.
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feminismos. Estou segura que esses deslocamentos e aproxima-

ções são tensos e mexem em estruturas políticas poderosas.

Apenas para ilustrar, gostaria de citar uma reportagem publi-

cada na revista Caros Amigos, em junho de 2015, assinada por Jarid 

Arraes. 

Em 09 de março deste ano, a lei 13.104/15, que tipifica 

o crime de feminicídio, foi sancionado pela presidenta 

Dilma Rousseff [...] O texto original citava a violência 

contra ‘o gênero feminino’ como agravante do crime, 

mas a bancada conservadora do Congresso Nacional 

[...] fez a troca de termos, modificando “gênero” para 

“sexo”. Essa mudança demarca que as mulheres sob 

proteção da lei são exclusivamente as mulheres que 

nasceram com o que é considerado um sistema repro-

dutivo e sexual feminino, ou seja, que possuem útero, 

ovários e vagina. ( JARID, 2015, p. 16)

A jornalista abre espaço para as falas da transfeminista Daniela 

Andrade e da feminista radical Fabiane Lima. Cito uma fala de Fabiane 

Lima sobre o conceito de identidade de gênero:

Apenas não concordamos com essa conceituação de 

‘mulher’ – principalmente porque ela é abstrata o su-

ficiente para não significar nada. Nós sabemos o que é 

ser mulher e o patriarcado em momento algum nos faz 

esquecer isso. [...] Existe um padrão bastante notável: 

as chamadas mulheres trans se comportam exatamente 

como homens. ( JARID, 2015, p. 16)

Daniela Andrade pondera:

[...] Como dialogar com gente que vem dizer que mulher 

trans não é mulher, mas que isso é apenas divergência 

teórica? Ora, o que está sendo chamado de teoria é uma 

agressão constante às vidas das mulheres trans e demais 

pessoas trans. ( JARID, 2015, p. 16)
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Estranhamente, parece que o conceito de gênero que a femi-

nista radical opera para explicar o lugar do feminino na ordem de 

gênero é o mesmo que a bancada fundamentalista do Congresso 

Nacional acionou para justificar a exclusão do conceito de “gênero”.

Recupero essa discussão apenas para alertar para os embates 

que poderão advir dessa discussão sobre a natureza da violência 

contra as travestis, mulheres trans e mulheres transexuais, consi-

derando-a como transfeminicídio. Deveríamos nos perguntar: se 

há um relativo consenso de que as demandas das pessoas trans 

são pelo reconhecimento legal do gênero em que vivem, por que, 

quando se vai falar das mortes, se cola a violência à dimensão da 

sexualidade, fazendo, mais uma vez, com que a dimensão do gêne-

ro feminino desapareça?
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( p r e ) o c u p a n d o  a l  1 5 - m

Activismos feministas y 
queer/cuir en las protestas 

contra las políticas  
de austeridad

Gracia Trujillo

En el caso de las asambleas públicas,  

vemos claramente que no sólo hay una lucha en 

torno a qué será el espacio público, sino también 

una lucha en torno a los modos básicos sobre los 

que, como cuerpos, nos sostenemos en el mundo, 

una lucha contra la privación de derechos,  

la invisibilización y el abandono.  

( Judith Butler, 2012, p. 2)
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escribir desde otro sur

Este texto analiza las disidencias sexuales y de género, atrave-

sadas por múltiples variables como la clase social, la etnia, la raza 

o la diversidad funcional, en el contexto de las protestas sociales 

contra las políticas de austeridad dictadas por la Troika en Europa.1  

La crisis-estafa, como la llamó desde sus inicios el 15M o movi-

miento de lxs indignadxs, al servir de coartada para la imposición 

de políticas neoliberales (recortes, privatizaciones, etc.). Este movi-

miento nació con la ocupación de las plazas de numerosas ciudades 

del estado español el 15 de Mayo de 2011; aquella toma multitudina-

ria del espacio público duró unas pocas semanas semanas, pero el 

movimiento continúa presente en las calles y barrios a día de hoy, 

menos visible pero no por ello no activo; a esto se refirió Alberto 

Melucci (1989, p. 71) cuando escribió sobre las redes sumergidas de 

los movimientos sociales.

En estas páginas intento explicar las tensiones y resistencias 

en relación con la lucha feminista y queer dentro del 15-M a partir 

de la experiencia de una asamblea ciudadana que integra el movi-

miento, la Asamblea Transmaricabollo de Sol, de la cual formo parte. 

Esta es a la que podríamos denominar la asamblea queer del 15-M en 

Madrid, que colabora con la asamblea feminista, llamada Feminismos 

Sol (Transmaricabollo fue el resultado de un debate sobre el nombre, 

1 La Troika financiera está formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 
Fondo Monetario Internacional. En el contexto actual de rescates de algunos países como 
España o Grecia, estas tres instituciones son las que imponen la política financiera a seguir 
a los países, a cambio de la financiación solicitada.
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como es habitual en los movimientos sociales; este fue finalmente el 

que más se acercaba a la traducción de “queer” en nuestro contexto).

Por razones de espacio, escribo aquí en esta ocasión sólo sobre 

el 15-M (y sólo sobre Madrid), pero teniendo presente la necesidad 

de pensar las diferentes cuestiones planteadas desde un marco más 

amplio, no sólo el de todo el estado español, sino también, viendo 

la foto de las protestas contra las políticas de austeridad en el Sur de 

Europa. Los países del sur europeo compartimos historias comunes 

en el siglo XX de largos regímenes dictatoriales (con la excepción 

de Italia) y de unas poderosas instituciones eclesiásticas (mayorita-

riamente católicas, a excepción de Grecia) muy presentes en la vida 

pública, entre otros elementos; en los últimos años, la crisis y los re-

cortes masivos, en unos Estados del Bienestar no comparables a los 

del norte europeo, están teniendo unos efectos brutales en la gran 

mayoría de la ciudadanía. La crisis financiera ha agrandado la distan-

cia entre los países del norte y del sur de Europa (y del oeste y el este); 

a los del sur la Troika nos ha llamado despreciativamente los PIGS 

(cerdos, en inglés): esto es, Portugal, Italia, Grecia y España.

No obstante, me refiero aquí al sur no sólo como geografía sino 

como “posición de producción de conocimientos”. (Viteri; Serrano; 

Vidal-Ortiz, 2011, p. 47) Como señalamos en una compilación re-

ciente sobre las movilizaciones feministas y queer en el contexto 

de la crisis en los países del Sur de Europa, desde el sur, los sures, 

podemos hacer aportaciones importantes a los debates teóricos 

y políticos, saliendo de esta forma de la mera descripción sobre 

nuestros “casos” particulares (del tipo “¿y cómo es que en España 

se aprobó el matrimonio para gays y lesbianas cuando es un país 

católico?”). Necesitamos producir más análisis empíricos y teoriza-

ciones desde el sur para contrarrestar la hegemonía de las produc-

ciones anglosajonas en el ámbito de los movimientos sociales, y de 

las teorías feministas y lgtbi-queer, y el uso del inglés como lingua 

franca en el entorno académico.2

2 La referencia mencionada es un número especial sobre el Sur de Europa de una revista sueca, 
Lambda nordica, la única dedicada a temas lgtb-queer en el ámbito de los países nórdicos: 
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Escribo este texto también pensando, cómo no, en los trabajos 

de Boaventura do Sousa Santos (2014), en los que defiende la nece-

sidad de desarrollar “las epistemologías del sur”, y de descolonizar 

el pensamiento crítico (incluido el queer). Necesitamos potenciar 

los diálogos sur-sur, los equipos y proyectos académicos, las redes 

y comunidades políticas (y afectivas). Y es urgente también pensar 

(nos) en términos globales, desde lo local; en esa línea van mis re-

flexiones finales.

genealogías,  o a qué nos referimos con 
queer  en este lado del charco

Las prácticas políticas y las teorizaciones queer tienen una genea-

logía, una historia (y un presente) en el contexto español, como la 

tienen también los rechazos, cuando no hostilidades directamente, a 

todos sus planteamientos críticos y cuestionadores.3 De ahí la impor-

tancia de contextualizar los análisis de los procesos de surgimiento y 

desarrollo de las políticas queer, y, en la línea de lo que apuntaba más 

arriba, de producir un conocimiento crítico sobre y desde lo cuir en 

el Sur de Europa.4

Como es conocido, queer es un término inglés que significa des-

viadx, raritx, extrañx, no normal, y fue el utilizado para designar un 

conjunto de prácticas políticas y teorías surgidas a finales de los años 

ochenta en varios países occidentales como contestación a las po-

líticas identitarias articuladas en torno a un sujeto “gay”, “lesbiana”  

Trujillo y Santos (2014). Con trabajos sobre Portugal, Italia y España. La revista es de acceso 
abierto: (www.lambdanordica.se).

3 Escribí sobre estas cuestiones en “Desde los márgenes. Prácticas y representaciones queer 
en el Estado español”, en Grupo de Trabajo Queer, El eje del mal es heterosexual. Figuraciones, 
movimientos y prácticas feministas queer. Madrid, Traficantes de Sueños, 2005.. p, 29-44. (El 
libro completo, que es copy left, está disponible on line: <http://www.traficantes.net/sites/
default/files/pdfs/El%20eje%20del%20mal-TdS.pdf>).

4 A este respecto, véase “Del sujeto político la Mujer a la agencia de las (otras) mujeres: el impac-
to de la crítica queer en el feminismo del Estado español”, en Política y Sociedad, Universidad 
Complutense de Madrid. v. 46, n. 1, 159-170, 2009. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/in-
dex.php/POSO/article/view/23024>. Sobre el uso del término cuir en Latinoamérica, López y 
Davis (2010). Y Rivas (2011).
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o “mujer”, que excluían a muchxs de aquéllxs a los que decían repre-

sentar. Es un término injurioso que está dirigido a lxs desviadxs de la 

norma (hetero)sexual; traducciones comunes del mismo son travelo, 

para referirse despectivamente a las personas trans, marica (viado o 

bicha en portugués) o bollera (sapatona). De hecho, una de las estra-

tegias queer es la reapropiación subversiva de la injuria (Butler, 1993; 

2002) como forma de desactivarla (igual que se hace con términos 

como sudaca, negrx, puta…). 

Una de las razones por las cuales se comenzó a usar queer tiene 

que ver con que incluía a las denominadas sexualidades “periféricas” 

o “multitudes sexuales”, como las denominó Preciado (2003), que van 

a comenzar a demandar una voz y unas representaciones propias.  

No obstante, se ha criticado la posible despolitización de esa inclusi-

vidad semántica, y el peligro de su apropiación fuera del ámbito de la 

protesta sexual. El término queer, además, pierde el tono despectivo 

fuera del contexto anglosajón; es cierto, que en un pueblo o una calle 

de Madrid difícilmente nos insultarán diciéndonos queers, pero eso 

no significa que el término no tenga esa historia de radicalidad, que 

mantiene, como mostraré más adelante; y no sólo eso sino que para 

muchxs de nosotrxs seguir utilizándolo es también una forma de re-

conocer la trayectoria política de la que venimos. Comparto también 

la crítica de que, en ocasiones, se ha traducido apresurada e intere-

sadamente como “marica”, con lo que pierde ese carácter más inclu-

sivo del término en inglés, y se obvia la influencia del feminismo en 

el activismo y la crítica queer, que ha sido central. Al igual que hago 

mía la crítica a queer como algo anglo-académico, y la necesidad de 

descolonizar el término, de ahí que en este texto utilice también la 

expresión cuir. Como ha señalado la activista y escritora argentina 

Valeria Flores (2013, p. 55, 61), “aquí se disputa lo cuir como localiza-

ción de la disconformidad con las hegemonías no sólo identitarias 

sino también geopolíticas”, reclamando una “latinoamericanización 

de lo cuir”.

En el estado español, la crisis del SIDA y la parálisis de los co-

lectivos “gays” frente a ella, junto con la crítica de las lesbianas a su 
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exclusión en los colectivos mixtos (y del feminismo) fue crucial en la 

organización de grupos queer y de la política de alianzas entre ellos, 

que siguió un proceso similar al de otros contextos. Como ha señala-

do Anne Marie Jagose (1996, p. 43), el activismo queer comparte con el 

movimiento de liberación homosexual de los años setenta la creen-

cia en la necesidad de una transformación social a gran escala. Los 

grupos queer del estado español fueron, desde sus inicios (y en esas 

seguimos), muy críticos con un movimiento de lesbianas, gays, bi-

sexuales y transexuales (LGBT) posibilista que, en los años noventa,  

empezó a entrar en la arena política institucional, centrando la ma-

yor parte de la movilización y de los recursos en la obtención de 

avances legales. La radicalidad de los grupos que se autodenominan 

queer se refleja/ba en sus discursos, en las representaciones, en el re-

pertorio de acciones y en las formas organizativas. Los grupos queer 

se organizan de forma asamblearia, sin jerarquías de cargos, en un 

modelo de militancia mucho más flexible en relación con la asisten-

cia a las reuniones y las tareas dentro del grupo, que se concibe como 

una suma de individualidades más que como un ente compacto en el 

que todas las activistas se involucran en todas las acciones. Son gru-

pos autónomos, de ahí su relación con el feminismo no institucional 

o con los colectivos okupas, insumisos o algunos colectivos vecina-

les; la defensa de la autonomía no significa, sin embargo, optar por 

la fórmula separatista, sino que es el posicionamiento organizativo y 

político desde el que ponen en marcha una serie de alianzas. El acti-

vismo queer es anti-separacionista al mismo tiempo que anti-asimi-

lacionista. Bolleras, trans y maricas queer defienden que la práctica 

política no se sitúa en el afuera político (en una posición separatista), 

al entender que “los instrumentos de lucha contra el régimen hete-

rosexual provienen de la heterosexualidad misma”. (Bourcier, 2000, 

p. 15) Frente al poder la estrategia no puede ser la “huida”, sino la 

resistencia.5 Los grupos queer establecen una serie de redes con los 

5 La concepción del poder de Michel Foucault es uno de los elementos centrales de las teo-
rías y prácticas queer. El poder es entendido no como el conjunto de instituciones que ga-
rantizan la sujeción de las personas, sino como una red compleja de relaciones susceptibles 
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colectivos autónomos que también cuestionan las dinámicas esta-

blecidas en los espacios donde se mueven. Sus objetivos se centran 

en el desarrollo de micropolíticas desde los márgenes, sin una base 

identitaria homogénea, y renunciando a intervenir en los circuitos 

de la “gran política” tradicional. (Bourcier, 2000, p. 14-15) Lo políti-

co, muy relacionado con lo afectivo (como en los grupos de afinidad 

anarquistas) además se puede hacer compatible con lo lúdico, como 

ya reivindicó la también anarquista Emma Goldman en su día: “si no 

puedo bailar tu revolución no me interesa”.

Grupos como Lesbianas Sin Duda (LSD) y La Radical Gai (LRG), 

que fueron los primeros, a comienzos de los noventa, en autode-

finirse como queer (y como bolleras y maricas) realizaron acciones 

conjuntas para denunciar la pasividad de las instituciones ante la 

crisis del SIDA o las agresiones homófobas. En estas acciones des-

plegaban un conjunto de tácticas, lemas e imágenes irreverentes que 

buscaban llamar la atención de la gente. Se trata de una generación 

de activistas más jóvenes que leía y traducía textos de otros idiomas, 

y que hizo posibles una serie de contactos e intercambios (a nivel 

colectivo e individual) con activistas queer de otros países. De esta 

manera, y como explicara Edward Said (1983), las teorías viajan como 

lo hace la gente y se transforman y se resignifican en los contextos 

locales. El tráfico de ideas y experiencias políticas con grupos radi-

cales de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, contagió los discursos 

identitarios y las acciones políticas del activismo ibérico. Esto se vio 

reflejado, por ejemplo, en la incorporación del modelo de acción di-

recta y denuncia de grupos como ACT-UP, Queer Union o las Lesbian 

Avengers. A su vez, estos grupos que se denominan queer, y que re-

cogen las influencias que llegaban de otros activismos radicales en 

otros contextos, van configurando una comunidad político-afectiva 

de producirse en todas partes. Un poder que no se adquiere sino que se ejerce y, en pala-
bras de Foucault (1978, p. 116), “donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: 
por lo mismo), ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder”..
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real (un tanto precaria en nuestro contexto) e imaginada que, más 

allá de las fronteras de los mapas, reivindica orgullosa su diferencia.6 

Frente a lo que se suele argumentar como crítica a las prácticas 

queer (¿y qué hacemos con las movilizaciones en la calle si acaba-

mos con las identidades?) el activismo queer defiende la importan-

cia de las identidades, entendidas como única forma de resistencia 

(Vidarte; Llamas, 1999) y, al mismo tiempo, la definición y redefini-

ción de éstas como estrategia política. Esta es una manera de cues-

tionar que la movilización social tenga una base “natural” y estable. 

Se trata, más allá de una política estrictamente “lesbiana” o “gay” o 

“trans”, de un activismo transversal a las distintas opresiones. Queer 

no es una identidad sino una interrogación crítica de las identi-

dades y se sitúa en esos espacios de intersecciones complejas de 

diversas variables que incluyen, entre otros muchos elementos, el 

género, la raza, la clase social, la edad o la situación laboral. Frente 

a las discriminaciones y ante la necesidad de crear redes y construir 

comunidad(es), la estrategia no puede ser entonces la negociación 

institucional, orientada a la consecución de derechos específicos. 

Como apunta Llamas (1998, p. 372), “la igualdad es rechazada, no 

sólo como ficticia (habida cuenta de los aparatos de represión y dis-

criminación más o menos institucionalizados), sino además como 

indeseable”. Y, sin embargo, aunque estos grupos no estuvieran in-

teresados en las reformas legales como objetivos prioritarios, sus 

movilizaciones en la calle contribuyeron a acelerar la consecución 

de estos cambios. (Trujillo, 2008) En otras palabras, el cuestiona-

miento de la heterosexualidad como régimen político; la denun-

cia de las múltiples desigualdades, discriminaciones y violencias 

a las que nos enfrentamos en el sistema heteropatriarcal, racista y 

clasista en el que vivimos; y la movilización frente a la pandemia 

del SIDA, entre otras, han sido y son fundamentales para la protesta 

sexual y el cambio social en general.

6 Sobre el concepto de “comunidad imaginada”, Anderson (2006).
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En definitiva, autodenominarse queer en los noventa fue para 

muchxs de nosotrxs, y sigue siendo en muchos ámbitos, una marca 

de disidencia. Una crítica desde los márgenes del movimiento fe-

minista, o del heterofeminismo, como solía llamarlo Monique Wittig 

(1992), que no estaba incluyendo a todas las mujeres que decía repre-

sentar. Era también una crítica a un feminismo lesbiano y sus dis-

cursos y representaciones desexualizadas, que parecían ancladas en 

la década anterior de los ochenta. Y, finalmente, la crítica queer iba 

también dirigida a unos colectivos de “gays y lesbiana(s)”, que has-

ta bien entrados los noventa estuvieron integrados por una amplia 

mayoría de varones, y algunas, muy pocas, lesbianas. Para muchas, 

llamarnos queer tenía que ver con la desidentificación a la que se re-

fiere Teresa De Lauretis (2000) con cierto feminismo y movimiento 

“gay”. Era y es una crítica a una política identitaria que presupone y 

constriñe a los propios sujetos a los que, en teoría, busca representar 

y liberar. (Butler, 1990) La autodefinición como queer o desviadx de 

la heteronormatividad como ejercicio de inversión performativa de 

la injuria, significaba asimismo retomar la genealogía radical dentro 

del feminismo y de la protesta sexual. 

“somos todas perras flautas!”  
Disidencias sexuales y  genéricas en el 15-M

Las personas que estudiamos y/o que formamos parte de los 

movimientos sociales sabemos que éstos rara vez surgen de la nada. 

El 15-M apareció en numerosos medios de comunicación, e incluso 

en algunos análisis que pretendían ser más rigurosos, como una 

revuelta popular que había surgido de manera espontánea. No fue 

así. El movimiento de los indignadxs es heredero de otras movi-

lizaciones, dentro y fuera del estado español, y tiene además una 

genealogía feminista y queer.

dissidencias-sexuais-genero-book.indb   78 09/11/16   09:52



79(pre)ocupando al 15-m. activismos feministas y queer/cuir...

La Asamblea Transmaricabollo de Sol (ATMB, de aquí en adelante) 

comenzó su andadura en el 2011 con la Acampada Sol en Madrid.7 

La conocida como #spanishrevolution comparte algunos elemen-

tos similares con el movimiento antiglobalización (de hecho, bas-

tantes activistas del 15-M habían participado en este último) y con 

la Primavera árabe. (Pérez Navarro, 2014) El 15-M defiende, como 

estas otras movilizaciones, la crítica a un sistema democrático que 

frena o no permite la participación de la ciudadanía, a una clase 

política “que no, que no nos representa(n)” (uno de los eslóganes 

más conocidos), la oposición a tener líderes y portavoces en el mo-

vimiento y la organización en asambleas abiertas en las que las de-

cisiones se toman por consenso. El movimiento de lxs indignadxs 

tiene la diversidad sexo-genérica (y de clase social, de edad, de et-

nia, de estatus legal, etc.) del movimiento antiglobalización, más 

una compleja política de coaliciones entre una amplia variedad de 

grupos políticos feministas, ecologistas, okupas, trans, trabajado-

ras del sexo, entre otras. Esto es a lo que Judith Butler se ha referi-

do recientemente en una entrevista como “un ejercicio de agencia 

performativa que es plural, social y basada en coaliciones”.8

En la línea del activismo queer y transfeminista, las personas 

que forman la ATMB no compartimos tanto una identidad (son más 

que plurales) como unos objetivos políticos comunes. La Asamblea 

es heredera de organizaciones del movimiento antiglobalización 

como el Bloque rosa (Pink Bloc) creado en el 2001 en el contexto de 

las protestas contra el FMI en Praga, e inspirado “en los movimientos 

queer y feministas y, hasta cierto punto, en la teoría queer y feminis-

ta”. (Bísticas, 2003, p. 8) La ATMB defiende, como el Bloque rosa, la no 

violencia (a diferencia del Black Bloc, menos en esta línea), la nece-

sidad de un activismo inclusivo, la política de coaliciones con otras 

luchas en la calle y un repertorio de acciones que incluye el uso de las 

actuaciones (performances), la parodia, la música, el humor… que se 

7 El recorrido de la ATMB, las acciones, manfiestos, etc., se pueden ver en nuestro blog: www.
asambleatransmaricabollodesol.blogspot.com

8 En Soley-Beltrán y Sabsay (2012).
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han revelado como herramientas muy efectivas para la movilización 

social.9 Como ya apuntó Butler, el activismo queer rompe con la dis-

tinción entre lo privado y lo público (siguiendo al feminista), y con 

la oposición entre lo teatral y lo político, a través, por ejemplo, de la 

práctica de los die-ins o los kiss-ins en la calle (1993, 2002 p. 327).

Como sucedió en otros Occupy, como el de la Plaza Tahrir en El 

Cairo, los espacios públicos que tomaba la gente no han estado para 

nada libres de tensiones y conflictos; de hecho, muchas mujeres 

egipcias que estaban participando en la plaza hasta denunciaron 

violaciones en grupo.10 En las acampadas en territorio ibérico, hubo 

problemas que se podían más o menos esperar de un proceso de 

ocupación de las plazas, donde mucha gente, muy diversa, se reú-

ne para debatir en las asambleas abiertas cómo organizarse, cuáles 

son sus demandas, etc. Lo que nos interesa aquí son los conflictos 

a los que las activistas feministas y transmaricabollos tuvieron que 

enfrentarse mientras intentaban encontrar su propio espacio en la 

Acampada, y en el 15-M en general. 

Desde el comienzo de la Acampada sol, la presencia de activistas 

queer y feministas se hizo evidente gracias a las banderas de colores, 

a las pancartas, y a los eslóganes. Sucedió entonces el conflicto con 

la pancarta feminista, que las compañeras habían colgado de uno 

de los edificios de la Puerta del Sol, la plaza ocupada, lleno de otros 

muchos carteles reivindicativos del 15-M. La pancarta decía “la re-

volución será feminista o no será”. Un grupo de varones tiró de la 

pancarta hasta conseguir descolgarla, animados por otros (varones) 

más. Aquello fue bastante significativo y evidenció todo el trabajo 

que era necesario hacer, del 15-M hacia el resto de la ciudad- socie-

dad, y desde la lucha feminista y cuir hacia la Acampada misma. 

Después de aquello, se creó la Asamblea Feminista, Feminismos Sol, 

y la Asamblea Transmaricabollo de Sol. Para algunxs de lxs activistas 

9 Un ejemplo de los muchos disponibles en cuanto al uso del humor, en clave queer, es el 
siguiente texto: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/02/18/transmaribolleras-al-borde-de- 
un-ataque-de-nervios/ 

10 Un ejemplo de las multiples noticias que aparecieron es este: http://elcomercio.pe/mundo/
africa/egipto-turbas-violan-mujeres-sacarlas-medio-publico-noticia-1723307
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que participaban en ambos grupos, la “Transma” (como se conoce a 

la asamblea en las redes activistas), debía organizarse bajo el para-

guas o la tutela de la asamblea feminista, algo con lo que no estu-

vo de acuerdo la mayoría de lxs activistas cuir. Por un lado, por una 

cuestión política: esto suponía, de alguna manera, subordinar las 

cuestiones de sexualidad a las de género, consideradas estas últimas 

más importantes o que englobaban necesariamente a las anterio-

res; y, por otro, porque no habría sido muy operativo (los consensos 

de la ATMB tenían que pasar entonces por Feminismos Sol antes de 

llegar a la Asamblea general del 15- M). Esto muestra cómo, para el 

activismo feminista, ocupar su propio lugar político fue una batalla 

frente al sexismo dominante, mientras la protesta transmaricabol-

lo no tenía tampoco un espacio político autónomo dado o asegura-

do desde el comienzo, ni mucho menos, no sólo en relación con el 

15- M sino con el feminismo. El espacio de las disidencias sexo-ge-

néricas fue algo que se tuvo que luchar, que nadie (nos) regaló. En 

este sentido, la política espacial en la Acampada se fue desarrollan-

do siguiendo la estructura de una matrioska o muñeca rusa. (Pérez 

Navarro, 2014, p. 91)

Mucho se ha aprendido colectivamente desde aquellos prime-

ros días del 15-M. Al comienzo de la Acampada, en las asambleas 

generales ya sólo mencionar el nombre de la Transmaricabollo pro-

vocaba risas nerviosas y cargadas de prejuicios entre muchxs de lxs 

allí presentes. La ATMB fue desde el comienzo también constante-

mente atacada en los espacios virtuales más importantes del 15-M 

por desacreditar al movimiento con sus demandas “marginales” o 

“particulares”, mientras en el día a día de la Acampada iba ganán-

dose el respeto. Los medios de la derecha también intentaron desa-

creditar al 15-M utilizando a la Transmaricabollo, diciendo que era 

un espacio de promiscuidad y sexualidad desordenada, un “popur-

rí sexual”, que la propia Transma acabó reivindicando. El ridículo 

absoluto de las críticas de este tipo de prensa finalmente supuso un 

apoyo creciente a la Asamblea por parte del 15-M.
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La Transmaricabollo de Sol, que consiguió aunar a mucha gente 

que estaba atomizada, tiene desde entonces muchos frentes abier-

tos, y en sus acciones busca la articulación con otros grupos socia-

les frente a los recortes y las políticas de austeridad en el contexto 

actual de crisis del sistema neoliberal. Este conjunto amplio de lu-

chas incluye, entre otras, la despatologización de las identidades 

trans; el control y/o modificación de nuestros cuerpos y sexualida-

des; los derechos reproductivos; el VIH/SIDA; la educación sexual; 

la lucha por los derechos de ciudadanía para todxs; por los dere-

chos de las trabajadoras del sexo y domésticas; la denuncia de las 

agresiones homófobas y la despolitización y mercantilización de la 

manifestación del Orgullo.11 Pero no sólo nos movilizamos por estas 

cuestiones, sino que intentamos participar en todas las manifesta-

ciones, concentraciones y acciones posibles contra los recortes en 

la educación pública, la sanidad y los servicios sociales, contra la 

reforma laboral, la ley Mordaza, etc. Todavía hay gente que nos ve 

en las manifestaciones con nuestras banderas de colores (el arcoí-

ris de la liberación sexual) y se pregunta qué hacemos ahí, en una 

huelga general, apoyando a la marea verde de educación o el Día 

de la República (14 de Abril), por mencionar algunos ejemplos, “si 

esto hoy no es una manifestación para reivindicar el matrimonio 

gay”, como si lesbianas, gays, bisexuales, trans, queers no fuéramos 

también trabajadoras, precarias, paradas, profesoras, migrantes... 

De hecho, y por continuar con el hilo de las tensiones dentro de los 

movimientos sociales, uno de los aspectos a los que esta asamblea 

cuir ha dedicado bastantes acciones ha sido al cuestionamiento de 

las actitudes sexistas y homolesbobitránsfobas, que se reflejan, por 

ejemplo en el lenguaje. El 15-M utiliza el femenino plural de mane-

ra generalizada (en asambleas, textos, etc.) como forma de cuestio-

nar el sexismo (y la homofobia) en el lenguaje, al igual que la ATMB. 

En su estrategia de apropiación de la injuria, ante el peyorativo 

“perroflautas” con el que alguna gente se refiere al 15-M, la Transma 

11 Ver “Manifiesto Transmaricabollo”, 2011. Disponible en: <http://madrid.tomalaplaza.net/2011/ 
09/12/orgullo/>. 
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reivindica que “somos todas perrasflautas!”. Y tenemos una batalla 

constante en las manifestaciones contra el uso de expresiones que 

descalifican a las trabajadoras del sexo, o con los comentarios ho-

mófobos en los que el sexo anal aparece como sinónimo de humil-

lación, de pérdida de dignidad.12 

Nuestra presencia sostenida en todos los espacios políticos 

posibles y nuestra crítica, en clave de humor, al machismo y la 

homofobia dentro y fuera de los movimientos sociales, están con-

tribuyendo activamente al proceso de ruptura crítica con el sujeto 

hegemónico de la protesta en la calle. Como apunta Pérez Navarro 

(2014) si el sujeto prototípico del movimiento obrero era un hombre 

blanco, heterosexual, y los “nuevos” movimientos sociales estaban 

caracterizados por una serie de divisiones identitarias, lo que ve-

mos en el 15-M es una articulación compleja de identidades y cuer-

pos en las calles. Esto ha sido posible a través de la intervención 

de los grupos feministas y transmaricabollos en la protesta global 

desde su posición de sujetos visiblemente generizadxs y sexualiza-

dxs (y racializados), y, al mismo tiempo, comprometidxs contra las 

diferentes formas de exclusión.13 La ATMB ha contribuido, y sigue 

en ello, a queerizar la protesta social y al 15-M con su inversión per-

formativa de la injuria y uso del lenguaje feminizado, la música y 

el teatro en la calle (como la parodia para recibir a Frau Merkel), las 

sentadas de protesta en medio de los “desfiles” del Orgullo despo-

litizados y mercantilizados en los últimos años o las besadas (ante 

agresiones o durante la “invasión” del Papa). Comparto además la 

idea de Pablo Pérez Navarro (2014), que también forma parte de la 

Transma, de que esta orientación transversal del discurso y la acti-

vidad continua dentro de la protesta general tiene pocos o ningún 

precedente en la historia del activismo queer en el estado español.

12 Algunos de los eslóganes frente a estas alusiones son “Placer anal contra el capital” o el del 
Colectivo Hetaira, que trabaja en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo: “Las 
putas insistimos, los políticos no son nuestros hijos”. 

13 Sobre la lucha feminista dentro del 15-M, Revolucionando. Feminismos en el 15-M. Barcelona: 
Ed. Icaria, 2012.
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En definitiva, una parte importante del 15-M no se podría en-

tender sin los activismos queer previos, a los que hay que sumar 

los actuales: la ATMB lleva desde sus inicios atravesando todas las 

luchas posibles con otros cuerpos e identidades múltiples y desple-

gando sus tácticas queer de movilización y difusión de demandas. 

Estamos así cuestionando, desde unos planteamientos cuir-trans-

feministas, la política identitaria de compartimentos estanco y 

defendiendo la necesidad de trabajar en coaliciones, aunque sean 

puntuales, para, además, evitar posibles solapamientos de luchas, 

como la trans y la feminista en relación con el derecho al propio 

cuerpo y las reivindicaciones asociadas (el derecho al aborto, el 

acceso a las biotecnologías de género, a las tecnologías reproduc-

tivas… etc.). En otras palabras: nuestras demandas y luchas feminis-

tas y cuir, en el contexto de las políticas de austeridad neoliberales, 

no tienen nada de “particulares”.

retos para la movilización feminista y lgtbi- 
queer  a  nivel global

Desde los noventa, los activismos y las teorías feministas y cuir y, 

en estos últimos años, transfeministas, vienen realizando una crítica 

demoledora a la política identitaria, la homogenización de los grupos 

sociales, la naturalización de la heterosexualidad y a los binarismos 

de género y sexuales, abriendo la posibilidad de existencia de otros 

sujetos, que han ido desplegando unas formas políticas y culturales 

alternativas y estableciendo coaliciones de cuerpos en la calle.14 Uno 

de los logros del feminismo queer, que continúa el transfeminismo, 

ha sido el desbordamiento de la categoría “mujeres” para compren-

der nuestras experiencias sin olvidar los elementos comunes de las 

opresiones que vivimos en el heteropatriarcado. Creo que el femi-

nismo no se puede entender sin la crítica queer y transfeminista al 

14 Sobre esta cuestión, Butler, “Cuerpos en alianza y la política de la calle”, traducción de Patricia 
Soley- Beltrán, Revista Transversales, nº 26, 2012, disponible en: http://www.trasversales.net/
t26jb.htm
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binarismo, y la política lgtbi-queer sin el feminismo. No obstante, hay 

que apuntar que, en el contexto español, un sector del movimiento 

trans ha reivindicado su aportación al movimiento transfeminista, 

defendiendo que no todo venía del feminismo e incluso distancián-

dose finalmente del mismo. En este sentido, es necesario y urgente 

(re)conocer nuestras genealogías subalternas y hacerlo de manera 

contextualizada, recogiendo las diferentes trayectorias políticas (así 

contrarrestamos los intentos y peligros de universalizar las prácticas 

y teorías queer). Desde el contexto español, creo que nos faltan mu-

chos más análisis sobre las genealogías de lo queer y transfeminista 

siguiendo el hilo de los debates y aportaciones desde el cono sur ha-

cia este lado del charco sin dar “por sentado ni el concepto queer ni 

el de América Latina” (Falconí, Castellanos y Viteri, 2014, p. 11); cómo 

han ido influyendo los múltiples intercambios y tráficos de ideas y 

experiencias políticas y culturales, a través de las personas migradas 

que viven en el estado español y que son activistas y/o trabajan en 

estos ámbitos, entre otros canales. En esta misma línea, cuando se 

habla de Europa como un todo se obvian las diferencias existentes, 

agravadas durante estos años de crisis económica y política. De ahí la 

importancia de seguir trabajando en la línea de los diálogos, redes e 

intercambios ibéricos (España- Portugal, con tantas cosas comparti-

das), entre los países del Sur de Europa, y entre España y el cono sur.

Nada más lejos de mi intención en este texto que hacer una de-

fensa acrítica del término (o del activismo) queer. No obstante, creo 

que, en el contexto español, queer sí lo entiende mucha gente y ha 

costado un tiempo que así fuera. Si decimos feminismos queer es-

tamos hablando de esa genealogía radical que he intentado explicar 

en este texto: recogemos el bagaje anterior en proceso helicoidal y 

vamos sumando. Tampoco creo que queer aluda a algo “académico” 

sin más (de hecho, está bastante ausente, por no decir ausente del 

todo, en las universidades españolas); otra cosa es que haya gente 

que lo utilice para enmascarar y no nombrar, o que lo haga de una 

manera elitista; es cierto que el término puede sonar hasta cool, 

moderno, blanco, europeo-anglo. Nuestra labor entonces está en 
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fiscalizar sus usos y en recordar que las prácticas queer nacieron en 

la calle, al menos en nuestro contexto (y en otros muchos), y no en 

un despacho de una universidad. También me parece fundamental 

subrayar que desde las prácticas y teorías queer se lleva incidiendo 

muchos años precisamente en la necesidad de romper las barreras 

entre teorías y prácticas, activismos y academia(s). Creo que es im-

portante estar en los espacios de producción de conocimiento y que 

lo que hay que combatir son las invisibilidades de lesbianas, trans y 

gays (sobre todo de las dos primeras) dentro de esa (re)producción 

y difusión del conocimiento, que forman parte de las políticas de 

silenciamiento del régimen de la heterosexualidad. En cuanto a la 

interacción de grupos activistas queer con espacios institucionales, 

creo que la cuestión no radica tanto en instituciones sí o no, sino 

cómo, quién organiza, si es abierto a todo el mundo, etc. Los espa-

cios públicos como los museos que, por cierto, los pagamos con 

dinero público, también se pueden utilizar estratégicamente por y 

para beneficio de la comunidad transfeminista.

Queer es un término que, además, sigue molestando bastante a 

cierto feminismo institucionalizado y académico, de corte ilustrado 

y liberal, que se resiste a incorporar críticas y otros planteamien-

tos teóricos y de prácticas políticas.15 Esto ha supuesto el cancela-

miento de los debates durante muchos años y ha tenido y tiene en la 

actualidad una serie de implicaciones ético-políticas importantes.  

El género sigue atrapado en un concepto culturalista, que no cues-

tiona la diferencia sexual; en las políticas que desde las institucio-

nes se dirigen a “la mujer” (como las relativas a la violencia sexista) 

muchas otras mujeres no están: las lesbianas, las trans, las migran-

tes, las trabajadoras del sexo… Para que el feminismo tenga una 

posición trans-gresora, vanguardista, en general y en cuestión de se-

xualidades en particular (que no es un ámbito de menor importan-

cia, ni está subordinado a las cuestiones de “género”), necesitamos 

15 A las resistencias a todo lo queer por parte de un sector del feminismo argentino se refiere 
también Valeria Flores en su libro Interruqciones. Ensayos de poética activista. Escritura, polí-
tica, pedagogía (2013). 
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acabar con el concepto de género como sinónimo de mujeres cis y 

sacarlo, de una vez por todas, del marco de la heteronormatividad, 

alejarlo de la mente heterosexual, como la llamó Wittig (1992). Hay 

que seguir queerizando o tortilleando al feminismo, por utilizar una 

expresión del cono sur, y visibilizando y transversalizando la lucha 

feminista y queer en todas las movilizaciones y a través de todas las 

alianzas de cuerpos posibles.

Para finalizar, entiendo queer como lugar de encuentro, como es-

pacio de posibilidades. Llamémonos queer o transfeministas o como 

queramos según la trayectoria política de los términos y nuestras 

experiencias en cada contexto; lo importante, a mi modo de ver, es 

que se trate de unas prácticas políticas que no excluyan a nadie y que 

se utilice queer o cuir o transfeminismo en clave de resistencia, de 

transgresión, de mirada interseccional y de crítica decolonial. Para 

ello no podemos olvidar las múltiples fuentes de vulnerabilidades 

a las que hacemos frente, los diferentes niveles en los que hay que 

trabajar y la necesidad de políticas de coaliciones. En la actualidad, 

contamos con bastantes grupos cuir y transfeministas en el Estado 

español (la Transmaricabollo de Sol es sólo uno de ellos), con un tra-

bajo interseccional entre luchas, ubicados algunos también en los 

cruces tan fértiles entre activismo y arte (como el caso del grupo 

transfeminista Post-op con la diversidad funcional dentro del pro-

yecto “Yes, we fuck”16). A esto hay que sumar unos lazos más fuertes 

estos últimos años con el cono sur (a través, aunque no sólo, de mi-

grantxs que están en Europa y viceversa), que van en la línea a seguir 

de tender puentes entre luchas y charcos, más necesarios que nunca, 

si cabe, para seguir resistiendo crítica y colectivamente ante las ame-

nazas globales.

16 Véase http://postop-postporno.tumblr.com/Pornortopedia y http://vimeo.com/yeswefuck.
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Íris Nery do Carmo

1 Trabalho apresentado durante o II Seminário Internacional Desfazendo Gênero, no simpó-
sio intitulado “Monstrofilia bajubá: desfazendo gênero e espécie”. 
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introdução

Em termos gerais, o tema da presente pesquisa diz respeito aos 

movimentos sociais contemporâneos e os novos sujeitos políticos 

no Brasil, tendo como pano de fundo a reverberante multiplicidade 

de vozes e sujeitos que se reconhecem como feministas. No cenário 

político atual, os feminismos contemporâneos constituem espaços 

cada vez mais hifenizados (OLIVEIRA, 2010), em que esses sujeitos 

se localizam e negociam identidades. 

Essa circulação das ativistas entre diversas agendas e bandeiras 

políticas orientou a elaboração do meu projeto de doutorado, o qual 

busca compreender o trânsito entre ativismos, o múltiplo pertenci-

mento e a chamada “hifenização dos feminismos”. O interesse recai 

sobre como esses processos constroem novos sujeitos políticos no 

cotidiano mesmo da militância, a partir de uma rede interestadual 

de ativistas que tem principalmente entre vinte e trinta anos de ida-

de, são do sexo feminino, provindas de camadas urbanas médias. 

Nesse sentido, o início dos anos 2000 representa um marco 

na temporalidade dos feminismos. De acordo com autoras como 

Julia Zanetti (2011), é no início do século XXI que tem início, no 

Brasil, um movimento em que jovens passam mais notadamente 

a lutar pelo reconhecimento de direitos e interesses específicos, 

como sujeito coletivo. No mesmo sentido, Gonçalves e Pinto (2011) 

apontam que nos últimos dez anos emergem redes e fóruns pro-

tagonizados por jovens, os quais denotam uma recusa a certo tipo 

de organização política instituída. Aqui é de valia apontar para a 

valorização do lúdico, do cultural, o uso da internet e de redes so-

ciais, e a ênfase no cotidiano presentes em alguns desses grupos, 
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como é o caso das “minas do rock” (FACCHINI, 2011), bem como 

as formas horizontais e não institucionais de intervenção política 

que têm sido objeto de atenção sobretudo a partir das mobilizações 

que tomaram as grandes capitais do país desde junho de 2013, e que 

suscitaram inúmeras questões referentes à ausência de lideranças 

e hierarquias formais. 

Mais detidamente, o interesse da pesquisa recai sobre a produ-

ção destes chamados “feminismos hifenizados” – isto é, sobre o múl-

tiplo pertencimento de ativistas jovens que transitam entre diversas 

referências (o punk, o anarquismo, o vegetarianismo, o autono-

mismo, entre outras), as quais são reapropriadas, forjando relações 

que tensionam os limites do fazer político em seu entendimento 

tradicional. 

Trata-se de uma pesquisa etnográfica a partir de uma rede inte-

restadual de ativistas majoritariamente do sexo feminino, jovens 

(entre vinte e trinta anos de idade), provindas de camadas médias 

urbanas, que se reconhecem enquanto feministas e que atuam na 

interface entre política e cultura, produzindo fanzines,2 bandas de 

rock e de funk, livros, eventos, blogs, cooperativas de alimentação 

vegana, coletivos feministas, entre outros. A investigação, atual-

mente em exercício, tem indagado: como se dão esses trânsitos en-

tre referências? Como essa espécie de bricolagem é encarnada por 

esses sujeitos? Como lançam mão de estilos corporais e articulam 

categorias de diferenciação? E o que se entende por política?

Encontramos poucas pesquisas produzidas no país sobre este 

universo jovem de ativismo. Como exceção, podemos mencio-

nar o dossiê Feminismos Jovens, organizado por Facchini e França 

(2011), que aponta para algumas tendências, as quais buscar-se-á 

2 Publicações em papel, geralmente compostas por colagens feitas à mão, de modo que tex-
tos ou desenhos são impressos, recortados e colados em folhas de papel que são montadas 
numa determinada ordem e xerocadas. Esse tipo de formatação manual é uma característi-
ca-chave dos zines (ou fanzines). O baixo custo e a facilidade de confeccionar um zine fizeram 
com que ele se tornasse um dos principais meios de expressão das ideias e da música punk 
(MAGALHÃES, 1993 apud CAMARGO, 2010) – uma referência musical, política e estética cons-
tante no campo. Doravante, o itálico será utilizado como recurso gráfico para marcar catego-
rias nativas identificadas no trabalho de campo e estrangeirismos.
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investigar como se dão na prática ativista: além da localização na 

interface entre cultura e política, ressaltam a múltipla inserção das 

ativistas em movimentos sociais, o questionamento do essencialis-

mo da categoria “mulher” como sujeito do feminismo e o aprofun-

damento da incorporação do lema feminista “o pessoal é político”.

Para tal intento, considera-se salutar o distanciamento das pres-

suposições de um sujeito (“Mulher” ou “Mulheres”) pretendido e 

apriorístico, estável, permanente, universal e fundado na divisão se-

xual, tal qual criticado por Judith Butler (2003). Em outras palavras, 

parte-se da premissa de que não há algo a priori tal como “interesse”  

ou “interesses das mulheres”; antes, entende-se que demandas e 

agendas feministas são processos em constante disputa e negocia-

ção por diversos agentes, entre as quais podemos localizar as jovens. 

Logo, “Mulher” ou “Mulheres” é um termo a ser utilizado na pesquisa 

etnográfica sob rasura.3 Como veremos no campo, um olhar atento re-

vela diversas categorias nativas de identificação de gênero, as quais 

são utilizadas contextualmente pelas ativistas e conformadas na in-

tersecção de gênero, sexualidade e geração, como lésbikas ou lésbi-

cas, sapa ou sapatão, grrrls, trans e cis (gênero), sapatrans, giletonas, 

gordas, bruxas, lobaxs e outras. Por vezes, elas são utilizadas em opo-

sição à categoria “Mulher”, assim como encontramos o uso de “x”, “@” 

ou “ax” na linguagem escrita, no lugar das vogais que marcam a flexão 

de gênero.4

Nesse universo está situado o recorte da presente pesquisa, a qual 

pretende contribuir para a compreensão das formas contemporâneas 

de ativismos no Brasil, em especial os chamados “feminismos jo-

vens” e os processos de renovação desse campo discursivo, por meio 

3 A perspectiva adotada por Hall (2000) defende que certos conceitos-chaves, quando se mos-
tram limitados e não mais “bons para pensar”, podem ser postos “sob rasura”. Isto é, uma vez 
que não há como substitui-los por conceitos “mais verdadeiros”, a rasura permite que conti-
nuemos a pensar com eles, trabalhando, contudo, não mais no paradigma em que foram uma 
vez gerados. Esse seria o caso do conceito de identidade (ou identificação) ainda necessário 
– especialmente dada a sua centralidade para questões envolvendo a agência e política.

4 Doravante, utilizarei para a escrita deste ensaio o recurso gráfico do sublinhado a fim 
indicar termos êmicos, isto é, categorias provindas do campo etnográfico. 
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do olhar para a hifenização das identidades políticas na emergência 

de novos sujeitos.

As indagações que tenho buscado explorar partem, portanto, 

desse contexto mais amplo, que localizo na contemporaneidade,  

e que diz respeito a tensões no entendimento sobre o fazer político, 

o que, no caso do feminismo, tem a sua face mais evidente no uso 

que certas ativistas fazem do lúdico, da sociabilidade e da interfa-

ce entre cultura e política. Refiro-me especificamente a este marco 

temporal, quando assistimos a uma multiplicação de vozes que se 

reivindicam como feministas, e à emergência das jovens enquan-

to grupo que atua não mais apenas como indivíduos no campo fe-

minista, mas como sujeitos políticos, o que aponta para a geração 

como um eixo de diferenciação social relativo às diversas formas 

pelas quais a vida é periodizada.

A investigação que deu lugar ao presente artigo e que diz res-

peito às questões do simpósio temático supracitado teve início em 

meu mestrado, a partir do qual comecei a fazer etnografia móvel 

em determinados eventos feministas, a fim de investigar os sen-

tidos atribuídos ao veganismo numa rede de ativistas feministas 

jovens, organizadas a partir de uma configuração espaço-temporal 

em rede, na qual, como mostrarei, circula uma variedade de artefa-

tos, pessoas, ideias, categorias.

O “veganismo” é uma corruptela diferenciadora de “vegetaria-

nismo”, e que consiste numa alimentação composta a partir da in-

terdição de alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite, 

laticínios e seus derivados. Entendo que o que se chama por “vege-

tarianismo” ou “veganismo” são significados não estanques, mas 

contingentes e negociados entre diferentes agentes sociais. 

A partir da categoria analítica “gastropolítica” (APPADURAI, 

1981), me propus a pensar o veganismo para além de uma inter-

dição alimentar (no caso, uma interdição de alimentos de origem 

animal) e busco pensá-lo em seus aspectos produtivos, isto é: quais 

são os valores a ele atribuídos? Que tipo de corporalidade e estilos 
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ele constrói? Que gastropolítica o engendra? Como o veganismo é 

encarnado nos discursos e práticas ativistas?

Desse modo, buscou-se uma perspectiva distinta do que Avakian 

e Haber (2005) identificaram como os enfoques feministas tradicio-

nais acerca da alimentação, quais sejam:

a. aqueles trabalhos sobre o tema que frequentemente se li-

mitam às desordens alimentares, como bulimia e anorexia;

b. aqueles estudos sobre o trabalho doméstico que veem o es-

paço do lar e da cozinha como marcador da opressão pa-

triarcal, de forma essencialista.

Em termos metodológicos, o trabalho de campo tem sido rea-

lizado em eventos sediados em diferentes estados brasileiros (até 

o momento, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro) 

desde o ano de 2012. Afastou-se, portanto, de um modelo tradicio-

nal de pesquisa etnográfica, focada intensivamente no interior de 

uma localidade específica durante um período contínuo de tempo, 

em direção ao que vem sendo chamado de “etnografia multissitua-

da” (multi-sited ethnography) – uma etnografia móvel que, debru-

çada sobre um objeto de estudo multilocalizado, busca “examinar 

a circulação de significados culturais, objetos, e identidades num 

tempo-espaço difuso.” (MARCUS, 1995, p. 96) Ademais, a pesquisa 

também lança mão de análise documental e iconográfica.

a vingança dos corpos

Como ponto de partida, a frase utilizada entre aspas no títu-

lo será objeto de reflexão, tomada como fio condutor da análise. 

Traçarei linhas em torno dela, seguindo pontos nodais na rede 

como pistas etnográficas, a fim de compreender as convenções de 

gênero e sexualidade acionadas e/ou contestadas numa gramática 

política particular. A figura da rede é aqui utilizada em sentido des-

critivo para denotar um emaranhado de relações descentradas, sem 
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fluxos pré-definidos, cujos atores mantém laços informais que se 

(re)configuram dinamicamente em uma gramática política própria.

“Fiz do meu corpo a revolução” é uma referência que surgiu 

pelo menos duas vezes no meu trabalho de campo durante o ano 

de 2013. A primeira menção foi feita por uma banda de Brasília, ao 

se apresentar no Festival Vulva la Vida, na cidade de Salvador, em 

fevereiro de 2013. A segunda referência diz respeito ao slogan uti-

lizado na camiseta do evento Ladyfest, ocorrido em São Paulo, no 

mês de agosto do mesmo ano. 

Assim, “Fiz do meu corpo a revolução” foi uma frase proferida 

em voz gritada, “rasgada”, quando a banda Dança da Vingança se 

apresentou em um dos momentos da minha incursão em campo 

etnográfico, no Festival Vulva la Vida (FVLV).5 A música em estilo 

punk rock foi performada por quatro garotas, com guitarra, contra-

baixo e bateria, e durou menos de dois minutos. A letra aponta para 

o lugar do corpo em um agenciamento feminista pautado pela so-

ciabilidade, a diversão e a união. Ela diz:

Nós dançamos porque o nosso corpo está livre  

Nós dançamos porque não estamos sozinhas  

Só queremos estar num espaço que é nosso  

O nosso corpo grita pela vingança  

Por tudo aquilo que desejamos 

Não deixe se enganar com as certezas  

Não deixe o medo te impedir o que deseja 

Nós dançamos porque nos sentimos vivas  

Nós dançamos porque somos mais quando unidas  

Só queremos estar num espaço que é nosso  

O nosso corpo grita pela vingança  

Fiz do meu corpo a revolução6

5 Autoras como Eliza Bachega Casadei (2012), Jéssika Ribeiro, Jussara Costa e Idalina Santiago 
(2012) e Gabriela Marques e Joana Pedro (2012) relacionaram, em suas pesquisas, o Festival 
Vulva la Vida ao que seria o feminismo riot grrrl ou “feminismo punk” brasileiro. 

6 Disponível em: <http://dancadavinganca.bandcamp.com/>. Acesso em: 08 out. 2015. 
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Durante os quatro dias do festival foram realizadas nove ativi-

dades, entre oficinas e bate-papos, as quais abordaram temas como 

fotografia e memória feminista; vegetarianismo, segurança ali-

mentar e as mulheres do campo; moda e feminismo; música como 

empoderamento; a prática do furto como desobediência civil femi-

nista e de classe; e a construção dos afetos e subjetividades a partir 

da heterossexualidade como um regime de poder.

O evento, que trouxe a banda de Brasília até a cidade de Salvador, 

teve como público regular cerca de sessenta pessoas, chegando a 

duzentas na noite do show principal. Junto à programação no blog, 

foi anunciado que “Todas as atividades, com exceção dos shows, 

são isentas de homens cisgênero.”7 

No cartaz de divulgação do FVLV (Figura 1), difundido princi-

palmente em meios digitais, chama a atenção a seguinte ilustração: 

sobre um pergaminho, vemos quatro corpos que encarnam signos 

humanos e animais, os quais se valem da figura reapropriada da 

bruxa como uma mediadora de universos interespécies.

Trata-se também de uma cena de comensalidade, isto é, de par-

tilha de alimento ao redor de uma mesa. O “comer junto”, conforme 

aponta a Antropologia da Alimentação, é um fator de sociabilidade. 

Isto é, os rituais de comensalidade são notadamente conhecidos 

como mecanismos para a consolidação de solidariedade grupal: 

durante o “tempo da comida” há conversas nas quais as experiên-

cias individuais podem ser compartilhadas de modo que interesses 

e perspectivas dos participantes são intercambiados e mutuamen-

te conhecidos. Assim, as relações grupais são mantidas e as pers-

pectivas divididas; essas histórias comuns e recordações ao redor 

da mesa constituem o espirit de corps do grupo, provendo a base de 

uma identificação comum entre os membros. (GUGLIELMUCCI; 

ÁLVAREZ, 2006, grifo do autor)

7 Cisgênero é uma categoria êmica utilizada para designar pessoas cuja identidade de gênero 
mantém coerência com o sexo o qual lhe foi designado ao nascer. Blog do festival: <https://
festivalvulvalavida.wordpress.com/>. Acesso em: 13 mar. 2013. 
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figura 1 – Cartaz 
Festival Vulva la Vida 
(2013)

Fonte: Site do evento 
indicado no cartaz.

Tanto no Ladyfest quanto no Festival Vulva la Vida, rituais de 

comensalidade ocupavam lugar relevante: para além de acessório, 

a comida vegana reunia e aglutinava pessoas, se fazendo presente 

nas banquinhas de venda e troca, em letras de música, em fanzines, 

na iconografia dos cartazes, nas cooperativas e coletivos. Em outro 

trabalho, discuto a centralidade desses rituais em sua relação com o 

ideal de sororidade, tão presente nos chamados feminismos jovens. 

(CARMO, 2013)
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As comensais no cartaz do festival são sujeitos híbridos. Entre 

eles, o que poderíamos descrever como uma sapa-bruxa segura uma 

xícara com a estampa de um machado de duas lâminas, também co-

nhecido pelo termo êmico labrys e empregado no campo etnográ-

fico como símbolo de afirmação lésbica.8 A figura da bruxa é parte 

de um repertório maior composto pela assunção de categorias de 

acusação reivindicadas e ressignificadas, como a sapa, que com 

frequência figura como supressão de “sapatão”. Há, destarte, um 

jogo com fronteiras não só de espécie, mas de gênero e sexualidade, 

como veremos adiante, seguindo as pistas etnográficas. 

Alguns meses após o FVLV, fui à cidade de São Paulo, dando 

continuidade ao trabalho de campo. Na ocasião, estive presente em 

evento no qual estava à venda a camiseta do Ladyfest (LF) – outro 

festival que compõe a rede pesquisada. O nome é uma referência 

ao festival norte-americano de punk feminista, hoje realizado de 

forma independente em diversas partes do mundo. A camiseta tra-

zia o slogan daquela edição: na frente, uma estampa que consistia 

em um desenho de traços simples de um corpo híbrido, com seios 

à mostra, pernas e axilas peludas, barriga saliente com uma cabeça 

de elefanta(e), onde, ao lado, lia-se: “meu corpo, minha revolução”, 

e o nome do festival (Figura 2). 

Na referida edição do Ladyfest aconteceu o show de um grupo 

de hip hop chamado Krudas Cubensi, que se identifica como queer, 

e é composto por duas rappers cubanas, cujas letras e performan-

ces falam sobre racismo, xenofobia, gordura e também veganismo. 

O nome é uma referência ao pertencimento latino-caribenho das 

rappers (Cubensi) e ao que é natural, não refinado, cru (Krudas). 

Assim como a banda Dança da Vingança, Krudas Cubensi possui 

uma composição racial mista – uma exceção frente à identidade 

8 Reivindicado como símbolo lésbico e representado por um machado de lâmina dupla, o 
labrys é associado a “várias divindades femininas da mitologia greco-romana, como Gaia, 
Réa, Ártemis, Diana e aparece também em outros lugares do mundo, como na Índia e 
no Egito.” Disponível em: <http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys3/labrysbr.
html>. Acesso em: 02 jul. 2013.
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racial (branca) das bandas e coletivos em geral envolvidos com a 

organização do Ladyfest em sua versão paulistana.

figura 2 – Camiseta 
do Ladyfest São Paulo 
(2013)

Fonte: Acervo da autora.

De acordo com interlocutoras da pesquisa, a edição brasileira 

do LF no ano de 2013 contou não só com uma noite de shows (de 

rock, música eletrônica e rap), mas também, no dia seguinte, com 

a exibição de vídeos de temática lésbica e debate com Odaymara 

Cuesta e Olivia Prendes, integrantes do Krudas Cubensi. Na ocasião 

elas responderam a perguntas do público, quando contaram sobre 

seu envolvimento nos anos noventa com o ativismo queer em Cuba 

e o veganismo – este visto como uma questão de autonomia e coe-

rência: “Para nós, se trata de coerência na luta. Se lutamos contra 

a exploração e a dominação das mulheres, se lutamos contra a ho-

mofobia, contra o preconceito racial, não podemos deixar de lado a 

opressão contra os animais.” (URBINI, 2013?) 

Uma das músicas do repertório do grupo se chama La Gorda. 

Com versos em espanhol e alguns trechos em inglês, a letra gira em 

torno da assunção da gordura. Nela, o excesso, o volume, o corpo 

cilíndrico são valores, signos de resistência. A música possui um 
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videoclipe disponível no site YouTube9 produzido de forma sim-

ples, com imagens ora do grupo cantando as rimas pela rua, ora 

com a dupla sobreposta a diversas imagens, entre elas, a imagem de 

uma opulenta baleia no mar, momento em que é operada uma as-

sociação das Krudas com o animal. Além da baleia, vemos também 

um(a) elefante(a), e imagens de pratos de comida, como saladas, 

pães e bolos. 

Mais uma vez, há uma série de apropriações e ressignificações 

de categorias de acusação que remetem a outras espécies, como 

a baleia e a elefanta, e operam a restauração do referente animal 

ausente enquanto uma agência social, construindo significados 

alternativos para aquelas corporalidades humanas e não humanas 

dentro de um imaginário feminista.

A filósofa Carol Adams (2012) argumenta que, para que a car-

ne exista, animais – antes possuidores de um nome e um corpo – 

se tornam “referentes ausentes” e, numa operação simbólica, são 

transformados em comida. É assim que, em nossa linguagem, o uso 

de “carne” não evoca morte ou animais retalhados: vacas, depois de 

mortas, são fragmentadas, se tornam bifes, rosbifes, hambúrgueres 

– referenciais, para Adams, menos inquietantes. 

Tal restauração, no ativismo aqui objeto de reflexão, é operada 

por meio da interdição alimentar de ingredientes de origem ani-

mal, dos rituais de comensalidade, mas também através de meios 

discursivos, da assunção de categorias acusatórias e da produção 

iconográfica – que reinventa fronteiras corporais, forjando uma 

cosmologia própria que reinventa as fronteiras de gênero, sexua-

lidade e espécie.

Nesses festivais, a comida vegana circula numa rede junto a uma 

bricolagem de referências, como os fanzines, o punk, o anarquismo, 

a pedagogia e ética “faça você mesma”, as bandas de punk, de funk 

e rap, as cooperativas e os coletivos, etc. Os eventos não são organi-

zados por produtores ou pessoas com funções especializadas fixas 

9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Mlzf9BPHZYo>. Acesso em: 09 out. 2015.
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e hierárquicas, mas por grupos organizados de forma contingente 

e fluida em arranjos emicamente referenciados como “coletivos”. 

Durante a pesquisa, o pertencimento a organizações formais ou par-

tidos políticos tem sido quase inexpressivo entre essas redes. 

Essa configuração, que parece ser uma característica fundante 

de novos sujeitos dos movimentos sociais contemporâneos, permi-

te, ao meu ver, que o veganismo seja manejado como uma “tecnolo-

gia de gênero” (DE LAURETIS, 1994), uma vez que ele é mediador de 

diversas estratégias discursivas gendradas. Isto é, não só a ingestão 

em si, mas a produção e circulação da comida vegana são proces-

sos entendidos como capazes de forjar corporalidades, reinscrever 

contornos e linhas corporais em resistências aos regimes de inteli-

gibilidade de gênero. Nesse processo, convenções sobre o normal, 

o saudável e o saboroso são igualmente contestadas. 

A partir de uma profusão discursiva, essas redes têm promovi-

do uma ampliação do léxico feminista, com a emergência e circu-

lação de novas categorias, como o próprio especismo, a gordofobia, 

o capacitismo, o etarismo e adultismo, entre outras. São termos 

que remetem a diversos marcadores sociais da diferença e refletem 

os múltiplos pertencimentos dessas ativistas, que, como exposto 

acima, transitam por diversas bandeiras e agendas políticas. Ao se 

recusarem a falar uma só língua, caracterizando o que algumas au-

toras chamam de hifenização dos feminismos – ou o que Donna 

Haraway (2009) chama de “heteroglossias” –, promovem o descen-

tramento da “Mulher” singular e coerente como sujeito apriorístico 

do feminismo. O homem cisgênero, contudo, é forjado como seu 

“exterior constitutivo”.

Há, destarte, um conjunto de circunstâncias que indicam que as 

posições de sujeito, portanto, não são fixas; tal fluidez se expressa 

também na ausência de uma identidade coerente e unificadora: ao 

lado do significante “mulheres”, encontramos ainda diversas outras 

categorias que habitam os eventos e que, no universo investigado, 
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dizem respeito aos marcadores sociais de gênero, geração, sexuali-

dade e espécie, tais como lésbikas, gordas, queer, grrrls, trans, lobaxs, 

ciberbruxas, sapatão. Não obstante, é preciso também situar o perfil 

sociológico dessas ativistas e sublinhar que esses trânsitos e hife-

nizações amiúde lançam mão de interpretações nativas de teóri-

cas e acadêmicas feministas, o que reflete o perfil dessas ativistas: 

letradas, de camadas médias urbanas, jovens, universitárias, e, em 

sua maioria, brancas.

Por fim, gostaria de chamar atenção para uma dinâmica de apro-

fundamento da politização do privado que se dá seja em direção a 

novas áreas da vida, seja em um modus operandi qualitativamente 

distinto daquele que parece caracterizar os usos de outrora do slogan 

“o pessoal é político”. Nessa acepção, parece estar em ação uma com-

preensão da natureza e do natural distinta de certas leituras ecofemi-

nistas clássicas, embasadas num “sagrado feminino”, na valorização 

da maternidade e numa divisão sexual unívoca e estática. Aqui, o cor-

po é evocado não como um meio que instrumentaliza fins; antes, ele é 

a própria bandeira política.

Trata-se de um ativismo que se vale sobremaneira de estratégia 

de apropriação de certas produções teóricas recentes – entre elas 

estão algumas que abordam os feminismos e as agências animais, 

como o artigo de Preciado (2014) intitulado El feminismo no es un hu-

manismo e declarações da teórica e ativista Angela Davis durante a 

27th Empowering Women of Color Conference. (HOCHSCHARTNER, 

2014) A intensa circulação de categorias acadêmicas nesse campo 

diz respeito a esse lugar de preponderância que possui a produção de 

certas autoras, reapropriadas e postas em ação no cotidiano do ati-

vismo. Isso abre questões que serão exploradas em outro momento 

da pesquisa, sobre como se dá tal apropriação e quais são as condi-

ções de circulação dessas categorias.
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t r â n s i t o s  d e  g é n e r o : 

leituras queer/trans* da 
potência do rizoma género

João Manuel de Oliveira

Eu é que estou escutando o assobio no escuro.  

Eu que sou doente da condição humana.  

Eu me revolto: não quero mais ser gente. Quem?. 

(Lispector, 2012, p. 23)
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desidentificações e  primeiras impressões

Comecemos pelo detrás do título, do avesso, como se queer1 fos-

se português e quisesse dizer deslizar categorias, géneros, identida-

des e desejos que se complexificam, tornando-se mais tortas, mais 

invertidas, deslizando como ácido numa pedra e corroendo-a um 

pouco, deixando rasto, marcando a pedra. Um queer antes demais 

sensibilidade e traço, não identidade, mas antes um traço de uma 

desidentificação (Muñoz, 1999): um modo de apropriar e reconstruir 

um texto culturalmente codificado que é ressignificado para passar 

a expôr os termos universalistas e de exclusão dessa mensagem, en-

quanto se apropria o texto para que esse passe a dar conta e a incluir 

identidades e identificações de minorias. Com Gayatri Spivak (2014) 

podemos apreender um método de descolonização, para mim, des-

-heterossexualização,2 que também pode ser queer. Usando Frantz 

Fanon como exemplo: quando Fanon (1967) descreve a sua própria 

reação à frase de uma menina francesa branca assustada, ao vê-lo na 

França, recém-chegado da Martinica – “Mamãe, olha o preto” – ele 

destaca que subsumir toda a sua identidade a ser um negro é tido 

como um insulto numa ideologia racista e colonial, sobretudo no 

país colonizador. Similarmente, o insulto homo e transfóbico produz 

o mesmo tipo de efeitos. A reação de Fanon foi proceder a um esforço 

de analisar e lutar contra a colonização – encontramos aqui outro pa-

ralelismo com o movimento queer – e ir entender os processos de he-

terossexualização do mundo e desconstruí-los. Por fim, importante 

1 E por isso não o vou grafar em itálico. Vou mantê-lo como se fosse português.

2 Usada aqui no sentido que Butler (1992) dá ao regime de heterossexualidade hegemónica.
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capítulo que Fanon dedica a Hegel neste livro, desmontando-lhe o 

eurocentrismo, o que permite, segundo Spivak (2013, p. 61), apren-

der que “a lição de Fanon é que se usa o que os senhores [coloniais] 

desenvolveram e vira-se do avesso, para que sirva os interesses de 

quem foi escravizadx ou colonizadx.” Ou, como alude Spivak (2012),  

a necessidade e a importância da sabotagem. Essa lição é fundamen-

tal para os ativismos e a teoria queer, sobre a necessidade de virar 

uma teoria ou uma frase, ou o que seja, do avesso para a usar de for-

ma que sirva aos interesses de quem foi colonizadx pelas normas de 

género e de heternormatividades.

Nas propostas queer ou feministas queer, estamos sempre no 

domínio da sabotagem, que pode ser hackear, piratear, reciclar, 

e produzir teoria bandita (Singer, 1993), que vai cozinhar e devorar 

(Colling; Pelúcio, 2015), a recorrerem à metáfora antropofágica de 

Oswald de Andrade, infectar com a marca do hífen. (Oliveira, 2014b) 

Do queer, precisamos professar a nossa dificuldade de tradução da 

palavra, mas gostamos de lexicalizá-lo no português, língua creo-

lizada, espaço intermédio entre o colonializado e o império na sua 

posição de semiperiferia, entre Caliban e Próspero, na figuração de 

Sousa Santos (2003). Esse português, língua semiperiférica, não tem 

queer, nem cuir, nem sequer kuir, mas nada nos impede, pois não 

consta que tenhamos que obedecer aos dicionários. Lexicalizemos 

o queer, tiremo-lo da sua gramática política inicial e vamos usá-lo 

noutros sistemas linguísticos (Spivak, 2012), adaptando-o, comen-

do-o. Vamos engoli-lo, degluti-lo e transformá-lo dentro de nós, do 

espaço que definimos como nossa cultura, esse rizoma que não aca-

ba nunca.

Tal como o espanhol, também não temos queer, como reflete 

Sutherland (2009), mostrando nuances estéticas (manipulações em 

torno do identitário pela hiperbolização, metaforização do estigma 

e neobarroquização da identidade como um lugar de fuga da vio-

lência) e políticas (assentes na ideia de que a identidade se dissol-

ve numa hiperidentidade – maricas, sapatão, travesti) desse queer 

 que não temos em português. Essa distinção é particularmente 
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importante, pois permite a produção de políticas pós-identitárias e 

de modos de resistir à normalização e à domesticação neoliberal do 

bom sujeito/cidadão homossexual. (Richardson, 2005) Preocupação 

em muitas sociedades ocidentais e em determinadas classes sociais. 

Contudo, a experiência de um mundo muito maior, de um Sul global 

e de diversas classes, “raças” e grupos culturais levam-nos a cruzar o 

queer também com outras dimensões e outras relações de poder. E se 

fizéssemos como Tim Stüttgen (2014), uma hifenização dos saberes 

e experiências, e puséssemos o “A” de “BlAck” no meio de “Queer” e 

isso desse “Qu*A*re”? Imaginar queer deve ser também a capacidade 

de o pensar a partir de epistemologias do Sul (Santos, 2014), a partir 

de um posicionamento que recusa o eurocentrismo e o ocidentalis-

mo na produção dos saberes/poderes/práxis que surgem a partir das 

lutas contra o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado – que eu 

prefiro aqui definir como as normas de género, permitindo aludir 

simultaneamente às sexualidades, ao género, à sua interseccionali-

dade e ao controlo e policiamento das expressões de género. Assim, 

as epistemologias do Sul (Santos, 2014) são, para além de geográficas, 

relativas a modos de conhecimento que produzem a dessubjugação 

do conhecimento e as modalidades tradicionais da sua legitimação, 

conhecimentos que servem grupos e movimentos sociais, em vez 

do desperdício de conhecimentos e do epistemicídio que resulta 

na supressão do conhecimento subordinado pelos conhecimentos 

colonizadores ocidentais. Esse desperdício e esse verdadeiro episte-

micídio aconteceu com os saberes queer, feministas e trans, como 

reconhece Susan Stryker (2006) na análise que propõe, a partir de 

Michel Foucault, da dessubjugação dos saberes trans. Este texto ins-

creve-se nesta genealogia da dessubjugação e da luta contra o epis-

temecídio, que o pensamento straight (Wittig, 1992), ou hegemónico 

heterossexual, promove e que colonizou toda a academia e mesmo o 

pensamento da esquerda.

Este texto tem vários sinais diacríticos como o –, o *, ou o uso 

de “x’s” no meio das palavras, para criar a indeterminação de gé-

nero, simultaneamente um desejo de abarcar mais e desejo de 
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complexificar, de ir desnaturalizando a linguagem como maneira 

de ver nela uma performatividade que instala a ilusão de uma me-

tafísica da substância. (Butler, 1992) Refiro-me sobremaneira ao uso 

da expressão trans*. Em trans*, como mostra Lucas Platero (2014),  

a adição do * alude à necessidade de assinalar uma heterogeneidade 

de corpos, identidades e vivências para lá das normas socialmente 

impostas. Esse uso implica, pois, um trabalho ativo de sabotagem 

da norma, dar visibilidade, no texto e na vida, à norma e à expres-

são de género que a ressignifica. Precisamente o meu objetivo aqui: 

sabotar o sistema de pensamento sobre os processos de produção 

do género, tomando, como ponto de partida, não os indivíduos que 

são conformes à norma de género, mas aquelxs que apresentam 

performances subversivas de género. (Butler, 1990) Ou seja, con-

ceptualizar os processos de constituição do sujeito genderizado a 

partir de sujeitos trans*, em vez de recorrer às pessoas que (aparen-

temente) se situam e se posicionam na norma, como normativas. 

Trata-se, pois, de um questionamento queer que não presume 

nenhuma equivalência entre género, identidade e desejo, e que, 

pelo contrário, os encara como um deslizamento, uma não conti-

nuidade. É também de um questionamento a partir de uma episte-

mologia trans* que duvida da continuidade essencial da diferença 

sexual como grande narrativa para as teorias do género. Assim pro-

poremos também uma dimensão ontológica do género, a partir da 

sua dupla constituição enquanto norma e expressão (Butler, 1990), 

para além de nos referirmos às dimensões do exercício da violência 

e morte das populações trans*.

necropolíticas,  potência e  potestade de 
género:  espinosa polindo nossas lentes

Antonio Gramsci (1992, p. 371), a partir da prisão, avisa: “A crise 

consiste precisamente no fato de que enquanto o velho está a mor-

rer, o novo ainda não pode nascer; neste interregno surge uma gran-

de variedade de sintomas mórbidos”. Esta análise do modo como a 
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inovação e a mudança se interligam com as estruturas já existen-

tes, gerando uma situação de atrito e de conflito, pode ser aplicada 

ao caso do género. Pensemos nos movimentos contra o ensino e a 

produção de conhecimento sobre género, que recusam a difusão e 

disseminação do conceito nos programas escolares e na educação, 

que hoje em dia estão presentes em vários países. Manifestações 

organizadas contra o género (o que quer que isso queira dizer), que 

se juntam a objectivos políticos de impedir legislações sobre casa-

mento entre pessoas do mesmo sexo; estatuto familiar centrado 

exclusivamente no casal heterossexual; impedimento de casais do 

mesmo sexo de adotar crianças. 

Contraste-se esse movimento conservador e fundamentalista 

das normas tradicionais de género com aquilo a que Judith Butler 

(2005) chamou de Novas Políticas de Género, ligadas aos movimen-

tos transgénero, transexual, intersexo e as suas relações com o femi-

nismo e a teoria queer. De fato, como Butler (2005) mostra, a relação 

entre as singularidades e as normas é de tensão: um “eu” que é cons-

tituído pelas normas, mas que se esforça por manter uma relação 

crítica e transformadora com elas. Essa tensão tem uma profunda re-

lação com o reconhecimento de humanidade: “Posso sentir que sem 

alguma forma de reconhecibilidade não posso viver. Mas também 

posso sentir que os termos através dos quais a minha vida é reco-

nhecida tornam a minha vida invivível.” (Butler, 2005, p. 4) Ou seja, 

trata-se de uma tarefa que pode ser lida como alargar o âmbito de 

reconhecimento do humano para incluir pessoas que necessitam de 

reconhecimento para lá das normas dimórficas e binárias do género. 

O facto de países como a Argentina e Malta já terem legislação com-

pletamente assente na autodeterminação das pessoas para efeitos do 

reconhecimento legal do género, da existência de políticas de uso de 

nome social nalgumas instituições públicas e nalguns estados em 

países, como o Brasil, já evidencia alguns dos impactos dessas pro-

blematizações trazidas pelos movimentos sociais, pelos estudos de 

género e teoria queer e por outrxs aliadxs.
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A emergência desses movimentos e das suas reivindicações (o no- 

vo), e a existência de grupos, instituições, estados e religiões que põem  

em causa qualquer possibilidade de ressignificação das relações so- 

ciais de género, traduzem essa crise a que alude Gramsci, que é mar-

cado pelas dificuldades acrescidas ao novo em emergir, pela resis-

tência do velho em desaparecer. Os sintomas de morbidez, a que se 

refere Gramsci, são marcados por duas lógicas a que iremos aludir: 

uma lógica ideológica, marcada por uma maneira de ver o género 

naturalizado como sexo e como tal, sem possibilidade de mudança 

e com consequências para a manutenção de um modelo de família 

muito tradicional, falsamente tido como maioritário, centrado no 

casal heterossexual reprodutor, com uma divisão sexual do trabalho 

clássica e que parte do contrato/sacramento do casamento, que vai 

alimentar imaginários religiosos e conservadores, heteronormativos, 

misóginos e transfóbicos. Esse modelo é apregoado como estando em 

risco e as formas de diversidade familiar são tidas como ameaçadoras 

ao modelo e capazes de o pôr em causa e por isso devem ser contidas e 

controladas, quando não mesmo banidas, como se nota nas leis sobre 

o estatuto de família, a comungarem de um modelo específico e fami-

lialista, sem terem em conta a diversidade de formas de organização 

familiar e relacional. 

Por outro lado, temos a lógica da violência, simbólica ou não, 

sobre a diversidade do género, através do exercício da violência e 

mesmo do assassinato contra pessoas queer e trans*. De acordo com 

Balzer e Hutta (2012), no Relatório da Transgender Europe, o caso do 

Brasil é o pior dos casos contabilizados (sempre subestimados). É o 

país do mundo com mais casos noticiados de assassinatos contra 

pessoas trans* até 2011. Esses números, obtidos nesse relatório, mos-

tram que no Brasil ocorreram 50% (325) dos homicídios de pessoas 

trans* na América do Sul e Central (644) e 39% dos homicídios de 

pessoas trans* em todo o mundo (831), entre os anos de 2008 e 2011. 

Berenice Bento (2014) descreve a situação do Brasil como transfemi-

nicídio, ou seja, como uma política de eliminação intencional, disse-

minada e sistemática dessa população e que apresenta características 
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distintivas, como as mortes ritualizadas, que ocorrem no espaço pú-

blico, em situação de impunidade por parte do Estado, constituindo 

uma espetacularização exemplar que se constitui como preventiva. 

No caso português, a morte de Gisberta Salce Júnior,3 mulher 

trans brasileira imigrante, no Porto, às mãos de jovens rapazes insti-

tucionalizados numa instituição religiosa, descrevi-a anteriormen-

te (Oliveira, 2014a), recorrendo à ideia de necropolítica (Mbembe, 

2003) e de necropolítica queer. (Haritaworn; Kuntsman; Posocco, 

2014; Puar, 2007) A necropolítica é uma forma de soberania assente 

na “instrumentalização generalizada da existência humana e na des-

truição material de corpos humanos e populações.” (Mbembe, 2003, 

p. 14) Enquanto Foucault (2008) se centrou na biopolítica e no biopo-

der, o foco na necropolítica implica em determo-nos, como explicam 

Haritaworn e outros (2014), em determinadas populações que são 

sujeitas a um overkill (um excessivo número de homicídios, como é 

o caso da população trans* no Brasil e noutros países), o que coloca 

essas populações numa ontologia de quase vida, dada a vulnerabili-

dade dessas populações ao necropoder. 

Puar (2007), na sua consideração sobre necropolítica queer, acres-

centa as dimensões da radicalização e da classe: para alguns/mas, 

certos Estados reservam o casamento e a família, enquanto outras 

pessoas são aguardadas num campo de refugiados, enviadas para os 

seus países de origem quando pedem asilo político por conta da sua 

sexualidade ou por outras razões. Ou simplesmente são deixadas para 

morrer no Mediterrâneo. Assim, a necropolítica queer, trans* e outras 

fazem parte da democracia e constituem-na (Haritaworn; Kuntsman; 

Posocco, 2014) através de mecanismos legais, de desproteção, de en-

carceramento e de negligência, que se revelam mundos de morte, 

isto é, “novas formas de existência social onde vastas populações são 

3 Sobre quem Maria Bethânia canta em A balada de Gisberta. A história cruel de Gisberta 
com espancamento, tortura e afogamento, dos quais resultou sua morte, deu origem a 
uma campanha quer nacional, quer internacional, “Justiça para Gisberta”, que será uma das 
primeiras da Transgender Europe contra violência antitrans.
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sujeitas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-

-vivos.” (Mbembe, 2003, p. 39)

Esses movimentos que revelam o sintoma da crise do sistema 

de género compactuam, legitimam e fundamentam tais políticas e 

por isso se torna cada vez mais necessário um vigoroso combate aos 

seus ideários, dado que podemos ler as normas que representam e 

que pretendem ver cumpridas como o reenvio de ainda mais pessoas 

queer e trans* para esses mundos de morte, nos quais, pela marca da 

vulnerabilidade, serão deixadas nas garras do necropoder. Contudo, 

esse modelo que preconiza o género como forma de conformida-

de e opressão de outrxs só conta uma parte da história do género.  

Os sintomas mórbidos de Gramsci querem mesmo dizer morte.

Regressemos, por momentos, a Baruch Espinosa, pelas mãos 

de Antonio Negri (2013) e de Judith Butler (2015). Ambxs defendem 

a tese de que há uma leitura profundamente anti-individualista 

de Espinosa que encontra em Deleuze um dos seus primeiros ex-

poentes. Butler (2015) argumenta a partir da ideia de que a Ética de 

Espinosa defende uma visão da categoria de vida como uma que 

não pode ser entendida de forma individual, até porque, de acordo 

com Espinosa, o conatus (o esforço que cada coisa faz para perseve-

rar no seu ser) é aumentado ou diminuído em função dos encon-

tros com os outros. Assim, Espinosa estaria a advogar, na óptica de 

Butler, que a singularidade está implicada nas singularidades de 

outrxs e que, como tal, o desejo da vida põe a singularidade do eu 

em questão, dada essa importância dx Outrx. Quando Espinosa se 

move da ética para a política, esse projeto é claro, pois, como pro-

põe também Negri (2013), é marcado pela sociabilidade que não é 

mutuamente exclusiva ou oposta à singularidade; pelo contrário, 

a socialidade apropria-se da singularidade, desapossa-a e, ao mes-

mo tempo, a singularidade limita as possibilidades totalizantes do 

social, mas que assume a sua especificidade no contexto em que é 

gerada, ou seja, na socialidade. Negri (2013) defende a tese de que 

a partir da consideração desta tensão entre socialidade e singulari-

dade, a multitude é um dos loci teóricos de Espinosa a que ele vai 
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dar maior importância, distinguindo entre “ser-multitude”, isto é, 

a composição fenomenológica da multitude como um conjunto de 

singularidades a partir de um princípio de utilidade; e “fazer-mul-

titude”, um processo material e coletivo dirigido por uma paixão. 

Essa multitude é a origem da Lei e do Estado, a fonte da soberania, 

e constrói uma ideia de cidadania multitudinária e a sua potência 

reside nas diferenças entre singularidades. Paul B. Preciado (2011, 

p. 18) recorre precisamente a esta ideia das multitudes queer como 

o sujeito possível da política queer: 

Não existe diferença sexual, mas uma multidão de dife-

renças, uma transversalidade de relações de poder, uma 

diversidade de potências de vida. Essas diferenças não 

são ‘representáveis’ porque são ‘monstruosas’ e colocam 

em questão, por esse motivo, os regimes de representa-

ção política, mas também os sistemas de produção de 

saberes científicos dos ‘normais’. 

Nota-se de forma bastante clara o impacto das ideias de Espi-

nosa e a sua relevância para um pensamento queer. O contributo de 

Espinosa pode ser muito útil igualmente noutro contexto, o con-

texto da constituição do sujeito genderizado, como irei mostrar. 

Se pensarmos na teoria da performatividade de género, propos-

ta por Butler (1990), é preciso entender que existe uma relação com-

plexa entre normas e expressões de género, em que a norma, que é 

constituída pela repetição e pela citacionalidade das performances, 

vai, por sua vez, condicionar o modo como essas expressões são 

legíveis e reconhecíveis à luz dessas normas de inteligibilidade, 

se a falha da performance (que sempre ocorre) não desconstrói a 

pseudointerioridade e especialização do género. Poderíamos de-

compor sem opor, pois não se trata de uma antinomia, mas de uma 

relação de interdependência e de tensão criativa, estas maneiras 

de olhar para o género enquanto expressão, enquanto possibili-

dade, enquanto promessa, condicionado por uma outra forma de 

género, decorrente da repetição e citacionalidade da primeira, mas 
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que impõe esse modo de representação do género como norma-

tivo. Simultaneamente, a teoria de Butler nos permite olhar para 

um género que é ativamente feito e criado, mas que está sempre 

significado por determinadas normas de género. Essa distinção 

permite-nos avançar para considerar processos mais vastos de sig-

nificação do poder e que dão razão a Porchat (2015) quando afirma a 

clara influência no trabalho de Judith Butler. Espinosa é um filóso-

fo muito pertinente para a teoria do género na sua distinção entre 

poder como potentia e poder como potestas. Para Espinosa, o po-

der não pode ser entendido simplesmente de uma forma simples, 

como um exercício de força sobre outrem. Na sua acepção, potestas 

é um poder ligado a uma concepção de comando, uma faculdade, 

implicando a capacidade de agir e criar efeitos, um poder que está 

ligado à possibilidade de ser usado ou inibido, portanto, uma con-

cepção transcendente do poder. O poder potentia implica o uso e 

exercício da força em acto, localizado, um poder que é imanente e 

onde se coordena desejo subjectivo e construção. Essa distinção foi 

já usada em relação ao género por Braidotti (2011), mas no meu caso 

pretendo localizá-la em relação às teses butlerianas, em que a po-

testas está claramente ligada às normas de género que estão sempre 

em relação com o género imanente, a potentia de género que tem 

que ver com a expressão do género no concreto, que é claramen-

te afectada pelas normas, que são limites à ação do género. Essa 

é uma concepção do género que é simultaneamente a norma e o 

que está para lá da norma. O conceito de potência de género é parti-

cularmente útil para compreender determinadas incorporações da 

norma e das suas ressignificações, profundamente ligada ao corpo 

e aos usos do corpo e implicando um pensamento que vê no género 

simultaneamente ação e limite da ação. Contudo, implica passar a 

pensar-se o género num outro quadro ontológico. 
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trânsitos de género:  
passos para uma ontologia

Denise Riley (1988) pergunta-se se é possível habitar um género 

sem um certo grau de horror. Tenho dificuldade em não dar uma 

resposta negativa a essa dúvida. Uma resposta a esse questiona-

mento implica uma curta viagem aos primeiros usos do conceito 

(ver Oliveira, 2013), nomeadamente ao trabalho de John Money, que 

funda o conceito como uma alternativa à ontologia do sexo como 

natural, imutável e dimórfico. De facto, desde o início que o géne-

ro tem uma relação com as pessoas trans* e intersexo, dado que o 

conceito foi criado para precisamente servir de sustentação a uma 

terapia comportamentalista de reprogramação do género, isto é, 

a um trabalho que visava que crianças intersexo ou que tivessem 

sofrido algum acidente na sua genitália se recondicionassem para 

viver no outro sexo/género. Assim, cria-se a identidade de género 

que, para Money, Hampson e Hampson (1957), se constitui como a 

expressão privada do género, um aspeto fundamental da existên-

cia e que tende a confluir para uma expressão pública, entendida 

como o papel de género, que envolve dimensões de reconhecimen-

to social e cumprimento de expectativas sociais de conformidade. 

Essa identidade de género, que implica transferir para a esfera da 

psicologia o que antes era tido como um discurso da natureza e que 

por isso pertencia ao domínio da biologia, implicou uma série de 

implicações, a meu ver, que passo a enunciar:

a. individualizar o género, que passa a ser descrito como uma 

identidade; 

b. resgatar o sexo do domínio estrito da biologia para operar so-

bre ele tecnologicamente (Preciado, 2008);

c. produzir técnicas de programação de género aplicáveis às 

pessoas com um género não conforme ao sexo.
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Essas implicações, conforme também analisa Anne Fausto-Ster-

ling (2000), decorrem também do sobreinvestimento ideológico que 

Money faz no dimorfismo de género. A diferença sexual continuou 

a ser a ontologia do género, sendo entendida de um modo transcen-

dente aos sujeitos, que mesmo que apresentando identidades de 

género que possam ser distintas de um sexo biológico, são necessa-

riamente reguladas por um sistema dicotómico e polarizado: mas-

culino e feminino. E se pensarmos na diferença sexual como uma 

produção do género, como faz Butler (1990), o sexo será uma repre-

sentação desde logo marcada pelo género, pois o sexo se apresenta 

como dicotómico porque as normas de inteligibilidade do género 

assim o determinam. O que é corroborado pelos trabalhos de Fausto-

-Sterling (2000), que mostra como Money investe no modelo dimór-

fico do sexo, sem nunca ter em conta que o modelo dualista implica 

sempre a ideia de um sexo essencial que pré-existe o sujeito, sem 

entender o modo como os sistemas de inteligibilidade socialmen-

te construídos do sexo (necessariamente género) são determinados 

pelas dinâmicas societais. Para Fausto-Sterling (2000), os sistemas 

de género estão em mudança e, como vimos, há ampla evidência dis-

so. As mudanças tecnológicas, mudanças nas tecnologias de género 

(Lauretis, 1987), implicam também que o horizonte de possibilidade 

se alargou, o que, para essa autora, implica que estaremos a sair de 

uma era do dimorfismo sexual para entrarmos num modelo da va-

riedade, da diversidade para além dos dois sexos. Argumento aqui 

também a favor dessa diversidade. 

Simone de Beauvoir (1975) é uma das nossas guias. Apesar de 

recorrer à ideia de relações sociais de sexo, é possível afirmar que 

o pensamento de Beauvoir se inscreve numa tradição a que hoje 

chamamos Estudos de Género. Em O segundo sexo, Beauvoir proce-

de uma separação entre as ideias da diferença entre os sexos, para 

separar as mulheres de um destino social que é discursivamente 

construído como biológico. Essa clarificação permitiu-lhe também 

evidenciar que é no domínio das relações sociais que se pode tra-

tar a questão da desvalorização das mulheres face a um referente 
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universal androcêntrico – o homem como peso e medida do hu-

mano. Assim, a desnaturalização que Beauvoir propõe recorre ao 

suporte de uma nova ontologia para substituir a antiga ontologia 

da diferença essencial entre os sexos: o devir mulher. A importante 

lição de Beauvoir do não se nascer mulher, tornar-se mulher, con-

cretiza a ideia da permanente construção do género. Ora, pegando 

nessa ideia de tornar-se mulher ou ir-se tornando mulher, não sig-

nifica, como afirma Butler (1990), que quem se torna mulher o faça 

por sua espontânea vontade, mas sim por uma compulsão cultural 

para o fazer, e que quem se torna mulher seja necessariamente do 

sexo feminino. Essas questões remetem-nos para o plano funda-

mental do género descrito como um processo, um devir, um ir-se 

tornando. 

Essa concepção do género como um devir também deve ser pen-

sado no âmbito de uma reflexão mais geral sobre os usos do conceito 

de género que implica ver nele um rizoma (Deleuze; Guattari, 2007) 

em vez de um conceito, ou seja, implica pensar o género numa mul-

tiplicidade de propostas científicas, artísticas, culturais e políticas, 

ligadas entre si de formas inesperadas, com linhas de fugas e proces-

sos. Em vez de procurar definir qual é o género, pensamos o género 

como os géneros, inúmeras possibilidades, multiplicidades e dife-

rentes posições sociopolíticas. Seguindo as propostas de Deleuze e 

Guattari (2007, p. 25-26), 

qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado com 

qualquer outro, e tem de sê-lo. É muito diferente da ár-

vore ou da raiz que fixam um ponto de ordem. [...] Num 

rizoma [...] cada linha não aponta necessariamente para 

um traço linguístico: elos semióticos de qualquer natu-

reza são conectados com os modos de codificação mui-

to diversos, elos biológicos, políticos, económicos, etc. 

Mais do que definir e concretizar um género, pensemos a sua 

teorização e a sua prática rizomaticamente. Igualmente é impor-

tante concretizar como esses elos se ligam com práticas sociais, 
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teorias e terapêuticas biopsicossociais e a mecanismos de legiti-

mação diferenciados. 

O género é/são muitas teorias da complexidade, o que impli-

ca igualmente uma atenção aos devires e sobre devires. Deleuze e 

Guattari (2007, p. 29) dizem: 

Como é que os movimentos de desterritorialização e os 

processos de reterritorialização não seriam relativos, 

perpetuamente em ligação, apanhados uns nos outros? 

A orquídea desterritorializa-se ao formar uma imagem, 

um decalque de vespa; mas a vespa reterritorializa-se 

sobre esta imagem. A vespa desterritorializa-se, no en-

tanto, tornando-se ela própria uma peça no aparelho 

de reprodução da orquídea; mas reterritorializa a orquí-

dea, ao transportar-lhe o pólen. A vespa e a orquídea 

fazem rizoma enquanto heterogéneas. Poder-se-ia di-

zer que a orquídea imita a vespa de que ela reproduz a 

imagem de maneira significante (mimese, mimetismo, 

fingimento, etc.). 

O rizoma género é vespa a devir orquídea, orquídeas desterrito-

rializadas em vespa. E assim podemos pensar que uma ontologia do 

género, relida a partir desses quadros teóricos, pode ser uma ideia 

de trânsito, de devir, de viagem. Em vez de querer saber quem é/o 

que é a vespa ou a orquídea, por que não centrar a análise no trânsi-

to? Na possibilidade de um ponto de vista psíquico e psicossocial, 

por que não atravessarmos o arco-íris do género, marca da diversi-

dade humana, e podermos pensar, sentir, agir, ser afectados a partir 

de pontos diferentes dessa constelação? Ou seja, a minha proposta 

assenta essencialmente na crítica à necessidade de constância do 

género, que é mais conceptual do que vivencial e mostra o género 

como um exercício bem mais fluido (apesar necessariamente da vi-

gência das normas de género) do que se imagina nos modelos mais 

estruturais do género. Que implica esse trânsito entre orquídeas e 

vespas, entre seres e figurações, um trânsito que reflete a relação 

do sujeito com as normas de se tornar sujeito, mas também com a 
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melancolia de género e consequente foraclusão da impossibilidade 

de se ser outrx. (Butler, 1997)

Na minha perspectiva, ao ligar diretamente o trânsito de género 

à potência e ao conatus, esse esforço de perseverar na sua existên-

cia (ChauÍ, 2006), pode ser lido como um esforço para perseverar 

aquilo que sentimos que somos e que é condicionado pelas normas 

de inteligibilidade de género. O processo de constituição de sujei-

tos, sendo constituído pela conformidade face às normas (Butler, 

1997), não tem como implicação que haja um sexo prévio ao género. 

Assim não se trata de uma suposta consonância entre sexo e géne-

ro, pois o género não tem nenhuma relação com o sexo, a não ser a 

de o constituir como “matéria”. Há antes um tratamento social que 

encontra marcadores estéticos que presumem a constância, estabi-

lidade e homologia do sexo em relação ao género. É impossível não 

ver nessa constância do género um simulacro que cria a aparência 

de substância do sexo que é sempre género. Assim, tanto sujeitos 

trans* como sujeitos não trans* apresentam processos de trânsitos 

de género. O que as distinguem são os recursos a diferentes tecno-

logias de género (Lauretis, 1987), diferentes modos de tornar esse 

género em matéria. Não me parece haver nenhuma distinção onto-

lógica ou essencial entre pessoas trans* e pessoas não trans, desse 

ponto de vista, de todas viajarem pelo espectro dos géneros e daí 

não recorrer ao prefixo “cis”4 para identificar as últimas. As pes-

soas trans* recorrem a tecnologias de género variadas consoante o 

modo como fazem a sua expressão de género e mais uma vez a di-

versidade é muito grande: há pessoas trans* que se identificam com 

um género que querem ser, há pessoas trans* que não pretendem 

uma identificação normativa de género. Os sistemas “categoriais 

de género” são sempre insuficientes para transmitir a complexa e 

4 Esse prefixo é usado por grupos dentro do movimento trans* com determinadas dimensões 
políticas. Contudo, no espaço desta teoria, a ideia de cis esconde mais do que revela, dado 
que as pessoas não trans* também recorrem a tecnologias de género e viajam no espetro 
dos géneros.
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contraditória rede de identificações, desidentificações, tecnologias 

de género, performances.

Assim tomo como figuração dessa ideia do género a figura dx 

pessoa trans*. E é através da figuração trans* que o género pode ser 

pensado a partir de um balanço que cruze simultaneamente a sua 

dimensão normativa do poder potestas com a sua dimensão poten-

tia, que permite a operação desse poder. No caso das pessoas trans*,  

o Estado e a sociedade passam a ter presente e a ter que efectivamen-

te lidar com pessoas abertamente em inconformidade com o género 

que lhes foi socialmente atribuído. A sua expressão de género não 

se atem nem se adequa às normas sociais, o que pode acarretar os 

terrores de uma necropolítica trans*, dado que a democracia liberal 

parece só ser possível e aplicável para quem cumpre essas normas. O 

trânsito do género coloca em causa um aspecto essencial: a ilusão da 

imutabilidade e da constância do género. Ao exporem-na/exporem-

-se, sujeitos trans* mostram ao resto do mundo a própria ontologia 

do género num espelho. E, muitas vezes, expoem-se a violências vá-

rias por revelarem o género em todo o seu esplendor: artifício, tec-

nologia. Chauí (2006) destaca a dimensão profundamente crítica do 

individualismo na qual Espinosa opera: mesmo a ideia de mente hu-

mana e de corpo humano implica relacionalidade, intensificação ou 

diminuição do conatus. Essa potência interna, que define a singulari-

dade individual, encontra expressão na ideia de que é o desejo (cupi-

ditas) que podemos pensar como essência do humano quando este 

está determinado a fazer algo, em virtude de um afecto. Ou seja, o 

que Espinosa propõe é uma teoria dos afectos, aquilo que nos afecta 

e como podemos afectar os outros e esses afectos são o que nos per-

mitem aumentar/diminuir a intensidade do conatus. Chauí (2006,  

p. 119) diz a partir de Espinosa: 

Dizemos que um ser é livre quando, pela necessidade 

interna de sua essência e de sua potência nele se iden-

tifica sua maneira de existir, de ser e de agir. A liber-

dade não é, pois, escolha voluntária nem ausência de 

causa (ou uma ação sem causa), e a necessidade não é 
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mandamento, lei ou decreto externos que forçariam um 

ser a existir e agir de maneira contrária à sua essência. 

Isto significa que uma política conforme a natureza hu-

mana só pode ser uma política que propicie o exercício 

da liberdade e, dessa maneira, possuímos, desde já, um 

critério seguro para avaliar os regimes políticos segun-

do realizem ou impeçam o exercício da liberdade.

Assim, ao usar essa teoria para pensar o género estamos a optar 

por uma teoria não individualista, baseada em uma relação dialógica 

de interdependência do psiquismo em “figura-fundo” com o social, 

com uma significação política e que não presume necessariamente 

uma constância ou uma identidade. O conatus é uma força da potên-

cia da singularidade, que é aumentada ou diminuída em razão do 

diálogo com o social, afectos inibitórios ou potenciador.

conclusão – corpos em luta

Este trabalho é um passo inicial numa analítica do género, que 

recorre ao trabalho de Butler sobre a subjectivação do género como 

epistemologia do género, e ao trabalho de Espinosa para pensar a 

sua ontologia. A minha preocupação foi retratar o modo como essa 

epistemologia requer uma ontologia baseada na ideia de trânsito e 

de como a inconformidade às normas de género é o terreno indica-

do para pensar conceptualmente esses processos de subjectivação. 

Igualmente, tive a preocupação de pensar essa proposta a partir de 

uma perspectiva queer e trans*, assumidamente pós-identitária, 

para mostrar como o género pode ser definido a partir de um pla-

no grupal, mas antes a partir de uma singularidade que é balizada 

pelos limites que o social lhe impõe. Partilho com Donna Haraway 

(2002, p. 232) a ideia de que 

Não existe nada no facto de ser fêmea que vincule natu-

ralmente as mulheres. Não existe sequer o estado de ser 

fêmea, uma categoria em si mesma altamente complexa, 
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construída em contestados discursos científico-sexuais e 

noutras práticas sociais. A consciência do género, raça ou 

classe é uma conquista que nos é imposta pela terrível 

experiência histórica das realidades sociais contraditórias 

do patriarcado, do colonialismo e do capitalismo. E quem 

conta como ‘nós’ na minha própria retórica?

Esse “nós” é sempre, e antes de tudo, uma experiência de aliança 

política, e não de nada que anteceda a criação desse coletivo. Não há 

uma identidade essencial, há política e as identidades são sempre e 

desde logo políticas. Esse “nós” são os corpos na rua na luta, o corpo 

da multitude, e não nenhum contrato anterior ou nenhuma identi-

dade primordial. 

Para Butler (2015, p. 89), a filosofia de Espinosa é como uma éti-

ca que

reconhece que uma vida desejante significa desejar a 

vida para si, um desejo que implica a produção de con-

dições políticas para a vida e que permita alianças re-

generadas que não tenham uma forma final, nas quais 

o corpo e os corpos, na sua precariedade e promessa, 

naquilo que até poderia ser chamado da sua ética, se 

incitem uns aos outros para viver. 

Assim, este meu projeto analítico implica precisamente um 

pensar de forma queer e trans* a política do género, os corpos, os 

desejos na polis. Ligar a teorização contemporânea do género ao tra-

balho de um polidor de lentes do século XVII implica também recor-

rer a fantasmas. Essas propostas implicam invocar esses passados 

para nos ajudar a desbloquear os nossos futuros presos e pendura-

dos na crise do género, quando as teorias, tal como a práxis, devem 

incitar esses desejos de que Butler fala, expressos na ideia de perse-

veração na singularidade do conatus de Espinosa e não olhar para o 

género como uno, para que este “ser gente” de Lispector, presente 

na epígrafe, possa abrir-se à multitude das gentes.
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d o s  c o r p o s - e p i f a n i a s  o u 
c o r p o s  p r o c e s s o : 

o pós-gênero  
e o teatro de Copi

Renata Pimentel

Estranho eu sou, mas quem não é?  

Aleko, não se zangue.

Do poema dramático Os Ciganos, de Pushkin.
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O teatro é uma das mais antigas atividades humanas. Em pra-

ticamente todas as culturas existem manifestações que podem ser 

configuradas como “encenações”: no sentido de “pôr-se em cena”. 

Segundo as mais variadas compreensões, é o lugar da arte; do ritual; 

da construção de uma ética; de proposições estéticas; de reunião 

política de uma assembleia. Segundo Denis Guénoun (2003, p. 15):

O que é político, no princípio do teatro, não é o repre-

sentado, mas a representação: sua existência, sua consti-

tuição, ‘física’, por assim dizer, como assembléia, reunião 

pública, ajuntamento. O objeto da assembléia não é indi-

ferente: mas o político está em obra antes da colocação 

de qualquer objeto, pelo fato de os indivíduos se terem 

reunido, se terem aproximado publicamente, abertamen-

te, e porque sua confluência é uma questão política [...]. 

Ao invocarmos esse pensamento atestamos nossa anuência e, 

portanto, para nós, o teatro é compreendido como espaço privile-

giado para o movimento das camadas mais profundas da percep-

ção e da compreensão humana. Assim, acreditamos que algumas 

manifestações que valem como terreno de luta política e humana 

por direitos podem se realizar no terreno da arte; e aqui a literatu-

ra dramática (e o teatro que ela enseja) está obviamente incluída.  

As relações entre a produção literária e a ordem de valores (a moral, 

a economia e as mais diversas esferas da vida social) são inúmeras 

e multifacetadas: desde servindo a projetos de dominância quanto 

os questionando e propondo novos caminhos. 
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Certo conjunto de obras muitas vezes se vê aumentado em sua 

força e em sua relevância justamente ao dissociar-se de concep-

ções hegemônicas interessadas na manutenção da “moral domi-

nante” – do status quo –, ou mesmo ao contrapor-se a esses valores. 

Precisamente nesse último conjunto estão as obras que nos interes-

sarão e ocuparão nossas reflexões: intentamos aqui traçar um para-

lelo entre o pensamento de um artista argentino – radicado em Paris 

e já falecido – chamado Raul Botana, mas que assinava sob o pseu-

dônimo Copi (foi escritor, dramaturgo, ator e desenhista), focando 

especialmente uma obra dramática sua intitulada O Homossexual ou 

a dificuldade de se expressar e as concepções da filósofa e professora 

espanhola Beatriz Preciado, que atualmente assina Paul B. Preciado, 

sobretudo em sua obra Manifesto Contrassexual (originalmente de 

2004, em edição brasileira de 2014).

Inicialmente, com relação à produção artística e, sobretudo, tea-

tral de Copi, buscamos destacar a importância objetiva de uma obra 

que reflete sobre os desvãos e os interditos sociais, sobre olhares 

que revelam as “normas” e suas arbitrariedades e desestabilizam as 

estruturas de poder, instaurando um novo “mundo possível”.

Copi nasceu em Buenos Aires, em 1939, filho de Georgina Botana 

e Raúl Damonte Taborda. O pai era jornalista e artista plástico; teve 

ação política destacada e uma ruptura com o General Perón (quando 

se instaura o governo ditatorial) e a família se vê exilada. Fixam-se 

em Paris, onde Copi desenvolverá sua obra. As implicações familia-

res com a arte e a política vêm de geração ainda anterior: o avô ma-

terno de Copi era Natalio Botana, uruguaio que fundou em Buenos 

Aires o Diário Crítica, o qual mudou a face do jornalismo argentino. 

De sua avó materna lhe veio o apelido com que passou a assinar 

a vida inteira. Salvadora Medina Onrubia era uma mulher de ações 

bem contestadoras ao padrão feminino do princípio do século XX: 

anarquista, feminista, ligada à magia, dramaturga de certo sucesso, 

mãe solteira (ao casar-se com Natalio já tinha um filho) e conheci-

da pelos casos extraconjugais com outras mulheres. Aliás, Salvadora 

apelidava todos os filhos e netos para evitar que fossem enfeitiçados. 
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Copi chegou a Paris com 16 anos de idade, onde se fixou até mor-

rer em 1987, em decorrência da Aids. Convenhamos: também não se 

tratava de uma família muito convencional a desse escritor, que ti-

nha o hábito de nomear diversos de seus personagens com seu pró-

prio apelido, o que aponta para o extremo grau de ficcionalização de 

si que praticava.

Assim, o ambiente familiar de Copi é ligado às artes, à política,  

a uma liberdade de concepções e práticas pessoais, afetivas, sexuais: 

tudo isso se refletirá no universo criativo desse artista, cuja vida foi 

também um exemplo de liberdade e contestação clara ao status quo. 

Dizia-se “tão de vanguarda que havia sido contaminado pela Aids 

antes de qualquer outro”, síndrome da qual falece. Sim, era homos-

sexual, ou melhor, era sexualmente uma personalidade “trans”: 

transitando como ator travesti, ficcionalizando a si como persona-

gem, atuando como homem/mulher/gay/animal e propondo um 

teatro sem rótulos, que não se enquadra em definições fixas. “[...] 

El enigma consistiria talvez en la resistencia a una clasificación que 

ofrece su obra”, afirma Noé Jitrik. (2003, p. 12)

Segundo as palavras de Tcherkaski (1998, p. 18-21), que conhe-

ceu Copi e realizou algumas entrevistas fundamentais com ele, as 

quais reuniu e publicou, somadas a outros depoimentos de e sobre 

Copi: 

Creio que Copi é isso. Copi é a desmesura. [...] Foi um ex-

celente autor teatral e um grande ator. Um homem, na 

minha visão, que mesclou o real e o imaginário de uma 

forma tão poderosa e tão sublime que tornava difícil ver a 

diferença entre as duas instâncias. [...] Podemos dizer que 

o teatro de Copi é um teatro de ação terrível. [...] Este é o 

teatro de Copi: um teatro sem condicionamentos, porque 

Copi era impossível de condicionar, de enquadrar. É um 

provocador.1

1 Creo que esto es Copi. Copi es la desmesura. [...] Fue un excelente autor teatral y un gran actor 
permanente. Un hombre, a mi critério, que habia entremezclado lo real y lo imaginario de una 
manera tan poderosa y tan sublime que costaba enormemente ver la diferencia. [...] Podemos 
dizer que el teatro de Copi es un teatro de acción, diria, de acción terrible. [...] Este és el teatro 
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Trata-se, então, de um teatro visceral em sua capacidade de en-

tretecer, pelo imaginário e pela potência da cena, o riso denunciador 

e os absurdos do real humano, revelando um mundo rico e denso 

criado por Copi, capaz de provocar e desestabilizar as “falsas” verda-

des estabelecidas e as prisões identitárias (sobretudo quanto às “fa-

lácias” de gênero e sexo) cristalizadas pelo status quo. 

Outro pesquisador que se debruçou sobre esse universo cria-

tivo foi Marcos Rosenzvaig (também dramaturgo, ator e professor 

argentino), cuja tese de doutorado versou sobre o teatro de Copi. 

Uma de suas afirmações sobre a dramaturgia desse autor se vale da 

condição de início de sua criação artística como desenhista de ti-

rinhas cômicas, como se este début constituísse a entrada criativa 

suficiente para tudo que viria a produzir e, em certa medida, como 

se condicionasse a teatralidade copiana:

Um teatro desenhado que acontece com a velocidade 

dos desenhos. Não há descanso, tudo é contínuo sepa-

rado quadro a quadro, desenho a desenho. Copi desenha 

com os atores, e esta maneira de conceber o teatro o tor-

na o criador de uma linguagem. [...] É o teatro-comic, a 

uma morte sucede uma ressurreição. Tudo é possível no 

mundo do desenho, e aí está a liberdade desmedida do 

artista: desenhar com atores.2 (ROSENZVAIG, 2003, p. 17)

Mas advertimos já de imediato: não deixa de nos saltar aos olhos, 

na leitura da obra de Copi (seja a dramaturgia, a prosa ou as tirinhas 

cômicas), o quanto são reconhecíveis fontes de referência cultural, 

tanto de sua cultura portenha de “origem” quanto da cultura euro-

peia (o ambiente liberal parisiense, a literatura ocidental clássica e 

contemporânea a ele). Por exemplo, não há como não reconhecer 

de Copi: un teatro sin condicionamientos, porque Copi era imposible de condicionar, de en-
casillar. [...] Es un provocador.

2 Un teatro dibujado que sucede con la velocidad de los dibujos. No hay descanso, todo es 
continuo separado entre cuadro y cuadro, entre dibujo y dibujo. Copi dibuja con los actores, 
y esta manera de concebir el teatro lo hace ser creador de un lenguaje. [...] En el teatrocó-
mic, a una muerte le sucede una resurreción. Todo es posible en el mundo del dibujo, ahí 
radica la libertad desmesurada del artista: dibujar con actores.
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incorporações, ironias e diálogos na obra de Copi com autores e obras 

como as de, entre muitas outras referências, Macedônio Fernandez, 

Jorge Luís Borges e, no caso particular desta peça que estamos fo-

cando, Anton Tchekhov, especificamente em seu texto dramático  

As Três irmãs, de 1900. 

Não se trata de uma reescrita das irmãs tchekhovianas por Copi, 

mas muitos pontos indiciam o óbvio diálogo que, setenta e um 

anos depois, o argentino-parisiense estabelece com o texto do rus-

so. O drama de Tchekhov se passa em uma província do interior da 

Rússia, alguns anos antes da Revolução Bolchevique, sob o influxo 

de uma burguesia entediada, dos preconceitos sociais dessa classe, 

do vazio de uma vida sem trabalho e sem “razão de ser”, em um en-

torno em que as profissões são a carreira militar, política, médica 

ou o funcionalismo público, ou, na “pior das hipóteses”, a educação, 

mas mesmo assim imperando muita pobreza. A trama se passa na 

casa da família de Andrei Prosorov, que (todos órfãos) vive com suas 

três irmãs: Olga, Maria e Irina, as quais sonham em voltar a Moscou 

(menos atrasada que a província interiorana), onde viveram uma in-

fância “feliz” e ainda nutrem a ilusão de recuperar essa felicidade. 

Irina é a mais jovem, a única que ainda acalenta esperanças e o pivô 

das paixões. 

Os paralelos se sucedem: no texto de Copi se fazem presentes di-

versos elementos que também estão em Tchekhov: a neve, Moscou 

e a província russa (que se travestem em Sibéria); a ideia de um clã 

exilado; o silêncio que ronda os encontros entre as personagens, 

cujos diálogos literalmente enunciam o que parecem ser banalida-

des e conversas triviais, mas cujo subtexto revela efetivamente o que 

desejam expressar aqueles sujeitos; as relações familiares confusas  

e os casamentos, as traições; os militares; o piano; Irina como centro 

dos afetos ou dos desejos de conquista... E também a profunda re-

flexão, por sob os diálogos aparentemente banais, como no seguinte 

trecho, a propósito das mudanças de valores e percepções sociais:
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MACHA: Imaginem que estou começando a esquecer 

o seu rosto. E será assim que seremos esquecidos, nós 

também, um dia. 

VERCHININ: Sim, seremos todos esquecidos. É a vida e 

nada podemos fazer. O que nos parece importante, gra-

ve, pesado de consequências, um dia será esquecido e 

deixará de ter importância. (silêncio) E o curioso é que 

não podemos saber hoje o que um dia vamos considerar 

grande ou importante, medíocre ou ridículo. As desco-

bertas de Copérnico, as de Colombo, não terão parecido, 

de início, inúteis, ridículas, enquanto se tomavam as elu-

cubrações de um fenômeno qualquer pela própria ver-

dade? É bem possível, portanto, que esta nossa vida de 

hoje, à qual emprestamos tanto valor, talvez seja um dia 

considerada estranha, desconfortável, sem inteligência, 

insuficientemente pura e – quem sabe? – até mesmo 

culpada... 

TUSENBACH: Quem sabe? Mas também será possível 

que digam, em relação à nossa vida, coisas diferentes, 

por exemplo, que não lhe faltava grandeza. E que pen-

sem nela com respeito. Não estão acontecendo mais, no 

momento, nem torturas, nem execuções, nem invasões... 

mas, em lugar disso, quanto sofrimento! (TCHEKHOV, 

1979, p. 25-26)

Estaria Copi, em sua aproximação a Tchekhov, em O Homosse- 

xual..., lançando uma “mensagem na garrafa” para o futuro: como 

um tempo em que, enfim, os seres que assumem suas epifanias de 

gênero e sua capacidade contrassexual enfrentem menos sofrimen-

to e sejam pensados com respeito? De fato, como eixo temático que 

se desdobra no universo de Copi, como uma constante, está a ques-

tão do gênero, do sexo, das transgressões à heteronorma, não só pela 

problemática e tematização da (homo)sexualidade, mas pelo grau 

revolucionário com que estabelece sua obra. Ainda nas palavras de 

Rosenzvaig (2003, p. 18):

A problemática de Copi – que é sua temática ao lon-

go de sua obra – foi completamente revolucionária até 
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fins do século. O câmbio de sexo, a transexualidade, o 

travestismo e toda a gama taxonômica de variantes se-

xuais tematizadas em seus textos o revelam como um 

antecessor direto de Pedro Almodóvar. Não há um tra-

balho sutil, uma polidez da palavra, porque o tom está 

posto na narração e no ritmo. Repleto de ações, Copi 

bombardeia o leitor com imagens.3 

A partir das teorias do pós-gênero, sobretudo da proposta teó-

rico-conceitual de Preciado, percebemos a obra de Copi como um 

mundo dramático (teatral e romanesco) ficcionalizado que realiza 

artisticamente a proposição da contrassexualidade, feita por essa 

filósofa espanhola anos depois. Invocando essa ligação, teceremos 

um paralelo com o universo criativo de Copi, que pode ser toma-

do como “antecedente direto de Almodóvar” e, ainda, da própria 

Preciado, ao efetivar em seus personagens a ideia de gênero e corpo 

como epifanias. 

Ou seja, para além da performatividade (entendida como efeito 

das práticas culturais e linguístico-discursivas), as personagens de 

Copi vivem sua sexualidade pela constante trans-mutação de cor-

pos e práticas, no plano material do corpo, mas como operações do 

que, décadas depois, Preciado viria a teorizar como “corpo prostéti-

co”: aquele que “é puramente construído e ao mesmo tempo intei-

ramente orgânico” e “foge das falsas dicotomias metafísicas entre o 

corpo e a alma, a forma e a matéria.” (PRECIADO, 2014, p. 29)

Epifania, então – palavra egressa em muito do terreno espiritual/

religioso cristão, mas cuja etimologia remonta ao grego epipháneia 

(“aparição, manifestação”) –, nos serve de bússola ao fenômeno que 

experiencia o corpo/sujeito em sua constante movência pelo ter-

reno dos desejos, das pulsões de identidade entre razão, intelecto, 

3 La problemática de Copi – que es su temática a lo largo de su obra – fue completamente 
revolucionaria hacia fines de siglo. El cambio de sexo, La transexualidad, el travestismo 
y toda la gama taxonômica de variantes sexuales tematizadas en sus textos lo muestran 
como un antecedente directo de Pedro Almodóvar. No hay un trabajo sutil, un pulido de la 
palabra, porque el acento está puesto en la narración y en el ritmo. Plagado de acciones, 
Copi bombardea al lector con imágenes.
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espírito, sexualidade, desejo, gênero, corpo: iluminações; percep-

ções inevitáveis e inegociáveis de si em momentos em que não se 

pode fugir a experimentar uma compreensão. “Instantes-já”, no di-

zer de Clarice Lispector.

Preciado nos aponta o “sistema heterossexual” como um dis-

positivo social de controle que engendra e produz uma cristaliza-

ção de feminilidade e de masculinidade (eternamente apoiadas, 

mais que no binarismo já redutor, mas na naturalização de uma 

falácia culturalmente imposta e regulada) cuja base reside na frag-

mentação e divisão do corpo: “recorta órgãos e gera zonas de alta 

intensidade sensitiva e motriz (visual, tátil, olfativa...) que depois 

identifica como centros naturais e anatômicos da diferença sexual.” 

(PRECIADO, 2014, p. 25) Ou seja, aponta-se como o corpo é castrado, 

esquartejado e reduzido a órgãos e zonas específicas, erógenas e de-

finidoras de desejo, gênero e comportamentos que precisam estar 

pré-estabelecidos e seguir “modos de funcionamento” prescritos e 

inquestionáveis. Mas o corpo é uma totalidade e se exerce e se fa-

brica em relação com as projeções e sensações desejantes da mente 

e da constituição identitária cambiante dos indivíduos. 

Faremos agora um mergulho no universo criativo de Copi a par-

tir do texto que escolhemos como foco, O Homossexual..., de 1971, 

peça em ato único e em quinze cenas, sem rubrica alguma (a não ser 

indicações de entrada e saída de personagens, que são cinco, por 

ordem de aparição em cena: Mãe, Irina, Madame Garbo, Garbenko 

e General Pouchkine). Trata-se de uma espécie de família, que se 

estabelece e se rege, em suas relações, por um conjunto de possibi-

lidades e potências e por negociações que se vão estabelecendo ou 

“revogando” segundo o agenciamento dos desejos e das conexões 

geradas entre os sujeitos, todos em sua potência máxima inevitável 

de cambiar/modificar-se. Estamos em pleno mundo trans (em iní-

cio da década de 70), no qual todas as personagens transitam nas 

(in)definições de sexo/gênero e dissolvem o binarismo em favor da 

potência de câmbio.
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Irina parece ser o dínamo em torno do qual o movimento se 

estabelece: Madame Simpson é sua mãe, mesmo sem biologica-

mente sê-lo, e é também sua amante; Madame Garbo – Nikita –  

é sua professora de piano e amante; o oficial Yvan Garbenko é ma-

rido de Nikita e, também, amante de Irina; e, por fim, o General 

Pouchkine, ocupante de alta patente militar que devota explícito 

afeto a Madame Garbo e aparece ao final para despedir-se das três 

personagens prestes a fugir para a China e para entregar à Madame 

Garbo o dossiê de Irina Simpson, que ele mesmo roubou. Ainda são 

mencionados o Tio Pierre, que vive em Moscou e é o suposto irmão 

rico de Madame Simpson, o qual custeou a operação de mudança 

de sexo de Irina e sustenta as duas com uma mesada, e o Doutor 

Feydeau, médico nas estepes siberianas de quem se diz que Irina 

tem medo.

Irina está grávida, não se sabe de quem: ora ela afirma ser de sua 

mãe (Madame Simpson), ora de Madame Garbo (sua amante e pro-

fessora de piano), ora de uma travesti “pequeno e louro” com quem 

fornica nos banheiros da estação de trem, ora do oficial Garbenko... 

Mas Irina “defeca” o bebê. Sim, ela o aborta pelas vias fecais (pro-

vavelmente por onde recebe esperma, sendo uma homossexual/

transexual de homem para mulher). Invocamos, mais uma vez, o pa-

ralelo com o Manifesto de Preciado (2014, p. 38-39): “nenhum desses 

atos reprodutivos estabelecerá um laço de filiação parental ‘natural’ 

entre os corpos reprodutores e o corpo recém-nascido.” A fecunda-

ção de Irina encaixa-se perfeitamente nessa proposição da filósofa 

espanhola e, inclusive, vai além, pois que permite até o aborto por 

vias fecais, ou seja, descarta a máxima burguesa da “necessária re-

produção para o exercício da sexualidade”: a constituição familiar 

com direito à herança patrimonial pela legitimidade de sucessão/ 

filiação genética. E põe foco e centro no ânus, para Preciado, o “cen-

tro transitório de um trabalho de desconstrução contrassexual” 

(PRECIADO, 2014, p. 32), por fatores como: é ele zona erógena uni-

versal e além dos limites anatômicos do binarismo genital; é centro 

prescrito como de passividade e não catalogado como “orgástico”, 
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mas definitivamente é gerador de prazer; é foco de revolução ao pa-

drão romântico idealizado e, literalmente, produz a partir de tudo 

que entra no corpo e devolve seu produto ao mundo: “Pelo ânus, 

o sistema tradicional da representação sexo/ gênero vai à merda.” 

(PRECIADO, 2014, p. 32)

Engrossa a discussão, ainda, a convocação que Preciado (2014, 

p. 191) faz de Deleuze: 

o que ele denominará ‘homossexualismo molecular’, em 

O Anti-Édipo, é a habilidade do homossexual, inseto po-

linizador, de empreender um processo de fecundação, 

de geração e de criatividade entre aqueles que de outro 

modo seriam estéreis.

Em certo diálogo com Madame Garbo, Irina narra que está no 

Marrocos, onde foi fazer cirurgia de mudança de sexo. Lá, rouba 

uma vaca e, ameaçada de ser presa, precisa fugir:

GARBO: E como fugiste do Marrocos?

IRINA: De trem.

GARBO: Não há um trem do Marrocos para o Egito.

IRINA: Sim. Há e eu sei, porque eu o peguei.

GARBO: Em que cidade do Marrocos tu pegaste o trem?

IRINA: Em Rabat. (COPI, 1998, p. 74, tradução nossa)

Salta de imediato a ironia e o humor com a própria sonorida-

de criada e o universo de práticas na economia sexual dos perso-

nagens: a resposta “Em Rabat”, lida em português, gera também o 

verbo “enrabar”, óbvia referência à penetração anal (tomar no rabo).

Segundo Preciado (2014, p. 26), “o sistema sexo/gênero é um sis-

tema de escritura.” Com essa afirmação, quer marcar que o corpo é 

uma espécie de texto produzido socialmente, construído sobre uma 

base orgânica, à qual a história (dos poderosos e vencedores) da hu-

manidade vai apondo códigos, criando um arquivo relativo à produ-

ção/reprodução sexual, naturalizando aspectos e comportamentos, 

tornando outros elípticos. E quanto a alguns outros comportamentos 
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(talvez os que esta porção determinante do poder estabelecido mais 

tema), são sistemática e sumariamente eliminados, condenados, 

riscados. Conclui Preciado (2014, p. 26), então, que a (hetero)sexua-

lidade está bem longe de surgir de modo espontâneo em cada corpo 

recém-nascido: ela “deve se reinscrever ou se reinstruir através de 

operações constantes de repetição e de recitação dos códigos (mas-

culino e feminino) socialmente investidos como naturais.” 

Como saída a esse impasse, a tarefa, pois, da contrassexualida-

de proposta por Preciado é a de identificar os espaços considerados 

errôneos (“as falhas da estrutura do texto”) (PRECIADO, 2014, p. 27) 

para assim se reforçar o poder dos desvios e das derivações e mul-

tiplicações com relação ao sistema heterocentrado. Sugere mudan-

ças, embaralhamentos nas posições de enunciação. E isso fez Copi 

em toda sua obra, com nítida potência de escapar das definições, 

dos rótulos, das armadilhas de fundamentalismos discursivos (até 

mesmo das militâncias de minorias). Por isso, Copi embaralhava 

tanto os papéis, os termos, as designações, as configurações (ana-

tômicas, corporais, de práticas...) e já antevia a “dificuldade de se 

expressar” do homossexual: designado por um termo único, estan-

que e incapaz de abarcar toda a potência e as mutações desse lugar 

criativo de enunciação; até mesmo pelas limitações de apenas um 

“desenho” cristalizado de terminologia e da sua correspondência 

em “tecnologia” de encarceramento. 

Em outro trecho de diálogo em que Madame Garbo questiona 

Irina sobre a sua decisão pela mudança de sexo, constatamos, mais 

uma vez, como ecoa nossa proposição do gênero como epifania e, 

também, os princípios que devem reger uma sociedade contrasse-

xual, segundo Preciado, na qual as explorações das diversas mu-

danças de sexo/gênero devem ser franqueadas:

GARBO: Por que mudaste de sexo?

IRINA: Eu já tinha começado.

GARBO: Mas tu tinhas apenas colocado seios. No início, 

não querias mudar de sexo.

IRINA: Mas depois eu quis mudar de sexo.
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GARBO: Por quê?

IRINA: Eu já tinha começado.

GARBO: Por que tu quiseste pôr seios?

IRINA: Eu queria ter seios.

GARBO: E tu não querias mudar de sexo.

IRINA: Não.

GARBO: Então, foi depois de conhecer madame Simpson 

que tu quiseste mudar de sexo. Foi madame Simpson 

quem te pediu para mudar de sexo?

IRINA: Não.

GARBO: Foi o tio Pierre?

IRINA: Não.

GARBO: E quem foi?

IRINA: Ninguém. Eu mesma quis mudar de sexo. Ninguém 

me sugeriu isso.

GARBO: Tu me disseste que no começo não querias mu-

dar de sexo. Tu só querias pôr seios. Só depois de conhe-

cer madame Simpson e tio Pierre foi que quiseste mudar 

de sexo. Por quê?

IRINA: Não sei.

GARBO: Deve haver uma razão. Tente achá-la. Por quê?

IRINA: Eu queria mudar de sexo.

GARBO: Tu querias ter um sexo de mulher em vez de 

um sexo de homem?

IRINA: Sim, foi isso.

GARBO: Mas, por quê?

IRINA: Porque eu queria. (COPI, 1998, p. 83-86, tradu-

ção nossa)

Voltando ao enredo da peça e à ideia de reprodução, Madame 

Garbo também teve um bebê em seu passado. Era uma mulher e 

tem um filho que rejeita e mata. Como castigo, seu pai a faz receber 

o implante de um pênis e ela se torna mais uma transexual dessa 

galeria de Copi. Seu marido, o oficial Garbenko, a ama assim mes-

mo. E é muito compreensivo (apesar de também ser amante de 

Irina) quando Madame Garbo resolve admitir sua paixão por Irina e 

pede a ele ajuda para fugir com sua amada para a China. Vale salien-

tar que a mãe de Irina (Madame Simpson) irá junto... 
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Por fim, tudo é apresentado com um humor afinado e que não 

perde ritmo. Na cena XIII da peça, o oficial Yvan Garbenko se des-

pede da (agora) ex-esposa Nikita (Madame Garbo) e dá dinheiro a 

ela e à Madame Simpson, não sem antes recomendar que elas com-

prem uma rolha: “Tome, brindem à minha saúde quando chegarem 

a Pequim. E com o restante comprem uma rolha para o rabo da sua 

filha. Ela vai empestar toda a China.” (COPI, 1998, p. 100, tradu-

ção nossa) E resta no ar mais uma pergunta: irá Irina “empestar” a 

China com seu ânus que produz, que defeca, que é capaz de gerar 

e abortar, que ama e/ou, também, que transmite o “vírus da este-

pe”? Aliás, seria esse vírus apenas alusão ao HIV ou à contaminação 

e potência de liberdade que a natureza de homossexual epifânico 

proposto por Copi desencadeia?

Irina, porém, encerra a peça cortando a própria língua: talvez 

para ilustrar a dificuldade de expressar o que é toda essa liberdade 

de poder se construir a tecnologia do corpo contrassexual confor-

me suas epifanias. Reiteramos: destaque-se ser uma dramaturgia 

de 1971 que põe em cena literalmente muito do que Preciado irá 

teorizar nos anos 2000. E aqui conectamos novamente os dois uni-

versos que vimos pondo em paralelo e, para reforçar nossa propo-

sição do gênero como sucessão epifânica e a reverberação disso no 

Manifesto Contrassexual, está a ideia de “tecnologias prostéticas”, 

que engendram o corpo a partir de próteses, sejam elas as que subs-

tituem membros amputados (desde as guerras) aos aparelhos que 

estendem nosso raio de ação, como os celulares, iPhones e que tais. 

Nas palavras de Preciado (2014, p. 166), então, o que chama de “in-

corporações prostéticas” seria o que vislumbramos como epifanias 

de gênero:

O que estou sugerindo aqui é que o sexo e o gênero de-

veriam ser considerados como formas de incorporação 

prostética que se fazem passar por naturais, mas que, 

em que pese sua resistência anatômico-política, estão 

sujeitos a processos de transformação e de mudança 

constantes.
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Acompanhando o itinerário de ficcionalização de si (PIMENTEL, 

2011), ao longo da obra de Copi (tanto naquelas em que parece mais 

aproximar-se do biográfico quanto nos aparentes distanciamen-

tos), podemos perceber relações várias entre autor, personagem, 

ator e sua própria criação, além de termos uma “janela” para o que 

a filosofia nos auxiliaria a apontar como o “paradoxo da consciên-

cia de si”. Assim, a “dificuldade de se expressar” nasce do fato de 

a linguagem ser condição necessária do eu, e não apenas meio de 

expressão: o eu é o que existe na linguagem. Como afirma Jorge 

Larrosa (2001, p. 25), porém, “por outro lado, a linguagem é cultura, 

convenção, algo muito pouco digno de confiança, algo que se des-

gasta, que se converte em clichê, algo cuja caducidade e cuja men-

tira deve-se desmascarar.” 

O homossexual de Copi, na figura de Irina, para se expressar e 

revelar seu eu, precisa denunciar e fazer calar a mentira, a falsidade 

e a linguagem (como convenção): “que diz esse eu de antemão, que 

já está aí predisposto a lhe dar um sentido preconcebido ao que ele 

é e àquilo que lhe acontece.” (LARROSA, 2001, p. 26) Pois, para o que 

esse homossexual tem a dizer é necessário inventar uma lingua-

gem tão nova quanto seu “eu prostético” e cambiante. Desvela-se a 

suspeita de que toda linguagem que se assenta fiando-se convicta 

e cegamente na convenção é um cadafalso, como toda pele é vesti-

menta e todo rosto é máscara!

As criações de Copi envolvem frequentemente a quebra de pa-

radigmas e fronteiras; suas personagens podem ser gays, lésbicas, 

heterossexuais, animais... Travestir-se, cambiar-se é a operação 

fundamental em sua galeria de criaturas, como ele próprio atuan-

do. Em várias entrevistas era questionado sobre sua (homo)sexua-

lidade e respondia que esta não era uma “condição forçosa” e muito 

menos que moldava sua visão de mundo; também respondeu ironi-

camente quando inquirido sobre se quis ter filhos:

Después están los hijos de todo el mundo, son hijos 

mios; no tengo una frustración de paternidad, al con-

trario, pienso que los hijos de mis amigos [...] son muy 
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amigos mios y de alguna manera más que sus padres; de 

cierto modo, en algún nível argentino sería ‘la tia Marica’, 

eso existe... eso existe. (TCHERKASKI, 1998, p. 44)

Além de transgressor em sua obra, dava declarações provoca-

tivas nas entrevistas: invocava a urgência da questão feminina na 

Argentina (país de larga tradição patriarcal machista); afirmava o 

quanto adorava fazer-se de travesti no teatro (encantava-se de atuar 

em trajes femininos, mas também ao travestir-se em animal) e, ain-

da, ao afirmar que as travestis é que se vestiam como mulheres (nos 

anos 1970 e 1980) e que ser mulher não era simplesmente ter “um 

par de tetas” ou uma vagina (genitais normatizados como femini-

nos), pois isso ele também tinha. São tão somente zonas erógenas e 

o sexo está para além das prisões fixas das identidades normativas 

e dos genitais assim compreendidos.

Talvez por esse ambiente de maior liberdade em que se forjou, 

Copi tenha criado sempre núcleos familiares nos quais se desempe-

nham papéis e se estabelecem relações sob a inflexão das epifanias 

de gênero e sem restrição alguma. Outro exemplo está no romance 

La guerre des pédés (ou A guerra dos pederastas). A idealização de uma 

família perfeita é proposta: a Brigada Interespacial Homossexual é 

um grupo ativista gay que procura melhor rumo para a sociedade. 

Para tanto, encontra a personagem Copi e a convence de que ela pre-

cisa procriar com outra personagem: uma brasileira do Amazonas, 

hermafrodita perfeita, chamada Conceição do Mundo (nome literal-

mente simbólico: a “concebedora” do Mundo, do novo mundo a vir). 

E se pergunta a personagem Copi (1982, p. 148, 159, tradução nossa), 

sob a ironia mordaz do autor: “Que espécie de filho poderei ter, eu, 

pobre homossexual que jamais sonhei em me reproduzir?” Mas essa 

personagem será “o primeiro herói gay sobre a Lua” justamente por 

principiar um novo mundo. 

Do enlace entre Copi e Conceição do Mundo nascerá o primeiro 

“Homossexual sapiens” e irão povoar a lua a partir desse primevo 

clã de peculiares novos “Adão e Eva”, pois a Terra já não parece mais 
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ter cura de sua doente sociedade heterossexista hipócrita, falso 

moralista e castradora. O chefe da Brigada Homossexual, fincan-

do a bandeira gay na lua, sentencia a criação de um novo mundo 

possível, muito melhor e mais liberto: “– Sei que levaremos mui-

to, muito tempo para compreender, mas de agora em diante nós 

nos encontramos na realidade do Universo e não naquela da nossa 

Terra; nós estamos na Utopia, Copi!” (COPI, 1982, p. 167) E a utopia é 

o pleno exercício de existir em liberdade.

Uma identidade mais que queer, um mundo de possibilidades 

infinitas de câmbio e liberdade, uma provocação política instau-

rada pelo humor e pelo riso delirantes faz de Copi um autor fun-

damental para a desestabilização das verdades estabelecidas pelo 

falso moralismo e pelas falácias da heteronorma, ampliando sua 

cena e propondo um teatro do mundo que antecipa e segue ecoan-

do as proposições libertárias, críticas e muito argutas de Preciado, e 

desafiando-nos como sociedade ao respeito e à libertação das epi-

fanias de gênero e corpo. 
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cena de abertura:  sobre os corpos

O que podemos dizer sobre nossos corpos? Sabemos que os te-

mos identificados e nomeados por uma anterioridade de nossa con-

dição de seres “no mundo”. A partir da identificação “menina” ou 

“menino”, vários discursos passam a ser-lhes aplicados, engendrados 

antes mesmo de que possamos ter ingerência sobre sua materialida-

de. E nossos corpos são educados através de processos e pedagogias 

distintas: na família, na escola, nos ambientes e situações por onde 

transitamos e que vão nos atravessando enquanto experiência. Um 

sem fim de interferências nos corpos que nos fazem atribuir, aos 

nossos e de outros sujeitos, pelo que está expresso e por aquilo que 

não pode ser dito ou feito, noções do que representa um corpo espe-

rado, desejável e previsível num determinado contexto. Os dizeres 

sobre os corpos por vezes se processam “[...] de forma tão sutil que 

nem mesmo percebemos o quanto somos capturadas/os e produzi-

das/os pelo que lá se diz.” (GOELLNER, 2013, p. 31)

De acordo com Goellner, o corpo pensado através da cultura, 

isto é, para além de sua materialidade, nos traz simultaneamente 

um desafio e uma necessidade. Desafio, porque entender o corpo 

inscrito na cultura requer desnaturalizá-lo. Como tal, necessita-

mos abordá-lo historicamente. Sendo construído, o corpo cultural 

existe sob “[...] diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, 

conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos etc.” (GOELLNER, 

2013, p. 30) Sendo assim, não é estático e suas marcas são defini-

das através de uma provisoriedade. Os discursos agem sobre os 

corpos, os montam e moldam, o que significa dizer que a com-

preensão sobre os corpos e suas visibilidades são demarcadas por 
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suas inscrições possíveis num mundo vigente. Tal como afirmam 

Deleuze e Guattari (1992), o corpo-carne, matéria, está encerrado 

no contexto que o envolve, sua “casa”. Mais do que a carne, o corpo 

exprime marcas, vestígios e silêncios. Sua nomeação ou embargo é, 

assim, motivada pelo que nele se coloca como discurso aceitável ou 

repulsivo, do dizível ou do inominável. 

No entanto, o corpo não é passivo. As marcas que nele ope-

ram instituindo acessos ou recusas também podem ser aquelas 

através das quais novos caminhos são abertos. Como matéria mu-

tante, o corpo pode sempre romper com a casa-armadura, atraves-

sar as janelas, desnaturalizar o espaço das paredes que o cercam, 

deixar de ser um habitante da casa para ir além. Sendo o sistema 

sexo-gênero uma espécie de “território-casa” dos corpos, sair para 

o universo significa transformar as funções orgânicas, estabelecer 

novos parâmetros sensíveis que incidem, sobretudo, nas sexuali-

dades, mas também em muitos outros aspectos. Torna-se devir por 

“desterritorialização”.

Desses atravessamentos, os corpos tanto são produzidos como 

também se produzem, se reinvestem de discursos outros em rela-

ção aos que lhes são destinados. Através de inquietações e questio-

namentos no trajeto, rompem com as significações que norteiam 

a condição de sermos isso ou aquilo. Desnaturalizar o corpo, por-

tanto, pressupõe: “Percorrer histórias, procurar mediações entre 

passado e presente, identificar vestígios e rupturas, alargar olhares, 

desconstruir representações [...]” (GOELLNER, 2013, p. 35) em nome 

de que possamos compreender o caráter mutante dos corpos e os 

discursos de aceitação a eles atrelados. 

Abordo, portanto, os sujeitos engendrados em corpos que ultra-

passam as fronteiras do território-casa. Empreendem viagens que 

transformam a si mesmos e as sociedades das quais fazem parte. 

Refiro-me à linearidade que associa o sexo (homem ou mulher),  

o gênero (masculino ou feminina) e o desejo (a orientação sexual). 

São esses corpos, os que dispensam a incidência linear, que adqui-

rem a denominação do “trans”, aqueles que extravasam o trinômio 
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sexo-gênero-desejo, que residem no “entre-lugar” das definições bi-

nárias, que existem no trânsito, na fabricação, e que transgridem a 

“ordem natural” das coisas. 

A transgenereidade/transexualidade é construída por uma ex-

pectativa da ordem social, resultado do engessamento atribuído às 

vivências e identidades possíveis em tal ordem. Mas os sujeitos trans 

vêm desconstruindo tais probabilidades e refazendo-se na prerroga-

tiva dos corpos em trânsito, entre as oposições classificadas: impõem 

fluxos de mobilidade. E incomodam. Porque perturbam a “ordem” 

social desvelando a instabilidade das categorias de sexo e gênero e 

seu sistema território-casa. Não à toa, a temática ligada aos corpos 

trans passou a agenciar, nas três últimas décadas, com considerável 

frequência, os dispositivos que compõem as nossas pedagogias cul-

turais: se não a escola e a família de modo significativo, sim para o 

cinema, o teatro, a música e o material circulando nas redes digitais. 

E, favoravelmente, tem sido cada vez mais difícil, para os discursos 

de formação, ignorar a existência e debate em torno de termos como 

“transgênero” ou “transexual”, bem como manter negligenciados os 

sujeitos que emergem a partir de tais corporalidades inseridas num 

contexto sociocultural. 

É por essa breve contextualização que chego aos filmes de Cláudia 

Priscilla, com recorte naqueles que abordam a transgenereidade/

transexualidade sob diversas configurações através dos processos de 

subjetivação em Silvyo Luccio, Phedra e Laerte nos filmes Olhe pra 

mim de novo (2011, 77 min), Phedra (2009, 13 min) e Vestido de Laerte 

(2012, 13 min), respectivamente. Mais ainda, trato de sua filmografia 

por considerar a singularidade através da qual tal abordagem é apre-

sentada por via do seu olhar. Cláudia Priscilla empreende sua viagem 

conectando as trilhas na errância desses sujeitos às trilhas errantes 

da própria construção do documentário enquanto expressão de ver-

dades. Através da fabulação narrativa inserida no aparato documen-

tal de seus filmes, ela potencializa a fábula associada à fabricação dos 

corpos. Autentica tal fabricação como legítima e não expressa pelos 
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lugares de enunciação através dos quais transgêneras/os e transe-

xuais são normalmente definidos em discursos midiáticos. 

Pelo autorrelato que personagens-sujeitos como Silvyo Luccio, 

Laerte e Phedra propõem nas imagens e sons realizados por Cláudia 

Priscilla, não há previsão de chegada num veredicto ou sentença. 

Tampouco há a anulação das contradições e oposições visando apa-

ziguar as inscrições corporais desses sujeitos num discurso de tole-

rância ou aceitação consentida do tecido social. A diretora esgarça 

as definições, nos coloca, espectadoras/es, no trânsito desses sujei-

tos. Faz com que os sujeitos fílmicos emerjam nas travessias entre a 

história de cada personagem que se narra e a nossa própria história 

de inscrição numa sociedade desigual e discriminatória. 

Esse é um dos traços marcantes de sua filmografia: o de nos co-

locar de frente com a fabulação que está agregada a toda norma. 

Nos mostra que não há garantias de seu cumprimento, pois outras 

fabulações são possíveis. Como pontua Louro (2004, p. 81), em re-

lação à fábula da linearidade sexo-gênero-desejo: “A sequência não 

é natural nem segura, muito menos indiscutível. A ordem pode ser 

negada, desviada. A sequência desliza e escapa. Ela é desafiada e 

subvertida.” Ainda que todos os esforços sejam empreendidos para 

assegurar que funcione, tratam sempre de uma ordem discursiva, 

de investimentos permanentes e repetitivos, e não de uma sequên-

cia inata ou natural.

corpos-imagens,  ou sobre fábulas 
transgressoras

A diretora nos apresenta Phedra, cubana radicada no Brasil atra-

vés de uma cidadania espanhola forjada. No momento crítico da 

ditadura, ela teve sua permanência assegurada por um namorado 

que a entregou o passaporte espanhol a fim de mantê-la no país, 

na contravenção das expectativas, pois tal amante era justamen-

te integrante do Departamento de Ordem e Política Social – DOPS,  

o órgão que seria responsável por investiga-la em sua condição de 
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imigrante cubana. Relembrando sua trajetória, contada na intimi-

dade de seu quarto, Phedra também atualiza as memórias como 

dançarina, nos coloca diante das dificuldades atravessadas no mo-

mento em que fazia programa, e nos mostra sua lembrança em ação 

ao dançar e cantar novamente para uma plateia no teatro, que nes-

se momento somos nós, espectadoras/es do filme. Nesse trânsito, 

conjuga os tempos de sua experiência firmada no “agora” eu sou.

Em Vestido de Laerte, a cartunista conta sobre o fascínio que nu-

tre pelo feminino. Enquanto desenha, narra que a sua atual condição 

de travesti não partiu de uma inadequação que passou a caracterizar 

sua relação com o corpo em dado momento, mas advém desse arre-

batamento permanente, de sempre ter achado o que regia o imaginá-

rio do feminino mais interessante do que o masculino. Em cena do 

filme sobre Laerte, reconhecemos o sotaque e a história de Phedra, 

que aparece no trânsito da protagonista, conduzindo-a num taxi até 

a repartição pública. 

O curta-metragem de docuficção narra Laerte indo entregar os 

documentos para ter o direito de usar os banheiros públicos femini-

nos garantidos. Na representação da repartição pública, a fábula da 

normalidade é invertida e nenhum/a dos/as funcionários/as em cena 

parece menos “estranho” que a protagonista, mas antes o contrário. 

No entanto, o personagem-funcionário que confere todos os docu-

mentos entregues como “corretos” informa a Laerte que seu pedido 

foi negado. Quando a cartunista pergunta o porquê, seu interlocutor, 

com trajes de militar estereotipado, explica que uma das certidões 

está suja de café. Laerte questiona, argumentando ser o café desca-

feinado. É então perguntado sobre a marca, mas não se lembra. E eis 

que recebe o veredicto final: “Essa é a regra aqui: documento sujo de 

café, só com a marca dele.1” As cenas recriam ilustrações da cartunis-

ta, nas quais vemos a fotografia do filme fabulada em movimento, 

um devir-fotográfico.

1 Trecho retirado do filme Vestido de Laerte (CLÁUDIA PRISCILLA; PEDRO MARQUES, 2012,  
13 min). 
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O personagem aferidor do pedido da protagonista é encenado 

por Kiko Goifman, que divide a direção com Cláudia Priscilla em 

Olhe para mim de novo. Nesse road movie, somos apresentados à his-

tória de Silvyo Luccio, transexual, nascido Lúcia, que no “fio da nava-

lha” se fabrica homem heterossexual. Na viagem por estradas entre 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, Silvyo nos conecta aos processos 

que o fizeram enfrentar sua condição de filha única numa família 

evangélica. Apresenta suas conquistas individuais pautadas na rela-

ção entre desconstruções e adequações para ser o homem que é hoje. 

Nessa trajetória, o filme nos questiona sobre acepções “muito 

certas” de que, na sociedade, uma coisa implica (natural e) necessa-

riamente em outra, mesmo quando já consideramos as implicações 

na margem. Joga-nos de frente com as vivências de enfrentamento 

quando a posição-de-sujeito aproxima fronteiras que parecem dis-

tantes. Silvyo mora na zona metropolitana de Fortaleza, é casado 

com uma mulher, funcionário público, militante trans, mas também 

tem uma filha adulta, evangélica, e assume como traço de afinidade 

da sua condição de homem um posicionamento de “cabra macho”.

Olhe para mim, olhe de novo. O que você vê? Normalmen-

te você vê a carne e posteriormente o espírito. Comigo 

não, comigo é o oposto: você vê o espírito do Sílvyo Luccio 

para depois perceber que eu não tenho a voz grossa de 

um homem, que eu não tenho os músculos de um rapaz 

de 20, 30 anos, mas eu tenho o comportamento, a postura 

do homem que eu sou. Eu costumo dizer que eu sou o 

homem completo, eu sou o homem que realiza qualquer 

mulher. Eu sei o que é uma TPM foda. Eu sei o que é a 

angústia da sensibilidade feminina quando a autoestima 

está baixa, mas eu sei o que é tesão, a tara masculina da 

penetração, da pegada de um homem com uma mulher. 

Então eu sou completo. (Fala de Silvyo Luccio em Olhe pra 

mim de novo, 2011, 77 min).

Diante de uma cena árida, com mandacarus e arbustos, o per-

sonagem Silvyo começa a nos apresentar a sua condição de sujeito 
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de um entre: entre mulher e homem, em que uma ausência de um 

lado da fronteira é compensada pelo ganho no outro. A paisagem 

ampla é quase estática. Na soma das partes que faltam de um extre-

mo com as que sobram do lado de lá, ele se constrói como o homem 

“completo”. Homem trans, no lugar entre-fronteiras, que articula a 

diferença tensionando uma suposta homogeneidade dos padrões 

instituídos para homens e mulheres, para as identidades feminina 

e masculina.

E quem é Silvyo Luccio? Certamente, muitos discursos o configu-

ram como sujeito; a maioria me escapa. Mas interessa aqui descrever 

o Silvyo-personagem, esse sujeito fílmico que coloca em cena sua 

realidade fabulada através da narrativa do filme. Relata ter atração 

por meninas desde criança, e ainda afirma nunca ter se imaginado 

feminina, muito menos numa relação heteroafetiva. Apesar disso, 

tem uma filha adulta, “planejada” numa circunstância familiar mui-

to específica, para “compensar” a decepção de seu pai e mãe. Está 

casado com Widna há dez anos e em vias de realizar procedimento 

cirúrgico de transgenitalização.

Definir alguém como homem ou mulher, como sujeito 

de gênero e de sexualidade significa, pois, necessaria-

mente, nomeá-lo segundo as marcas distintivas de uma 

cultura – com todas as consequências que esse gesto 

acarreta: a atribuição de direitos ou deveres, privilégios 

ou desvantagens. Nomeados e classificados no interior 

de uma cultura, os corpos se fazem históricos e situa-

dos. Os corpos são ‘datados’, ganham um valor que é 

sempre transitório e circunstancial. A significação que 

se lhes atribui é arbitrária, relacional e, é, também, dis-

putada. Para construir a materialidade dos corpos e, 

assim, garantir legitimidade aos sujeitos, normas regu-

latórias de gênero e de sexualidade precisam ser con-

tinuamente reiteradas e refeitas. Essas normas, como 

quaisquer outras, são invenções sociais. Sendo assim, 

como acontece com quaisquer outras normas, alguns 

sujeitos as repetem e reafirmam e outros deles buscam 
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escapar. Todos esses movimentos, seja para se apro-

ximar, seja para se afastar das convenções, seja para 

reinventá-las, seja para subvertê-las, supõem investi-

mentos, requerem esforços, implicam custos. Todos es-

ses movimentos são tramados e funcionam através de 

redes de poder. (LOURO, 2008, p. 89)

A discussão que atravessa uma defendida insustentabilidade 

dicotômica dos gêneros, tal como observamos em Louro (2008) ou 

Butler (2014), é tangenciada nesses filmes pelas articulações das 

quais os sujeitos fílmicos em questão precisam lançar mão para an-

gariar espaços de reconhecimento e visibilidade. Ao não se encai-

xarem nas definições, classificações e inferências do que se espera 

de um homem ou mulher “por nascimento” e tornar público o que 

até então se configurava no ambiente do privado, Phedra, Laerte 

e Silvyo atravessam do pessoal ao político e expõem um modo de 

ser do imaginário trans. Se opõem a outro modo de ser, de um con-

senso no qual há normas instituídas que assentam certos compor-

tamentos e práticas naturalizadas, fora dos quais tudo é abjeção e 

não deve tornar-se visível (BUTLER, 2014). Nesse movimento, se 

instaura o conflito por “[...] um recorte do mundo sensível que se 

opõe a outro recorte do mundo sensível”. (RANCIÈRE, 1996, p. 368)

porque importam os meios:  tecendo trilhas 
para personagens-sujeitos

Transitando entre o feminismo pós-estruturalista, os estudos 

culturais e a filosofia e teoria da imagem, aponto que, sobre esses 

corpos cujas histórias e mediações são refabuladas em imagens, o 

que está em jogo é a articulação entre seus espaços de mobilidade e 

os limites de sua fabricação, na busca de afirmação das identidades 

fora da norma e, mais do que isso, no reconhecimento das materia-

lidades físicas e simbólicas desses corpos. 

Corpos em trânsito, como os de Phedra, Laerte e Silvyo, abordam 

situações bastante complexas, até para quem já cruzou a fronteira 
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em algum aspecto. Esse tipo de discurso habitando um corpo gera 

estranhamento: há negações, embargos, ameaças. Exatamente o 

que é narrado em Olhe pra mim de novo pela ex-companheira do 

Silvyo, Carmem, mulher e lésbica, quando afirma ter ouvido a notí-

cia da troca de nome (e sexo) com declarado rechaço.

Para Carmem, o corpo de Lúcia nomeado Silvyo e em vias de 

transformações mais radicais, como a transgenitalização, não pode 

ser aceitável ou desejável, mesmo o tendo sido até ali, já no desvio 

da heteronormatividade. Tal como o filme nos mostra, contanto 

que Silvyo permanecesse Lúcia e mantivesse a genitália de mulher, 

para ela a aberração não estaria configurada. Mas eis que Lúcia tor-

nou-se Silvyo e agora ele está casado com Widna, mulher, feminina 

e, em sua definição, mais heterossexual do que lésbica apenas por-

que mantém uma relação com Silvyo. Afinal, Silvyo é um homem.

Como afirma Louro (2004, p. 83):

Os esforços empreendidos para instituir a ‘norma’ nos cor-

pos (e nos sujeitos) precisam, pois, ser, constantemente, 

reiterados, renovados e refeitos. Não há nenhum núcleo 

efetivo e confiável com base no qual a ‘norma’, ou seja, 

a consagrada sequência sexo-gênero-sexualidade possa 

fluir ou emanar com segurança. 

Se os vários sinais inscritos no corpo ou as várias práticas dis-

cursivas que o habitam, para além de constitutivas de sua mate-

rialidade, são simbólicas, importa menos como essa marca estará 

inscrita na carne e mais como permitirá ao sujeito determinado 

tipo de reconhecimento, pertencimento e capacidade de inclusão 

em grupos e espaços de direitos. Permitirá “[...] que seja, em sínte-

se, aprovado, tolerado ou rejeitado.” (LOURO, 2004, p. 84) E assim 

a narrativa nos leva à emergência dos sujeitos fílmicos de Silvyo, 

Laerte e Phedra, do vestígio entre tela e espectador/a.

Jean-Louis Comolli (2008) afirma que o mundo em suspenso 

do cinema coloca nossos sentidos em movimento. Portanto, na-

quela duração, somos lançados/as como espectadores/as à deriva 
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das escolhas, colocados/as num lugar de incertezas. Duvidamos e 

acreditamos simultaneamente, já que “[...] (ver, saber, acreditar) 

não funciona sem o outro, seu contrário.” (COMOLLI, 2008, p. 269) 

A maneira como somos lançados a um sistema de credulidade no 

cinema nos põe em lugar de ambivalência com a narrativa fílmica 

e com nossas próprias crenças. Nem sempre esse processo esta-

belece um diálogo frutífero entre filme e quem assiste. Por vezes, 

somos atravessadas/os pela narrativa exatamente porque o filme 

nos interpela pelo desconforto. Numa narrativa fílmica, tendemos 

a nos entregar àquela duração com a mesma intensidade de uma 

“distância irônica” (COMOLLI, 2008), numa relação simultânea de 

confiança e desconfiança, porque em grande medida uma narrativa 

nos testa a nós mesmos em nosso sistema de certezas. O/A especta-

dor/a torna-se também experimentador/a de si. 

A duração, na história de Silvyo narrada na errância das estradas, 

no trajeto de Laerte entre a casa e a repartição pública, ou no reviver 

dos dias de Phedra performando no teatro no qual somos sua plateia, 

nos põe em transformação através desses sujeitos. Os filmes também 

nos consideram, espectadoras/es, pelos processos subjetivantes ao 

nos vermos confrontados com a/o outra/o diante da tela enfrentando 

os embargos das fabricações de seus corpos em trânsito. Os filmes 

tanto nos devolvem os nossos sonhos, desejos e deleites mais inten-

sos, como podem também servir para “tirar o chão”, dilacerar angús-

tias, “cutucar” nossos “saberes” individuais e compartilhados, pois 

uma duração fílmica consiste no 

[...] tempo para que alguma coisa se transforme e, antes 

de tudo, para que uma relação se estabeleça, se instale, 

se desenvolva entre o sujeito (o espectador) e o outro 

filmado (o que é preciso fazê-lo sentir, o que deve pro-

duzir afeto, emoção). (COMOLLI, 2007, p. 128) 

O que as personagens de Cláudia Priscilla têm em potência, des-

sa forma, é mais colocar em movimento essa relação do que ates-

tar uma noção estável sobre os sujeitos que filma. Nesse sentido, 
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importa, pois, o que vem da trama, o que da trama fica entre os corpos 

filmados em seus agenciamentos e as/os espectadores/as.

No caso das representações de transgêneros e transexuais, tal 

figuração torna-se ainda mais complexa. Não à toa, vemos atores/

atrizes cisgêneros fazendo o papel de personagens trans, criando 

desconexões entre fabular sobre as rupturas nos binarismos sexo-

-gênero e legitimá-las através de sujeitos que efetivamente atraves-

sam tais rupturas. É por esse motivo que penso iniciativas como 

a de Cláudia Priscilla enquanto narrativas feministas, já que suas 

imagens nos devolvem as contradições de suas personagens-sujei-

tos como as nossas próprias contradições enquanto sujeitos inscri-

tos num imaginário heteronormativo-cisgênero. 

Como Comolli (2008) aponta, no caso do filme documentário, 

diferente da ficção, o jogo de enunciação e incertezas que se es-

tabelece entre o filme e quem o assiste é amenizado pelo fato dos 

sujeitos e situações em cena virem do mundo e voltarem para ele –  

e nós sabemos disso ao assistir. Temos, assim, a impressão de uma 

narrativa “duplamente garantida” (COMOLLI, 2008), como prazer 

visual e como história de alguém que não somos. Na contramão de 

tal garantia, a escolha do tratamento poético nos filmes de Cláudia 

Priscilla nos preenche do sistema de fabulações possíveis. O traço “in-

ventado” da realidade nos é lançado, tratando a realidade apresentada 

como painel cenográfico, nos pondo a ver a realidade fabulada, “can-

teiro em obras” do qual os documentários são produtos. “Obra quer 

dizer confrontos de pontos de vista subjetivos, conflitos, relações de 

forças: relação, relatividade – narrativa [...].” (COMOLLI, 2008, p. 274) 

É assim quando o desenho de Laerte se torna cenário da rua após 

ele sair da repartição, ou, antes mesmo, quando somos dados a ver a 

não normalidade da instituição burocrática, essa mesma que nos con-

fere o status de ajuizar o certo e errado nas condutas morais e cívicas. 

Ainda, quando somos colocados na experiência da errância de Silvyo 

Luccio através da experiência errante das estradas por onde o filme nos 

leva. Ou, ainda, no “segredo” que Phedra nos conta, de que “ganhou” o 

documento falso de seu amante-militar no período da ditadura.
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perceptos de devir feminista ,  ou o que 
transborda da paisagem

Na acepção de Rancière (1996), o que viemos a chamar de con-

temporâneo ou pós-modernidade instaurou paradoxos difíceis de 

conciliar com nosso legado histórico, a partir dos quais o autor pro-

põe uma reconfiguração da ideia de política concebendo a lógica de 

sua razão em estrita solidariedade com certa irracionalidade. Em ou-

tras palavras, ele promove o exercício conceitual de pensarmos uma 

política constituída através do dissenso, ou seja, da percepção de que 

o consenso na política democrática é uma ideia esvaziada. Em sua 

acepção, as reivindicações por mundos sensíveis em emergência, 

em busca de voz e espaço, não podem, hoje, partir de um dialogismo 

e sim de formas dissensuais de expressão

Não basta compreender que existem comunidades distintas (e di-

vergentes) nas sociedades. Não se chega a saber que existem as comu-

nidades e grupos no lugar da exclusão enquanto se professa em favor 

da igualdade. É preciso a emergência, efetivamente, dessas comuni-

dades e grupos colocados em conflito. É necessário que um mundo 

sensível ecloda do silêncio e confronte o outro. Dessa maneira, uma 

racionalidade política está alicerçada em: “uma capacidade dos con-

trários, uma igual capacidade de ser o agente de uma ação e a matéria 

na qual ela se exerce.” (RANCIÈRE, 1996, p. 369)

 A política como dissenso emerge contra o consenso da demo-

cracia. Isso porque a racionalidade prevê um princípio da autorida-

de que só se sustenta através de pares opostos e tais pares fundam 

uma ideia equivocada de multiplicidade, como se todas as partes in-

tegrantes dessas oposições estivessem sendo representadas de for-

ma legítima. No entanto, essa legitimidade vem funcionando por 

via da desigualdade de acessos. Nesse sentido, o autor coloca que 

a democracia cria a ideia de que todas as partes são contempladas, 

mas efetivamente só são contadas por uma lógica de supremacia 

de umas sobre as outras. O que vivenciamos, assim, é o repouso de 

uma suposta razão política focada no senso da igualdade servindo 
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ao estabelecimento de uma lógica de dominação apresentada e vi-

vida como natural. 

Através de tal pensamento, o autor propõe estender a noção de 

uma polícia e as ações por ela engendradas, ao mesmo tempo em 

que se estreita a ideia que norteia uma razão política. Nos sistemas 

de policiamento tal como coloca Rancière (1996, p. 372), “[...] operam 

a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos 

poderes e a gestão das populações, a distribuição dos lugares e das 

funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição.” A política, 

por essa mesma lógica reflexiva, repousa sobre um sistema de igual-

dade que só é possível na expressão das desigualdades como enfren-

tamento. Daí emerge o dissenso, dessas propriedades do litígio que 

chegam de um mundo sensível sobre o qual não se falava antes e que 

vem contestar a ideia de consenso e status quo. 

Relaciono, portanto, tal conceituação com os filmes que abordam 

o universo trans através do olhar da diretora, percebendo sua abor-

dagem na emergência e sustentação de uma mobilidade transitória 

e fugaz que instaura o dissenso nas ações e representações de suas/

seus personagens em cena. Para além de retratá-las/os por via de um 

imaginário apaziguador que parte da lógica binária, ou de manter os 

seus enunciados consoantes com tal lógica, seus filmes esgarçam a 

previsibilidade dos discursos produzidos para os corpos no sistema 

sexo-gênero. Mostram seus sujeitos em fluxos de transição sem en-

caixá-los na ordem policiada do “politicamente correto”. 

Silvyo Luccio vai contra os pressupostos do sexo-mulher liga-

dos à maternidade, evoca a legitimação de sua corporalidade a des-

peito dos ideais aglutinadores da instituição familiar. Sobretudo, 

questiona tais ideais. Aos olhos do imaginário retratado em Vestido 

de Laerte, os personagens de uma repartição pública soam destoan-

tes do indício de normalidade ou ação correta ao negar a legitima-

ção de seu direito de experiência com o gênero ao qual se sente 

pertencido. Phedra desvela os vestígios que ocultam a insusten-

tabilidade do discurso consensual democrático ao nos contar em 

intimidade que sua permanência no país foi possível pelo agente 
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de uma ordem policiada, um depoimento que atesta o reconheci-

mento, internamente e por um caminho afetivo, de tal inadequa-

ção. Aspecto reiterado no filme Vestido de Laerte, quando Phedra 

novamente retoma a história, interage com a cartunista e aparece 

cantando ao final que já sabe ser assim que funciona. 

Ao tornar vivíveis os mundos sensíveis da transgenereidade/tran-

sexualidade por via de sujeitos nessa condição engendrados, a diretora 

nos apresenta também as brechas que rasuram os discursos norma-

tivos sobre corpos culturais. Imprime estranhamento. E os sujeitos 

emergem como dissenso. Seus mundos sensíveis tornam-se também 

visíveis e reivindicam a legitimação do espaço contencioso da diferen-

ça. (BHABHA, 1998) A figuração de Phedra, Laerte e Silvyo em cena ma-

nifesta-se, cada uma com sua particularidade, pela “[...] perturbação no 

sensível, uma modificação singular do que é visível, dizível, contável.” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 372) 

Tal como retratados na filmografia de Cláudia Priscilla, os su-

jeitos passam por processos de transformação e formação. Um pro-

cesso que, 

[...] ao invés de cumulativo e linear, caracteriza-se por 

constantes desvios e retornos sobre si mesmos, um pro-

cesso que provoca desarranjos e desajustes, de modo 

tal que só o movimento é capaz de garantir algum equi-

líbrio ao viajante. (LOURO, 2004, p. 13) 

Uma viagem de retornos que instituem mudanças nas tendências 

da diferença. E, tal como está definida a razão política do dissenso, 

sua emergência é transitória e sem garantias de instituição de novos 

regimes sensíveis e pensados através de um compartilhamento. A po-

lítica está sempre na iminência de dissipação; tende a confundir-se 

com a polícia. É um estágio temporário.

Silvyo Luccio, Laerte e Phedra são atrizes/ator de um mundo 

sensível em emergência, que é o da transgenereidade/transexua-

lidade; atrizes/ator não profissionais dos documentários ficciona-

dos nos quais escapam das formas previsíveis que dizem respeito 
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às identidades. Tal escape se dá pela legitimação dos trânsitos que 

empreendem, por como sobressaltam em suas corporalidades cujos 

discursos são movediços, pela maneira como tais produções discur-

sivas funcionam como enfrentamentos contra estigmas e deslegi-

timações dos seus processos subjetivados. São a “torção da fábula”, 

válvulas desnaturalizantes das dicotomias desiguais no que toca os 

sexos e os gêneros. 

Na contramão das expectativas, incomodam duplamente: por-

que se tornam visíveis e porque o fazem através dos atos discursi-

vos não previstos, esperados ou desejados. Como afirma Rancière: 

Os procedimentos da crítica social têm como finalidade 

cuidar dos incapazes, dos que não sabem ver, dos que 

não compreendem o sentido do que vem, dos que não sa-

bem transformar o saber adquirido em energia militante. 

(RANCIÈRE, 2012, p. 47) 

Nomeações, o autor complementa, que mais servem ao sistema 

de ordenamento e regulação do que propriamente operam de forma 

a contemplar as experiências emancipatórias dos sujeitos. Sujeitos 

políticos do dissenso são, portanto, “operadores de desclassificação”. 

Não querem e/ou podem tornar-se capazes de um discurso normati-

zador, mas demandam que a realidade seja refabulada. Posição-de-

sujeito que, simultaneamente, requer enfrentamento e prescinde de 

espaços de negociação.

Quem subverte e desafia a fronteira apela, por vezes, para 

o exagero e para a ironia, a fim de tornar evidente a arbi-

trariedade das divisões, dos limites e das separações. Por 

isso, a paródia que arremeda os ‘nativos’ do ‘outro’ lado, 

que embaralha seus códigos com os ‘desse lado’, que 

mistura e confunde as regras, que combina e distorce as 

linguagens é tão perturbadora. Ela se compraz da ambi-

guidade, da confusão, da mixagem. (LOURO, 2004, p. 20)

A cena da repartição pública no filme Vestido de Laerte é uma ale-

goria das ambiguidades nas quais os sujeitos vão negociar a diferença. 

dissidencias-sexuais-genero-book.indb   169 09/11/16   09:52



170 dissidências sexuais e de gênero

As marcas que nos inscrevem vão normalmente funcionar como in-

sígnias de poder, estão em constante disputa por legitimação ou sua 

manutenção. Nesse sentido, mais do que explicitar conversas reais 

ou fictícias, o contraponto que o filme apresenta nessa cena mostra a 

“loucura” que pode ser inerente a qualquer conversa/convívio. 

Lauretis (1987) emprega o termo space-off, advindo do cinema, 

como um aparato discursivo que seria próprio de uma poética fe-

minista que vai além, na relação entre autorrepresentação e subjeti-

vidade, das narrativas ainda referenciadas no universal masculino. 

Em suas palavras, propõe que a poética do feminismo no cinema 

se componha através do “[...] espaço não visível no quadro, mas 

que pode ser inferido a partir daquilo que a imagem torna visível.” 

(LAURETIS, 1987, p. 32) Esse espaço inclui câmera e espectador, nos 

faz imergir e emergir na diferença. Trata-se do espaço irrepresentá-

vel dessa diferença fora de uma visão androcêntrica. O space-off, na 

alegoria da autora, seria o outro lugar, que através das imagens esta-

riam sendo mostrados “[...] nas entrelinhas, ou ao revés” (LAURETIS, 

1987, p. 32) dos discursos hegemônicos. Tal mecanismo não exclui o 

sistema hegemônico, mas dele sobressalta e o recria. Este, para a au-

tora, constitui-se como o grande desafio de uma poética feminista. 

Não se trata de um movimento dialético, pois não prevê uma 

síntese. É antes construído na tensão, em sistemas de oposições, 

através das inquietações que emergem das dicotomias ligadas aos 

gêneros, aos sexos e seus efeitos. É potência transformadora e rei-

teração. Um hegemônico e um outro, space-off (sobressalto) convi-

vem em constante embate de sentidos e de experiências. 

Abordando os documentários-ficção trazidos nesse artigo, é pos-

sível identificar um elemento que predomina na visibilidade desses 

filmes, correspondente às imagens construídas através de um re-

ferencial discursivo temporal, contemplando tanto o que Lauretis 

(1987) chama de “espaço irrepresentável” nas representações femi-

nistas quanto, no âmbito da filosofia das imagens, o que Deleuze 

(2005) define como “imagem cristalina do tempo”. 
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Nos três filmes, a diretora expõe o caráter construído de suas nar-

rativas documentais, mas valendo-se de um recurso peculiar que cor-

responde à fabulação através de um esgarçamento temporal. Em Olhe 

pra mim de novo, como é típico em road movies, a viagem que o filme 

empreende é também a de seu personagem ao eixo da narrativa. A es-

trada não é somente cenário, mas o espaço que demarca uma duração 

e propõe outras temporalidades à trama. 

Associam-se a ela noções de passagem, trânsito, deslo-

camento, mudança. São viagens sempre pontuadas por 

obstáculos, provas, encontros, transtornos que, conse-

quentemente, devem transformar ou afetar os/as via-

jantes. (LOURO, 2008, p. 93) 

De fato, vemos e ouvimos Silvyo Luccio narrar-se na estrada, em 

movimento, trânsitos que também nos fazem ganhar intimidade com 

sua história.

No entanto, no momento em que conta sobre a situação críti-

ca de seu parto, quando achou que morreria, estamos paradas/os 

na estrada. Ele está andando, se desloca nesse espaço dos tempos 

articulados de sua memória, mas nós não. É o recurso através do 

qual nos sobressaltamos com a participação da personagem que 

vai sendo anunciada nos intervalos, sua filha. Primeiro, num plano 

aberto do céu com catavento, ele conta sobre o quanto o filme o 

tem feito repensar sobre sua vida e, na sequência, anuncia ter con-

seguido com que ela participe. Em seguida, outro plano aberto, da 

estrada vazia, Silvyo caminha se afastando enquanto narra em off o 

momento em que sua filha nasceu. Logo depois, sua filha aparece 

no quadro. Plano e contra-plano, Silvyo e a filha. 

O espaço suspenso, desolador, entre uma e outro, instaura uma 

cena de conflito. Não apenas pela oposição dos mundos sensíveis 

de mãe (Silvyo) e filha (Teresa), mas pela reunião conflituosa de 

tais mundos; conflito na constituição de um mundo comum pos-

sível. Cena cristalina de situações não dialógicas. Mundos em dis-

senso. A filha é evangélica e não aceita a trajetória de sua genitora. 
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Não há desejo convincente de um consenso. O rosto de desconforto  

expressa o que em palavras de tolerância não aparece. Num espaço 

qualquer, a potencialidade aparece demarcada nos rostos e gestos: “é 

apenas um procedimento que deve receber sua necessidade de outra 

parte.” (DELEUZE, 2005, p. 97)

Na figuração da imagem-tempo, somos dadas/os a ver a ruína, a 

errância, a perambulação, a ascensão do intolerável, e nesse sentido 

as imagens não podem mais estar presas à montagem das composi-

ções, planos e movimentos de câmera, mas extrapolá-los na relação 

com o tempo narrativo. A imagem cristalina carrega fragmentos 

imaginários de um real. Na imagem-cristal, o tempo é fragmentado 

e fraturado, um novo arranjo de sua percepção se apresenta, conec-

ta um tempo-mundo virtual e imaginário a um dado de realidade. 

Ora, quando Laerte entra na repartição pública, somos suspensos 

na temporalidade própria do real e vamos associar seu contexto à 

imagem de um fragmento. Dali extraímos o contexto que motiva o 

filme. E não é essa a única situação em que a diretora nos apresenta 

imagens cristalinas. Quando Laerte transita na rua até o táxi,temos 

nossa percepção da relação entre tempo e memória desestabiliza-

da: suas lembranças e desenhos “passam” por ele no filme, em si-

tuações que não se apegam a referenciais de verdade irrefutável, 

mas antes o contrário. 

Os compostos que conectam tempo e realidade são esgarçados, 

seus limites se ampliam nos levando a perceber os trânsitos: avan-

çam, abrem, misturam, refazem. Na cena do táxi, somos levados ao 

tempo da memória de Phedra, que se conecta como fragmento da 

história fabulada de Laerte e ao próprio fragmento do tempo da reali-

zadora de ambos os filmes. 

O que constitui a imagem-cristal é a operação mais fun-

damental do tempo: já que o passado não se constitui 

depois do presente que ele foi, mas ao mesmo tempo, 

é preciso que o tempo se desdobre a cada instante em 

presente e passado, que por natureza diferem um do 

outro, ou, o que dá no mesmo, desdobre o presente em 
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duas direções heterogêneas, uma se lançando em dire-

ção do futuro e a outra caindo no passado. (DELEUZE, 

1987, p. 102)

Através dos enquadramentos e seus movimentos, a câmera nos 

desvela disposições mentais, pensamento-imagens. Essa relação 

parte de uma compreensão do todo como sendo da ordem do tem-

po. O todo está sempre aberto, deixa lacunas, mostra brechas, va-

zios pelos quais salta o que está além da linguagem e do próprio 

encadeamento de imagens. A duração do filme sobre Laerte nos 

mostra a instabilidade própria de sua natureza em contraposição 

ao engessamento de um sistema que quer qualificar as marcas que 

são legítimas para o seu corpo. 

Num percepto, saímos da mera percepção referenciada no fato 

em si e adentramos nos universos simbólicos de personagens-sujei-

tos produzidos por meio dos fatos. A percepção é ocasional, o percepto 

perdura. E a imagem-tempo extrai sensações para além de uma per-

cepção. Isso nos é dado a ver nas imagens, sua potência que dissolve 

as formas, impõe a existência de um mundo virtual que é também do-

tado de uma realidade desnaturalizada em suas zonas de indistinção. 

O percepto de devir feminista nas imagens é mais do que a percepção 

dos objetos, cenas e situações, mas antes aquilo que o filme “arranca” 

da percepção das coisas e objetos que estão na tela. Da mesma forma, 

o afeto nos permite transitar de um estado a outro a partir de uma 

sensação (afecção) que nos toca, nos atravessa, nos filmes. Em outras 

palavras: uma paisagem que vê. 

Para Sílvyo Luccio, Laerte e Phedra, o ato de contar-se através de 

partes das suas histórias específicas extrapola a esfera do privado e 

engendra a história de corpos numa performatividade transbordan-

te. Esses corpos em trânsito pertencem a muitos outros sujeitos que 

abdicam das fronteiras no sistema sexo-gênero. Enquanto especta-

dores/as, vemos narradas as suas rotas, conquistas, contradições, 

idiossincrasias e enfrentamentos, também nos põe a ver como nos-

so entorno lida ou não quer lidar com processos subjetivos próprios 
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das corporalidades trans. Esse jogo implica os corpos de seus perso-

nagens-sujeitos no corpo próprio do social. E essa é a condição de 

atravessamento dos filmes em questão. Rejeitando a proposta de 

silenciar um imaginário desnaturalizante através dos universos pró-

prios dos seus sujeitos, o que os filmes trazem é uma figuração que 

desvela a fábula engessada da nossa realidade formatada com base 

na hetero-cis-normatividade. Uma figuração que leva o corpo trans 

para além da saturação de violência, prostituição, drogas e outros 

tipos de “desvios” que as pessoas permanecem querendo alocar no 

submundo das situações de degradação. 
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O imperativo da “descolonização do género” é, pelo menos desde 

os anos 1980, uma reivindicação persistente das feministas africanas. 

De facto, desde o início, os feminismos provenientes do continen-

te africano procuram denunciar o viés eurocêntrico e imperialista 

(Mama, 1995) que produz uma representação estereotipada e ampu-

tada da “mulher africana”. Essa representação não encontra corres-

pondência nem nas especificidades das culturas africanas, nem na 

imensa heterogeneidade das experiências concretas das mulheres, 

cujas subjetividades, necessidades e desejos acabam por ser silencia-

dos e invisibilizados. (Mama, 2011; Martins, 2015)

Para os feminismos africanos, porém, não se trata somente de 

contrariar a ideia colonial de uma “mulher do Terceiro Mundo” como 

vítima, eternamente aprisionada pela pobreza, pela ignorância, pela 

ruralidade, pela falta de desenvolvimento, pela religião e pela cultu-

ra. (Mohanty, 1988) “Descolonizar o feminismo” implica, para além 

disso, uma análise crítica dos próprios pressupostos conceptuais e 

metodológicos dos feminismos ocidentais. Assim, as obras pionei-

ras da teoria feminista do continente africano tentaram contrariar 

o olhar da antropologia colonial e desvendar, nas culturas africanas 

pré-coloniais, não somente papéis sociais e políticos de enorme re-

levo desempenhados por mulheres, como, sobretudo, configurações 

sociais em que a categoria “género” não é estruturante nem determi-

nante e pode, até, ser inexistente. Ifi Amadiume, em Male daughters 

and female husbands (1987), descreve sociedades pré-coloniais nige-

rianas em que os papéis sócio-sexuais eram flexíveis, podendo deter-

minadas funções, quer de ordem política, quer económica, religiosa, 
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social ou dentro do agregado familiar, ser desempenhadas por pes-

soas de ambos os sexos – o que anula a relação sexo/género e o con-

ceito de patriarcado, de matriz ocidental. Já Oyèrónké Oyewùmí, em 

The invention of women. Making an African Sense of Western Gender 

Discourses (1997), recusa o conceito de género como um essencialis-

mo biológico do Ocidente que torna o feminismo nortecêntrico cego 

para o facto de, por exemplo, ter havido sociedades em que a catego-

ria “mulheres” não existia enquanto grupo.

Creio que, para a teoria feminista em geral, o desafio que Ama-

diume e Oyewùmí colocam é pensar a possibilidade de uma orga-

nização social em que o sexo não seja estruturante. Ou seja, esses 

estudos, nem que seja em tese, revelam o quão profunda e intrín-

seca é a dimensão sexuada das sociedades ocidentais e do modelo 

epistemológico que fizeram hegemonizar pela via do colonialismo. 

Por isso, obrigam a uma desconstrução radical de toda a perceção do 

mundo e das coisas, incluindo a linguagem que a cristaliza. Trata-se 

de um desafio maior, que demonstra não só a necessidade premente 

do cruzamento do feminismo com a teoria pós-colonial e de uma 

constante autorreflexividade, como a necessidade de incluir, nesse 

cruzamento, uma reflexão forte, de cariz epistemológico e metodo-

lógico, sobre a tradução cultural, as suas possibilidades, caminhos 

e limites, no sentido da construção de um indispensável diálogo  

Norte-Sul ou Sul-Norte. 

De facto, estão em causa propostas teóricas, dentro dos feminis-

mos, cuja colonialidade deve ser interrogada. O modelo interseccio-

nal, por exemplo, surge como uma resposta à problematização do 

conceito “mulher” e das respectivas reivindicações de universalida-

de por parte de mulheres negras, de modo a ampliar o pensamento 

e o ativismo feminista no sentido de incluir opressões diversas que 

resultam da intersecção do sexo, da raça, da classe social, da reli-

gião, da idade, da deficiência, etc. É um modelo que tem em conta 

o caráter construído, dinâmico e contextual dessas categorias, bem 

como as contingências situacionais e as especificidades das situa-

ções das sujeitas e que resolve os problemas da chamada “política 
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de identidades”, permitindo a cada mulher situar-se e agir perante 

opressões diversas. Contudo, é ainda um modelo do Norte, cuja co-

lonialidade se manifesta num pensamento de tipo categorizante, 

típico da modernidade europeia, e no conjunto de categorias iden-

tificadas, as quais são decalcadas de um modelo de organização so-

cial ocidental. Isso torna-se visível perante o retrato das sociedades 

africanas apresentado pelas teóricas mencionadas, nos quais sequer 

o género constituía uma categoria estruturante, para não falar da 

raça ou da idade ou da orientação sexual. Já a classe social está inti-

mamente associada aos papéis desempenhados no âmbito de uma 

economia formal capitalista, pelo que dificilmente tem tradução 

para outras culturas. Se isso se torna menos evidente em sociedades 

africanas transformadas pelo colonialismo e no mundo globalizado, 

o modo como se entende (ou não se entende de todo) as categorias 

elencadas pela teoria ocidental é ainda diferente noutras geografias 

e culturas, como pretendo demonstrar através da literatura. De resto, 

um modelo que pensa em categorias, por mais que as defina como 

não essencialistas e dê devido relevo à dimensão dinâmica e contex-

tual, tem um pendor normativo associado ao exercício da política no 

âmbito das identidades ou acaba por ser agente da produção desse 

pendor normativo, o que, mais uma vez, se torna evidente quando 

se transpõem fronteiras culturais. Para além disso, os seus limites 

revelam-se, paradoxalmente, na possibilidade ilimitada de acumu-

lação de categorias de opressão, que resultariam muito mais na pul-

verização total (não é preciso acumular mais do que três categorias 

para identificar dinâmicas de contradição e dissenção) do que numa 

abrangência que regressaria, inevitavelmente, à amálgama indife-

renciada que não move as lutas necessárias.

É igualmente preciso interrogar a colonialidade das próprias 

noções de “poder” e de “emancipação”, associadas à formulação 

de direitos e a outros conceitos como “sujeito” e “objeto”, os quais, 

como é evidente, têm origem na filosofia ocidental e são desloca-

dos para as dinâmicas sociais. O poder de nomear o poder, ou seja, 

de definir e identificar o que é entendido como “poder” é, mais uma 
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vez, ocidental e androcêntrico. Tem a ver com o político e com o 

económico enquanto territórios públicos e, por isso, masculinos; 

tem a ver com a criação de valor num modelo capitalista, uma no-

ção de produção e de trabalho, que deixa de fora o doméstico e o 

informal. O poder masculino gerado no espaço público estende-se 

ao espaço privado, no qual se prolongam as relações de dominação 

e a definição de um sujeito masculino que “pode” e de um objecto 

feminino que sofre o poder do masculino. A presença da mulher 

no espaço público é marcada geralmente ou pela sua conversão em 

objecto ou por um grau maior ou menor de desigualdade e de su-

balternização, razão pela qual a noção de “emancipação” normal-

mente tem como objectivo a conquista de igualdade de direitos e 

de poder no espaço público por parte das mulheres, bem como o re-

conhecimento do trabalho doméstico e reprodutivo através da afir-

mação de que “o privado é também público”. O problema é que essa 

emancipação tem a ver com a inclusão das mulheres num conceito 

de poder que é masculino e é medida tendo como referência o grau 

e os modos de exercício de poder pelos homens. O sistema em que 

se pretende ver reconhecido o trabalho doméstico e reprodutivo é 

ainda o mesmo capitalismo androcêntrico cuja lógica é sempre a da 

exploração e da criação de desigualdades, revelando uma capacida-

de muito forte de canibalização de processos emancipatórios. Tudo 

isso parece reclamar uma reflexão crítica sobre a própria noção de 

poder e de emancipação, reforçada por uma atenção pós-colonial 

a realidades políticas, sociais e económicas que, a despeito do co-

lonialismo e do neocolonialismo globalizado, preservam especi-

ficidades. Dessa reflexão depende também a percepção de quem 

é sujeito e de quem é objecto, de quem é vítima e subalterno, e a 

identificação ou reconhecimento, do tornar audível da voz da su-

balterna que talvez, ao contrário do que nos ensinava Spivak, seja 

capaz de falar e fale. Será que a subalternidade se caracteriza pela 

mudez ou, pelo contrário, serão os nossos modelos de percepção 

caracterizados pela surdez? É a subalterna sempre objecto e vítima 

ou são esses conceitos conciliáveis com alguma noção de agência e 
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poder que, ao serem reconhecidos, são portadores de potencial não 

somente de resistência, mas de transformação social? 

Acredito que a ficção narrativa de mulheres africanas, em parti-

cular da geração pós-colonial mais jovem, pode dar pistas para essa 

reflexão. Uma crítica literária que encare género, raça, sexualidade, 

classe e nação, entre outras, como categorias nómadas (Braidotti, 

1994) e ocupe margens sucessivas, em deslocamentos constantes, 

para a sua interrogação, (Spivak, 1987) mais não faz do que seguir 

as propostas transgressoras presentes já nas narrativas escritas por 

mulheres africanas fronteiriças sobre mulheres africanas em trân-

sito, narrativas que, em meio estético e através da figuração literária, 

indicam sentidos para esses debates. É o caso da franco-senegalesa 

Marie Ndiaye, em Trois femmes puissantes (“Três mulheres podero-

sas”, 2009), e da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que reside al-

ternadamente nos EUA e na Nigéria, no romance Americanah (2013). 

Embora invertendo a ordem cronológica da sua publicação, co-

meço com o extenso romance de Adichie que, de uma forma mais 

evidente, coloca expressamente em relevo, em primeiro lugar, o in-

tento de lidar com identidades africanas pós-coloniais que incor-

poram experiências de migração – na linha do polémico conceito 

de afropolitismo (que não vou aqui discutir). A protagonista, uma 

jovem nigeriana que emigra para os Estados Unidos para estudar 

e regressa à Nigéria depois de se tornar uma blogueira de sucesso, 

 é quem melhor personifica essas identidades nómadas, em cons-

trução, e, sobretudo, actoras de processos de tradução em múltiplos 

sentidos. Americanah tem como base uma história de amor, na qual 

os típicos encontros e desencontros são determinados pelos con-

textos políticos da pós-colonialidade na Nigéria (a ditadura militar, 

a falta de futuro para os jovens de classe média, como a protagonis-

ta) e dos EUA no início deste século, tendo em conta, em particular, 

a herança próxima da escravatura e dos movimentos negros pelos 

direitos cívicos (que culmina na eleição de Obama como primeiro 

negro na Casa Branca), bem como, por outro lado, a relação dos/

as americanos/as, brancos/as e negros/as, com os/as imigrantes 
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africanos/as, os quais, apesar de partilharem a cor da pele com os 

descendentes de escravos, constituem um grupo social distinto.  

É por isso mesmo que o romance destaca, em segundo lugar, a co-

lonialidade das categorias com que se organiza o mundo, a partir 

de uma perspetiva do Norte: Ifemelu, africana e negra, escreve um 

blog sobre “raça” porque descobre esse conceito e o seu poder de 

estruturação da experiência social e individual na América (na 

Nigéria, era irrelevante), ao mesmo tempo em que o desconstrói ou 

revela em múltiplos matizes quando escolhe a perspectiva outra de 

uma mulher negra não americana, categoria que, por sua vez, ain-

da se diferencia internamente, consoante à proveniência da imi-

grante africana, à classe social e à posse do ambicionado green card.  

O modo de pentear o cabelo, determinados costumes, certos usos 

da linguagem, o corpo e a sexualidade tornam-se os pontos focais 

nos quais essa complexidade identitária se revela. Desde logo, 

Ifemelu contraria, como a maior parte das protagonistas dos ro-

mances e contos de Adichie, a representação estereotipada de uma 

africana como rural e ignorante, presa pela tradição e pelo patriar-

cado. Dotada de uma individualidade e de uma vontade fortes, 

bem como de uma independência de pensamento e de um espírito 

crítico marcados, que alimenta com a formação universitária e a 

leitura, é uma jovem urbana, que convive como igual com os ami-

gos homens e o namorado, e exerce livremente a sua sexualidade, 

sendo crítica de relações de dependência por motivos românticos 

ou económicos, como a relação da sua Aunty Uju, médica, com um 

dos generais do regime. A partir dessa posição social, a condição de 

imigrante de Ifemelu, ao chegar à América, é dissociada dos habi-

tuais topos da miséria económica e da ignorância, o que não impe-

de que a protagonista atravesse as experiências do desemprego, da 

ilegalidade e até da prostituição em solo americano. Mesmo duran-

te essa vivência da exclusão social, Ifemelu dificilmente se poderá 

considerar uma subalterna sem voz, desde logo porque a narrado-

ra adopta a sua perspectiva para uma crítica lúcida da sociedade e 

da mentalidade, quer das americanas, quer das estrangeiras com 
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quem se cruza. A hipocrisia do olhar “racialmente cego” de uma so-

ciedade tão fortemente estratificada em termos nacionais e étnicos 

como a americana não escapa a Ifemelu, tal como não lhe escapa 

a “americanização” acrítica dos imigrantes na tentativa de integra-

ção e de “desracialização”. A especificidade desses processos para 

as mulheres torna-se particularmente evidente através das relações 

amorosas da protagonista, primeiro com um branco atraente e rico, 

que a exotiza, e depois com um professor universitário afro-ame-

ricano, culto e igualmente atraente, frequentador de elites artísti-

cas e alternativas, e ativista contra todas as injustiças. Ambos são  

“o melhor partido” que uma mulher imigrante, africana, negra po-

deria desejar e, contudo, Ifemelu acaba por romper as duas relações 

por motivos aparentemente triviais, mas que demonstram que a 

protagonista não se conforma aos padrões de pensamento e com-

portamento que, nas relações sociais, se esperam de alguém em 

que se intersectam as mencionadas categorias identitárias. Dessa 

forma a autora demonstra que um pensamento em categorias, 

mesmo que essas sejam apreendidas como uma construção em 

constante transformação, e de uma perspetiva interseccional não 

é suficiente nem adequado para perceber a dimensão individual e 

subjetiva, ou que são maiores as malhas da rede categorial do que 

a rede em si, e que esta tem uma função normativa e opressora que 

deve ser denunciada. Ifemelu jamais faz o óbvio, porque o óbvio a 

reduziria a uma posição de objeto. É na procura da diferença como 

território só seu, ou seja, na deslocação para uma posição externa 

às categorizações, através de pequenos actos como raspar o cabelo, 

usar um look afro, ter relações sexuais com o vizinho “só porque 

lhe apeteceu”, que encontra o seu espaço de liberdade e emanci-

pação, o estatuto de sujeito, mesmo se esse implica abdicar de 

uma condição social que dificilmente seria considerada opressiva  

(a vida de luxo com o namorado branco, por exemplo) ou renunciar 

a um bem-estar composto de afecto, respeito pessoal e intelectual, 

igualdade e cumplicidade (como com o namorado negro, a quem 

mente por um pequeno nada). A escrita no blog converte-se numa 
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forma de hetero e autocrítica que revela simultaneamente os des-

locamentos identitários e a tentativa de preservação do Eu pela de-

finição de valores éticos que substituem as “pertenças” em termos 

de referenciais de compreensão de si, uma vez que todas as catego-

rias susceptíveis de constituir um tecto se tornam problemáticas. 

Todavia, a consciência do poder coercivo de tais espelhos categori-

zantes e a necessidade da formação de uma consciência individual 

forte que permita, ao mesmo tempo, conhecê-los (porque é inevi-

tável) e preservar-se da respetiva dimensão opressiva reconhece-se 

na educação da criança e, depois, adolescente que é o primo Dike, 

a quem procura transmitir a heterogeneidade complexa das suas 

pertenças nacionais, raciais, culturais, considerando que enfrentar 

o labirinto da hibridação permite encontrar caminhos que o apa-

gamento de referências contrastantes ou antagónicas impede, com 

consequências funestas para o indivíduo que, de repente, descobre 

em si um elemento de diferença com o qual não sabe lidar. 

O regresso à Nigéria é também marcado pelas diferenças sus-

citadas pela evolução psicológica da protagonista – agora uma 

Americanah (alcunha atribuída pelos/as nigerianos/as aos emigran-

tes regressados dos EUA) – e pela evolução da sociedade nigeriana 

pós-colonial. Ifemelu acaba por ocupar ali, novamente, posições 

desalinhadas, não apenas a partir de um novo blog de crítica social, 

como a partir das redes de relações que estabelece. O final feliz, que 

se dá com o reencontro romântico com o amor da juventude, con-

firma Ifemelu como uma subjetividade marginal, que cruza me-

mórias e experiências para encontrar um lugar necessariamente 

excêntrico a partir do qual provoca transformações nos papéis so-

ciais de outros e desconstrói, na sua caracterização, toda a espécie 

de discursos categorizantes – ou pela via da implosão pela insufi-

ciência, ou da explosão pelo alargamento a uma heterogeneidade 

de experiências tal que os torna inoperantes. 

Chimamanda Adichie constrói o percurso de Ifemelu como uma 

procura de si consubstanciada numa série de transformações opera-

das nas fronteiras das identidades convencionadas. É nesse território 
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que a personagem simultaneamente se exime e adere aos discursos 

disponíveis para a situar identitariamente e, com isso, obriga a um 

pensamento que se enriquece pelo rompimento com essas cadeias 

de percepção, dizendo-nos que elas são mais opressivas do que 

emancipadoras, mesmo no quadro de uma política de identidades, 

e que só a marginalidade hetero e autocrítica, e a capacidade de criar 

distâncias e diferenças, mesmo no gesto voluntário da adesão so-

lidária a uma causa comum, configura liberdade e poder enquanto 

realização plena da subjetividade. É esse o território da tradução en-

tre posições identitárias e subjetividades que Ifemelu concretiza de 

forma expressa no seu blog, através da autorreflexividade profunda 

de uma subjectividade em trânsito. E é aqui que ela conquista o seu 

reforço subjectivo, a sua emancipação e o seu poder. É por isso que 

Ifemelu é uma mulher poderosa, para regressar ao título da minha 

comunicação, inspirado em Marie Ndiaye.

O título da obra que Ndiaye classifica como romance – na realida-

de, três longos contos centrados em mulheres, com parca ou nenhu-

ma ligação entre si – é desafiador.  Mulheres Poderosas interpela-nos a 

perceber o poder e a emancipação, no que diz respeito às mulheres, 

de um modo que tem pouco a ver com a conquista de direitos sociais 

e políticos ou de relevo no domínio económico, os quais são indis-

pensáveis, por exemplo, ao percurso de Ifemelu, mas não consubs-

tanciam o seu poder de transformação social. Confrontar o título das 

narrativas com as suas protagonistas é tão problemático que suscita 

a interrogação sobre se Ndiaye não estaria a ser irónica. Acredito que 

não. Norah e Fatou, as mulheres que são o foco dos dois primeiros 

contos, são mulheres urbanas e com formação superior, estatuto so-

cial conseguido à custa da inteligência, da coragem e do sacrifício 

individuais, o que facilmente se reconhece como poder, para além da 

capacidade de transformação social, nomeadamente do patriarcado 

senegalês e francês, respetivamente, que demonstrarão ao longo das 

narrativas. Não posso alongar-me aqui sobre os três contos. Por isso, 

escolho o mais problemático no confronto com o conceito de “mu-

lher poderosa” – o terceiro. 
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Khadi Demba encarna a “subalterna entre as subalternas” numa 

narrativa trágica que conta as enormes dificuldades de uma mulher 

jovem, ignorante, viúva, sem filhos, sem família, miserável, explo-

rada e rejeitada pela própria família e pela família do marido (sobre-

tudo pelas mulheres), empurrada para os percursos clandestinos da 

emigração, que atravessa a escravatura sexual, para morrer no arame 

farpado e sob os tiros que repelem os migrantes dos territórios afri-

canos próximos do grande cemitério do Mediterrâneo. Uma traje-

tória de violentações e misérias acumuladas, como a de Khadi, que 

a submete e a torna impotente para reagir, fugir, sequer para gritar, 

que a reduz, até fisicamente, à inexistência, escondendo-se, acoco-

rando-se, dificilmente autorizaria, para ela, a designação de “mu-

lher poderosa” que a autora lhe reserva. Muito mais seria adequada 

a comiseração dedicada à vítima de todas as opressões acumula-

das, numa narrativa actualíssima que denuncia tudo o que rodeia 

a tragédia das migrantes africanas que tentam chegar à Europa e, 

por isso, é inclemente contra os sistemas de sujeição. No entanto, 

a narrativa apresenta-a insistentemente como possuidora de uma 

autoestima, uma certeza de si inabaláveis, manifesta até no modo 

orgulhoso como pronuncia o seu nome: 

De tal maneira que ela tinha sempre tido consciência de 

ser única enquanto pessoa e, de uma certa maneira in-

demonstrável mas não contestável, que não era possível 

substituí-la, ela, Khady Demba, exatamente […] – mesmo 

que nenhum ser sobre a terra tivesse nem necessidade 

nem vontade de que ela existisse.

Ela sempre fora feliz por ser a Khady, não tinha nunca 

havido nenhum interstício dubitativo entre ela e a im-

placável realidade da personagem de Khady Demba.

Até acontecera ela sentir-se orgulhosa de ser Khady […]

Mesmo agora, era algo de que ela não duvidava – que 

era indivisível e preciosa, e que não poderia ser outra 

senão ela mesma. (Ndiaye, 2009: 254) (tradução minha)
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Poderia, ainda assim, dizer-se que a repetição teimosa, por parte 

do narrador, desses momentos de firme autoadmiração, em particu-

lar quando a personagem atravessa situações que revelam, de modo 

cada vez mais acentuado, a sua subalternidade, corresponderia à 

intenção, por parte da autora, de mostrar a que ponto pode chegar 

a alienação de alguém. Porém, a focalização interna que acompa-

nha, como um sismógrafo, as mínimas alterações nas dinâmicas 

psíquicas da protagonista revela como a acumulação de opressões 

e a sucessão de violências corresponde também a um processo de 

conscientização, de crescimento individual, de aquisição de estraté-

gias de sobrevivência e de emancipação, no sentido do aumento da 

percepção do que a rodeia, da capacidade de decisão, dos saberes e da 

curiosidade de conhecer dentro das possibilidades quase nulas que a 

realidade lhe reserva. Assim, apesar de esgotada fisicamente pela sua 

condição de escrava sexual, Khady reflecte desta forma:

Porque nunca, mesmo no clímax da aflição e do esgota-

mento, ela viria a lamentar o período passado da sua vida 

em que o seu espírito tinha divagado no espaço restrito, 

brumoso, protetor e aniquilador das ilusões imóveis [...].

Na verdade, ela não viria a lamentar nada, imersa, toda 

inteira, na realidade de um presente atroz, mas que ela 

podia rever para si mesma com clareza, ao qual ela apli-

cava uma reflexão plena de pragmatismo e de orgulho 

ao mesmo tempo (nunca viria a sentir uma vergonha vã, 

nunca esqueceria o valor do ser humano que era, ela, 

Khady Demba, honesta e valente), um presente que, so-

bretudo, ela imaginava transitório, convicta de que esse 

período de sofrimento teria um fim e de que não seria 

recompensada (não podia conceber que alguém lhe de-

vesse seja o que for por ter sofrido) mas que passaria 

simplesmente a outra coisa que ainda ignorava mas que 

tinha curiosidade de conhecer. (Ndiaye, 2009: 297) (tra-

dução minha)

Ou seja, enquanto, exteriormente, Khady é empurrada para baixo 

na escala do poder, cresce interiormente na mesma escala, mesmo 
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que isso não corresponda a nenhuma transformação visível da sua 

condição social. Não se trata, de modo algum, nem de uma estraté-

gia que suscite compaixão, nem de uma idealização da vítima, an-

tes da ressignificação desse conceito e da noção de subalternidade, 

ao retirá-los da condição de objeto para os transformar em sujeitos, 

afirmando que há sempre algo de inalienável e uma voz, mesmo que 

inaudível, uma capacidade de fazer, mesmo que mínima, na mais su-

balterna entre as subalternas. Ser vítima não significa, pois, ser des-

pojada de agência ou, mais concretamente, de poder, com base numa 

noção de dignidade pessoal que se pode preservar a despeito da mais 

terrível miséria e tornar-se a origem da resistência. Uma noção de 

poder baseada numa distinção sujeito/objecto é, por isso, redutora, 

o que revela mais uma insuficiência desse modelo de pensamento.  

O que é necessário é reconhecer e amplificar esses poderes, e que 

esse reconhecimento se substitua ao olhar paternalista que pode 

configurar mais uma opressão.

Tendo como pilar diegético comum a migração e o regresso a 

Áfricas diversas, por parte de mulheres de meios sociais, religio-

sos e culturais heterogéneos, ambas as obras apresentam persona-

gens e intrigas que atravessam, desestabilizam e derrubam grelhas 

cristalizadas de perceção de geografias, sociedades e culturas, com 

acento em subjetividades complexas, movendo-se em constela-

ções intrincadas de identificações possíveis e criando territórios 

para identidades nos cruzamentos, interstícios e fragmentos das 

frágeis categorias que é suposto compô-las. O acompanhamento 

meticuloso e sensível, por parte de ambas as escritoras, da evolu-

ção psicológica das suas protagonistas, é essencial na compreen-

são dessas subjectividades que, não sendo marginais, permitem 

um multiperspectivismo crítico sobre as estruturas e dinâmicas 

sociais em que se envolvem.

Trata-se, em ambos os casos, de uma ficção que desafia quer um 

pensamento feminista interseccional, quer a teoria pós-colonial reve-

lando as contradições e forçando os limites de ambos, nomeadamen-

te aqueles que revelam a sua filiação numa matriz epistemológica 
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191mulheres poderosas

ainda incapaz de abandonar totalmente um pendor categorizante e 

uma noção de poder e de emancipação marcadas pela colonialidade, 

por mais ampla que seja a reflexão sobre fronteiras, hibridações, ne-

gociações, multiplicações ou pulverizações identitárias, territórios, 

subjetividades marginais e tradução cultural.
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introdução

Este capítulo apresenta parte dos resultados finais da tese de 

doutorado Gêneros incríveis: identificação, diferenciação e reconheci-

mento no ato de passar por, realizada no Programa de Pós-graduação 

em Ciências Sociais da UNICAMP. (DUQUE, 2013) Ela teve por obje-

tivo estudar a experiência de (não) passar por homem e/ou mulher 

como performances contemporâneas de feminilidades e mascu-

linidades que revelam normas e convenções constitutivas de um 

regime de visibilidade/conhecimento que envolve diferentes perfis 

identitários. No entanto, para este texto foi feito um recorte e serão 

discutidas apenas as experiências de homens trans – terminologia 

mais utilizada em campo pelos próprios interlocutores da pesquisa 

para designar aqueles assignados como mulher ao nascer, mas que 

se identificam como homens. 

O passar por é uma categoria êmica, que se refere às experiên-

cias das pessoas que quando nasceram foram assignadas como 

sendo pertencente a um determinado sexo e, intencionalmente ou 

não, passam por alguém do “outro sexo”.1 Estudar a experiência de 

(não) passar por implica em focar analiticamente no que as pes-

soas, em determinados contextos e interações, querem e buscam 

esconder, conhecer, construir, desconstruir, descobrir ou revelar, 

principalmente em termos de “sexo”, não exclusivamente em ter-

mos de sexualidade e/ou gênero, ainda que os sucessos ou fracas-

sos desses atos passem também por essas duas e outras marcas 

1 Utilizo a palavra “outro sexo”, “sexo oposto” ou “sexo” entre aspas em um sentido crítico, 
na tentativa de problematizar qualquer perspectiva bionaturalizante dessa categoria, des-
tacando, portanto, seu caráter sociocultural.
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sociais da diferença, como idade, raça/cor e classe. Essa é uma ca-

racterística diferenciadora importante deste regime de visibilidade 

e conhecimento daquele entendido como “armário gay”. 

Segundo Sedgwick (1998), o armário é a forma como a ordem 

sexual – desde ao menos o final do século XIX – se constitui, divi-

dindo a todos dentro do binário hetero-homo, de forma a garantir a 

manutenção do espaço público como sinônimo de heterossexuali-

dade pela restrição da homossexualidade ao privado. Para Miskolci 

(2007, p. 58), é

uma forma de regulação da vida social de pessoas que se 

relacionam com outras do mesmo sexo, mas temem as 

consequências nas esferas familiar e pública. Ele se baseia 

no segredo, na ‘mentira’ e na vida dupla.

É, portanto, um regime histórico de visibilidade, mas também 

de conhecimento. (SEDGWICK, 1998) 

A percepção de que visibilidade e conhecimento estão juntos na 

crítica que ela faz sobre o armário é fundamental para também com-

preendê-lo como uma construção teórico-analítica-metodológica. 

Aqui, ao estudar o (não) passar por dos interlocutores em questão, 

também me fundamento nessa compreensão. Inclusive, reconhe-

cendo que essas experiências são significativas no contexto etno-

gráfico2 em que esta pesquisa foi desenvolvida, isto é, na cidade de 

Campinas (SP), e, como uma construção teórica-analítica-metodo-

lógica, deve ser entendida como não generalizante e totalizadora, 

ainda que funcione para pensar outras realidades. Por exemplo, em 

outras situações envolvendo mulheres masculinizadas (desviantes 

de gênero) em contextos estadunidenses, como aponta Halberstam 

(2008, p. 44), a noção de passar por é muito pouco útil.

2 A etnografia utilizada para a realização desta pesquisa envolveu o ambiente online e offline, 
e ocorreu de junho de 2010 a agosto de 2013. Além disso, também utilizei a análise de 
matérias jornalísticas, entrevistas e imagens.
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Passar, tradicionalmente, pressupõe que existe um eu que 

se transforma em um outro eu diferente, e que o faz com 

êxito; em diversos momentos, este personagem construí-

do pode ser coerente a algo semelhante a uma identida-

de. Nesse momento, a pessoa que passa por se converteu 

em. Mas, o que ocorre quando uma mulher biológica se 

apresenta a si mesma como butch [sapatão], passa por 

ser um homem em algumas circunstâncias e é vista como 

uma butch em outras, e não se considera a si mesma uma 

mulher, mas mantém uma distância em relação à catego-

ria ‘homem?’3

Por sua vez, Guilherme de Almeida, estudando homens trans no 

Brasil, avalia que o passar por é buscado e valorizado por esse gru-

po devido ao desejo predominante de sumir na multidão o “direito 

à indiferença”. Inclusive, ele tem apontado que essa bem elaborada 

construção de “corpos masculinos” seria uma restrição ao estudo 

desses interlocutores devido a não estarem visíveis como aquelas 

que foram assignadas como do “sexo” masculino ao nascerem e têm 

se identificado enquanto mulheres trans. Além disso, o autor afir-

ma que “Essa invisibilidade adquirida com frequência a duras penas 

significa para a maior parte um agradável momento de trégua na es-

tressante e contínua batalha por respeito à identidade/expressão de 

gênero.” (ALMEIDA, 2012, p. 519)

A busca por “um agradável momento de trégua”, segundo o que 

observei em campo, é uma característica da nossa experiência cultu-

ral no que se refere às formas violentas e autoritárias como lidamos 

com as diferenças, especialmente aquelas de gênero e sexualidade. 

Por isso, essa reflexão traz contribuições importantes para a arena 

dos ativismos das dissidências sexuais e de gênero.

3 Todas as citações escritas em português nesta pesquisa, mas referentes a escritos em ou-
tras línguas, são traduções livres dos fragmentos extraídos dos originais.
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a produção da teletransmissão  
do corpo inteligível

Pensar o corpo neste estudo exige ir além da compreensão de 

um sujeito totalmente autônomo e voluntarista no que se refere às 

suas experiências de gênero e sexualidade, tampouco tomá-lo a par-

tir de uma ideia de determinismo cultural pelo qual não se vê saída 

(ou se reconhecem muito poucas) diante das normas e convenções. 

Esta análise também se distancia de noções como a ontológica se-

paração entre corpo e mente, pois assim estaria impossibilitada de 

questionar as relações entre ciência, corpo e sociedade. O esforço 

aqui é no sentido tomado por algumas feministas e outros pensa-

dores: conceber o corpo sujeito de dinâmicas sociais, como lócus de 

articulação de relações e legitimador de princípios sobre a sociedade. 

(MONTEIRO, 2012) 

Portanto, parto da noção de corpo como sendo algo construído, 

mas não apenas disso; levo em consideração os processos de signi-

ficação dessa construção. Em outras palavras, reconheço que esses 

processos de construção dos corpos são constitutivos deles mes-

mos. Isto é, sigo a reflexão de Butler (2008, p. 14) segundo a qual “os 

corpos só surgem, só permanecem, só sobrevivem dentro das limi-

tações produtivas de certos esquemas reguladores com alto grau de 

generalização.”

Exemplo disso é Rafael,4 um dos interlocutores desta pesquisa. 

Ele é branco, homem transexual heterossexual de 39 anos, mas de 

estilo bastante jovial e comumente identificado como tendo menos 

idade, corpo aparentemente atlético, atraente e bonito. Durante o 

trabalho de campo, me contou ter uma pasta cheia de exames e tam-

bém com várias anotações sobre o seu processo transexualizador,5 

4 Os nomes citados aqui são fictícios, escolhidos pelos próprios interlocutores. 

5 Em campo, o termo “processo transexualizador” se refere às várias transformações corpo-
rais, isto é, desde o uso de hormônios às cirurgias de readequação sexual, também chama-
das de “mudança de sexo” ou transgenitalização.
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especialmente aquelas feitas no verso das caixas de Durateston.6  

A primeira anotação refere-se à dose do dia 22 de maio de 2006, e 

a última, do dia 10 de maio de 2009. No total tive acesso a 36 caixi-

nhas desmontadas. Em cada uma delas havia o registro da dose (data 

e número ordinal correspondente) e, na maior parte delas, também 

se encontravam pequenas observações referentes às reações/trans-

formações que a testosterona provocava. Na décima sétima dose, em  

9 de agosto de 2007, lê-se: “não menstruei mais”. Oito meses depois 

Rafael fez a pan-histerectomia tão esperada por ele, isto é, a extirpa-

ção total do útero.

Esse processo pelo qual passou Rafael é uma face bastante con-

temporânea da regulação da vida de sujeitos que, apesar de não 

possuírem o “sexo masculino” reconhecido como “biológico”, tam-

pouco mantêm o feminino identificado como “natural”, “saudável” 

e, especialmente, “reprodutor”. É uma forma de garantir uma mas-

culinidade sociobiologicamente produzida e controlada para, su-

postamente, dar conta de manter, nas palavras de Foucault (2007, 

p. 152), “uma série de intervenções e controles reguladores: uma 

bio-política da população.”

Isso significa que, enquanto sociedade, continuamos reprodu-

zindo historicamente o que Leite Junior (2011) apontou em seus es-

tudos sobre a invenção das categorias “travesti” e “transexual” nos 

discursos científicos. Segundo esse autor, a organização da inteligi-

bilidade social de pessoas que desestabilizam normas de gênero se 

deu via a chave da medicalização e patologização. Sobre isso, Bento e 

Pelúcio (2012, p. 579) afirmam que “estamos diante de um poderoso 

discurso que tem como finalidade manter os gêneros e as práticas 

eróticas prisioneiras à diferença sexual.” Afinal, 

6 Segundo as informações da bula deste remédio, seu uso é para o tratamento “da falta do 
hormônio masculino testosterona”. Sob o título “Reações adversas”, lê-se sobre reações 
desagradáveis tanto para o uso por homens (por exemplo, “sinais de estimulação sexual 
excessiva”) e por meninos pré-adolescentes (por exemplo, “desenvolvimento sexual pre-
coce”). Mas não há registros ou menções ao uso, e suas consequências, em “mulheres 
biológicas”.
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[...] o único mapa seguro que guia o olhar do médico e 

dos membros da equipe são as verdades estabelecidas 

socialmente para os gêneros, portanto, estamos no ní-

vel do discurso. Não existe um só átomo de neutralida-

de nesses códigos. (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 579)

Por isso, compreende-se “sexo” aqui como sendo “parte de uma 

prática regulatória que produz os corpos que governa.” (BUTLER, 2001, 

p. 153) Em outras palavras, 

[...] o ‘sexo’ é, pois, não simplesmente aquilo que alguém 

tem ou uma descrição estática daquilo que alguém é: ele 

é uma das normas pelas quais o ‘alguém’ simplesmente 

se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a 

vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural. 

(BUTLER, 2001, p. 154-155)

Ao observar as anotações de Rafael no verso das caixas de hormô-

nio, é impossível não perceber como o corpo vai mudando. Surgem 

características reconhecidas culturalmente como sendo as mais 

marcantes para se passar por homem. Elas são verdadeiras escritas 

de si, que revelam temperamento e ao mesmo tempo características 

muito bem localizadas na materialidade do corpo que o vão fazendo 

existir culturalmente (historicamente) como um corpo masculino, 

características que revelaram verdadeiros “esquemas reguladores 

com alto grau de generalização”, como citado anteriormente. 

Esses escritos nos versos das caixas, do ponto de vista de seu con-

sumidor, comunicam “o efeito dos hormônios” e também comunicam 

uma inteligibilidade do que é deixar de ser feminino para tornar-se 

masculino. Eles demonstram que a masculinidade se constitui a par-

tir da efetivação de um corpo com pelos, ausência de cólicas mens-

truais e menstruação, odor forte e coloração escura da urina, aumento 

do desejo sexual e do apetite, o nascimento de espinhas e a mudança 

da voz. Como se lê em algumas caixas, por exemplo, na referente à 

segunda dose, parte desses efeitos, inclusive, é associada por Rafael 

a um período como o da adolescência, culturalmente naturalizado 
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como sendo o mais importante em termos de transformações subjeti-

vas e corporais para se “transformar” em um “homem”. Outros efeitos, 

como os anotados na caixa referente à 34ª dose, são bastante espera-

dos: o crescimento de pelos no rosto. 

“Esta construção corporal lhes dá sentido de pertencimento ao 

tão desejado mundo masculino, é a expressão da sua masculinida-

de, é sua materialidade.” (ÁVILA, 2014, p. 222) Mas não apenas isso.  

O acompanhamento minucioso de suas próprias transformações 

mobiliza um repertório cultural que lhe permite comunicar (a si e aos 

outros) um modo de entender a processualidade do que é ser homem, 

que, por ser historicamente produzida, reitera, assim como também 

subverte, continuidades de representações que garantem reconheci-

mento em escala global. Por exemplo, através do Facebook de parte 

dos interlocutores tive acesso a páginas de interação que envolvem 

ativistas trans que fazem usos de hormônios e que são moradores/

as de diferentes países, cuja comunicabilidade não estava presente 

necessariamente pela linguagem escrita em palavras ou expressões 

em diferentes idiomas, mas através de imagens de corpos construí-

dos e desconstruídos enquanto masculinos ou femininos. Há uma 

masculinidade e uma feminilidade globalizada, transnacional, que, 

mesmo diversa, constitui-se via características de inteligibilidade 

bastante universalizadas. Ávila (2014), ao estudar “transhomens”7 no 

Brasil, também aponta para um corpo masculino idealizado (difícil 

de alcançar) comum a modelos presentes em contextos internacio-

nais, mas pondera que esses processos são diferentes entre si devido 

à forma como aqui se lida com o feminino, com os nossos modelos 

de masculinidade, diante de outras identidades e nos limites impos-

tos pelo discurso patologizante. 

7 Diferentemente do meu trabalho de campo, poucos dos seus interlocutores se identifica-
ram como “homens trans”. Devido à falta de consenso e também da controvérsia diante da 
nomenclatura desse grupo, a autora adota “transhomens” e justifica a partir de três argu-
mentos aqui resumidos: a) por ser a tradução do francês “transhomme” – usado por uma 
das autoras citadas por ela, Marie-Hélène Bourcier; b) por ser um substantivo, isto é, o que 
se denomina e não o que se qualifica (adjetivo), como no caso de “homem transexual” ou 
“transexual masculino”; c) por tentar fugir dos binarismos como homem/mulher e mascu-
lino/feminino. (ÁVILA, 2014)
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Assim, penso ser mais estratégico substituir o termo “hormonio-

terapia”, utilizado para nomear os processos de usos de hormônios 

(com ou sem prescrição médica), pelo de “teletransmissão”, que, de 

forma analítica/política, nos permite dar mais visibilidade aos signi-

ficados produzidos pela atuação comunicativa dos hormônios, isto 

é, às informações produzidas e divulgadas que temos culturalmente 

legitimadas como sendo de um ou de “outro sexo”.8 

No entanto, o que chamo de teletransmissão também está dado 

pela performance de masculinidade, e não somente pelos efeitos nos 

corpos em si. Ricardo, que apresentarei com mais detalhes nas pá-

ginas a seguir, é um exemplo disso. Apesar de, como Rafael, ter tido 

sucesso na construção de um corpo reconhecidamente masculino, 

ele é bastante crítico em relação à sua masculinidade. Não se sente à 

vontade com o seu próprio jeito de expressar o masculino, que tem 

exercitado desde quando era criança, na tentativa de não ser visto 

como feminino. Mas agora está tentando “matá-lo” dentro de si: 

Porque ele é brucutu, entendeu? Porque, na hora do va-

mos ver mesmo, ele é brutalizado. Eu tenho essa cons-

ciência. [...] E hoje, tenho consciência, e estando mais 

velho e... Eu não preciso mais disso. Eu quero ser um ho-

mem feminino. (Transcrição da entrevista realizada em  

2 de fev. de 2012)

Ser um “homem feminino”, após ter passado por uma fase mais 

jovem na qual performatizou uma masculinidade “brucutu” pode 

ser compreendido como sinal do quanto corpo e performance 

compõem a passabilidade desejada, isto é, a teletransmissão mais 

adequada para cada um. Em especial, ser menos “brutalizado” está 

dentro das expectativas do que podemos perceber em campo sobre 

o que é ser um “homem lindo”. Sobre isso, discutirei a seguir.

8 Estas reflexões são inspiradas em Preciado (2008).
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os limites relativos da beleza

Ricardo, com 33 anos, foi criado em um contexto familiar de clas-

se média baixa; como Rafael, também se declara homem trans, mas é 

bissexual. Chama a atenção o fato de ser bastante peludo (rosto, peito 

e costas). Ele sabe que seus pelos são uma importante característi-

ca de masculinidade, assim como o fato de ser gordo. Estar ficando 

calvo, ter se tatuado e usar alargador (pequena peça/joia utilizada, 

nesse caso, nos lóbulos das orelhas para criar furos e alargá-los), 

segundo a sua avaliação, também o deixam ainda mais másculo. 

Propositalmente, para minimizar as formas corporais tidas como fe-

mininas, engordou tanto que chegou, em suas palavras, “a ponto da 

morbidez”. Chegou a 132 kg. Hoje pesa 119 kg e mede 1,68 m de altura. 

Considerando que a palavra-chave do século XVIII era a felicida-

de, a do século XIX, a liberdade, e a do século XX, a saúde (MOULIN, 

2008), e que, portanto, ainda estamos sob o jugo desse valor, não 

é à toa que a obesidade provoca comumente olhares de estranha-

mento e reprovação em relação a Ricardo. Mas, segundo o que pude 

observar em campo, apesar do discurso ser o quanto ele é gordo, e, 

por isso, não saudável, o que se percebe é que, no fundo, a questão 

não é necessariamente a saúde, mas o quanto o corpo gordo não é 

tido como belo em nossos dias. Esses olhares, no entanto, não es-

tão vinculados necessariamente à não passabilidade, mas à comum 

desqualificação da gordura atualmente. Porém, não são vistos por 

ele como pior do que os olhares de rechaço social quando, nas inte-

rações sociais, a questão é centrada no gênero e/ou na sexualidade. 

Ele me disse preferir ser visto como gordo do que com uma identi-

dade de gênero com a qual não se identifica. No fundo, a obesida-

de funciona como estratégia de desvio do olhar da centralidade do 

gênero para a da gordura, isto é, há um manejo teletransmissivo9 

do corpo contra possibilidades de não passabilidade. Dito de ou-

tro modo, a gordura permite dissimular e confundir a percepção de 

9 Utilizo “teletransmissivo” aqui a partir da discussão feita anteriormente neste texto quando 
do uso de “teletramsissão”.
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gênero que o outro tem, criando uma brecha mais solta para que a 

performance fale mais alto do que os traços visíveis de um “sexo” 

construído. Portanto, no caso de Ricardo, a estratégia para ser vis-

to/valorizado/reconhecido como homem foi através da constitui-

ção de um corpo que, por um lado, era bem apresentável enquanto 

masculino, mas que, por outro, era completamente desqualificado 

por não ser visto e valorizado como saudável/belo.

É preciso, contudo, compreender que o passar por é um resulta-

do da interação, da contextualidade e, especialmente, de quem faz 

parte das relações e situações contingentes que envolvem os inter-

locutores. Por exemplo, a gordura não é em si mesma uma marca 

da masculinidade, como mostrou uma das experiências vividas por 

Morgana, de 48 anos, uma mulher transexual que também partici-

pou da pesquisa. Ela disse que, às vezes, “tranquilamente”, passa 

por mulher, mesmo não correspondendo ao modelo de feminili-

dade hegemônico, afinal, além de ser calva, por ter iniciado o pro-

cesso transexualizador muito tarde, mantém sinais da barba. Mas, 

como tem engordado e ganhado barriga, segundo um dos seus rela-

tos, quando estava em um ônibus público uma mulher pediu para 

que o filho desse lugar para “a mulher que está grávida sentar”. 

Outro ponto importante é que, como qualquer expectativa de 

gênero, as cobranças para o reconhecimento enquanto homem são 

constantes e as mais variadas possíveis. Assim, não basta esteti-

camente passar por. É preciso se fazer homem nas mais diversas 

performances de gênero. Por exemplo, Ricardo terminou o Ensino 

Médio e ingressou como bolsista em um curso universitário, mas 

não concluiu. A sua saída da universidade se deu devido à pressão 

do não reconhecimento da sua identidade masculina por colegas 

e professores. Segundo ele, na época estudava em uma cidade do 

interior do estado de São Paulo. Como a região era marcada por um 

contexto rural, todos os filhos das famílias que tinham mais di-

nheiro se matriculavam no curso de veterinária de uma instituição 

privada, mas já sabiam fazer o que tinham que fazer porque traba-

lhavam desde pequenos nas fazendas dos pais com o gado. Segundo 
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ele, estavam em busca apenas de um “papel que dissesse que eles 

já podem fazer o que eles sempre fizeram”. Avaliou: “Eles eram to-

dos peões, tacanhos”. Mas ele buscou o curso porque se interessava 

pelos animais de pequeno porte, então o preconceito começou aí. 

Para muitos do seu curso, homem não poderia focar seus interesses 

acadêmicos em animais pequenos. 

Em relação à imagem, com os dados apresentados até aqui, sabe-se  

que Ricardo tem uma estética bastante diferente do modelo histórico 

de beleza de Rafael. Por exemplo, Rafael, mesmo já tendo um corpo 

tido como forte e atraente (devido às faixas usadas para esconder o 

peito que dão um formato musculoso ao seu tórax), quer se aproxi-

mar cada vez mais do referencial de beleza hegemônica. Ele recortou 

de uma revista, para ilustrar os exames que o tornam apto a praticar 

exercícios físicos em uma academia de ginástica, a foto do atlético 

ator Daniel Craig saindo de um banho de mar somente de sunga; este 

ator interpretou James Bond nos cinemas. O educador físico de Rafael 

pediu para ele selecionar a imagem de um homem com um corpo que 

julgasse ideal para se inspirar nas aulas de musculação, para colocar 

como meta de “beleza física” a ser atingida. Além do corpo atraente 

do ator, essa escolha também chama a atenção porque em campo é 

bastante agregado ao personagem James Bond performances de mas-

culinidades tidas como de gente fina, elegante e educada. Enquanto 

Ricardo, por sua vez, divulgou em um dos seus álbuns no Facebook 

a imagem do personagem Shrek,10 ogro que ficou famoso a partir de 

2001 por ter sido protagonista de um filme norte-americano de ani-

mação computadorizada. Alguns comentários dos contatos online de 

Ricardo revelam que há certas semelhanças físicas e de personalidade 

entre os dois.

Sobre as experiências desses dois interlocutores, é possível afir-

mar que a beleza branca dos corpos joviais, e bem trabalhados via os 

exercícios físicos, e a performance com sinais de discrição, tipica-

mente relacionados a classes tidas como mais altas economicamente, 

10 Mais informações disponíveis em: <http://www.shrek.com/>. Acesso em: 19 nov. 2012.
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são referência, mas não são definitivas, em um processo valorativo 

de inteligibilidade de gênero. No entanto, o modelo de beleza é deci-

sivo em processos nos quais se relativiza as expectativas sociais em 

termos de sexo-gênero e desejo, mesmo quando o passar por não é 

mantido, isto é, quando se descobre que o que se tem ali é um corpo 

reconhecido anteriormente como sendo do “outro sexo”. 

Isso pode ser analisado a partir da comunidade fundada por 

homens transexuais brasileiros no Facebook intitulada “Homens 

Transexuais”. Essa comunidade online foi bastante citada durante o 

trabalho de campo por parte de alguns dos interlocutores como con-

tendo fotos de “homens lindos”. Durante 26 dias (de 10 de julho a 4 

de agosto de 2013), acompanhei detalhadamente as postagens das 

fotos de homens transexuais nessa comunidade, e das 156 fotos pos-

tadas, apenas 5 eram de homens negros. Os comentários referentes 

à beleza de quem aparecia nas fotos eram sempre relativos a fotos 

dos brancos, sendo que, na maior parte das 5 postagens de homens 

transexuais negros, não há qualquer elogio, e quando ocorre, é em 

número significativamente inferior se comparado aos elogios dos 

homens brancos. Inclusive, em um dos casos, se tira sarro da ver-

são antiga da marca do celular do jovem negro que se fotografou de 

frente para o espelho, deixando aí uma nítida associação pejorativa 

à possível classe social do jovem, subentendida pela sua capacidade 

de consumo. 

Os comentários referentes às fotos dos homens brancos reve-

lam o quanto essas imagens são valorizadas como sendo de homens 

“gostosos” e “perfeitos”. Nos depoimentos também aparecem adjeti-

vos como “delícia”, “coisa fofa”; ou frases de mulheres e gays, bastan-

te jovens, afirmando “um desse eu beijo”, “com esse eu caso”,11 “meu 

coração não aguenta” etc.

Além da cor, o que esses homens transexuais tidos como lindos 

têm em comum é a idade. Todos são absolutamente jovens, muitos 

sendo aparentemente adolescentes. O estilo jovial e a forma de expor 

11 Esta frase, retirada do trabalho de campo, justifica o título deste capítulo.
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características reconhecidamente masculinas também são eviden-

tes nas imagens. Dos 156, apenas 51 não mostravam pelo algum na 

pose fotográfica. Os outros 105 sempre apresentavam essa caracterís-

tica, mas sem excesso. Desses, 36 apareciam sem camisa, mostrando 

os poucos pelos do peito, às vezes do rosto, da barriga magra e tam-

bém das axilas, porque se fotografavam com um dos braços erguidos, 

com a mão na cabeça. 17 dos 36 sem camisa estavam nessa pose, que 

de certa forma também favorece uma visibilidade maior da cicatriz 

da mastectomia. 

Esse perfil traçado a partir das fotos elogiadas na referida comu-

nidade corrobora o apontamento histórico de Pedraza (2009), isto é, 

o fato de a nossa cultura acentuar cada vez mais o cânone do corpo 

sem pelos, especialmente a partir do século XXI, com a desculpa do 

esporte. A partir daí “constroem-se imagens de corpos masculinos 

esculturais e depilados, tão artificias como o das modelos femini-

nas, e divulga-os como atrativo a um conjunto de tratamentos caros 

e produtos sofisticados.” (PEDRAZA, 2009, p. 15)

Além disso, essa valorizada beleza acaba minimizando as mar-

cas das cicatrizes da mastectomia abaixo dos mamilos visivelmen-

te presentes nas imagens, mas raramente citadas nos comentários. 

Em raras referências, o que se lê é um elogio à discrição da marca, e, 

naquelas em que aparecem mais visíveis, simplesmente não há refe-

rências. O corpo branco, jovem, magro, musculoso, com pelos sem 

excesso ou comumente depilados, frequentemente fotografado com 

piercings, tatuagens e bonés, tira o foco das cicatrizes cirúrgicas que 

denunciam parte dos processos que foram desempenhados para que 

se conquistasse tal beleza.

No entanto, como algumas jovens feministas estudadas por Huijg 

(2012), Rafael, enquanto ativista trans, não se sente à vontade para se 

identificar como branco por saber o quanto há de carga opressora 

nas relações entre brancos/as e negros/as no Brasil. Foi perceptível a 

reação de incômodo dele quando pensou e respondeu em relação à 

sua cor: “Branca, pele avermelhada, cabelos loiros”, e justificou, “mas 

nas minhas veias correm sangue negro, eu não me importo nem um 
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pouco”. Em outro momento do trabalho de campo, por ele ser espírita, 

disse que se tivesse a oportunidade de escolher a forma como viria 

em uma próxima vida, queria nascer “negão”, “mais alto” e “na favela”. 

Contou-me que assim poderia estar livre de certas moralidades que 

sua educação lhe proporcionou, afinal, foi criado em família de classe 

média e em colégio privado confessional cristão (protestante). Para 

ele, ser negro, alto, e morar na favela é ter menos preconceito do que 

ele: “Porque eu estou cansado de ser um cara quadrado, um cara cheio 

de estereótipos, cheio de preconceitos...”.

implicações entre desejo e  reconhecimento

Como vimos até aqui, a beleza é comumente associada ao desejo 

sexual. Isso mostra o quanto o desejo corresponde às expectativas 

históricas e convenções mais hegemônicas do que se entende como 

belo, e, ao mesmo tempo, o quanto ser desejável também garante re-

conhecimento. Jovialidade, branquitude, estilo que esconde as mar-

cas da classe social desprivilegiada, juntamente com uma discreta 

masculinidade para quem passa por homem são o que mais se per-

cebe na identificação dos mais belos/desejados. 

Reconhecimento é compreendido aqui em conformidade com as 

reflexões de Butler, que, por sua vez, adota Hegel, Espinosa e Deleuze 

como parte das fontes para pensar esse conceito e os seus processos. 

Para essa autora, o reconhecimento passa necessariamente por um 

caminho comum entre histórias singulares, e esse caminho o coloca 

em circulação. (CAVARERO; BUTLER, 2007) Isso porque “o reconheci-

mento é uma relação intersubjetiva, e, para um indivíduo reconhecer 

o outro, ele tem que recorrer a campos existentes de inteligibilidade.” 

(KNUDSEN, 2010, p. 168)

Como discuti, o reconhecimento não precisa necessariamente 

passar por uma adesão ao padrão de beleza em jogo nas relações 

sociais. Mas, além disso, também se conquista uma passabilidade 

invejável por muitos também pelo modo como se relaciona com o 
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tipo de beleza do outro e isso nos ajuda a pensar os “fluxos dese-

jantes”12 que estão presentes nos modos de reconhecimento apre-

sentados aqui. Outro exemplo disso é dado pela seguinte situação 

vivida em campo: Rafael, durante a pesquisa, casou-se em uma 

cerimônia coletiva. As notícias divulgavam a união de dezesseis 

casais do mesmo “sexo”, sendo eles formados por dois casais de ho-

mens, doze de mulheres e dois de transexuais. Eu postei as fotos 

de Rafael e da sua esposa vestidos de noivo e noiva no Facebook, 

assim como tantos outros/as amigos/as do casal. Várias pessoas 

me perguntaram em relação a ele e a esposa se ela era travesti ou 

transexual, elogiando a beleza dela, mas colocando sob suspeita a 

sua identidade feminina. Em relação a Rafael, para as pessoas não 

havia o que questionar em termos de sua identidade masculina, 

afinal, todos/as o identificaram como “homem biológico”. Das pes-

soas para as quais revelei que o transexual era ele, poucas acredita-

ram. Dias depois, Rafael e sua esposa me contaram uma situação 

ainda mais inusitada. Segundo eles, no jornalzinho do bairro uma 

notícia sobre o casamento deles foi divulgada sob a seguinte man-

chete: “Homem transexual casa com drag queen”.

Abaixo das fotos postadas no Facebook de Rafael, assim como 

no da esposa, leem-se inúmeros depoimentos do quanto eles dois 

juntos formam um bonito casal. Os elogios são tanto para a beleza 

dele como para a dela. Aqui não se trata de reconhecer que um é mais 

bonito do que o outro e, por isso, ele passar por homem e ela não 

passa por mulher. O que está em jogo são diferentes formas de dife-

renciação em termos especialmente de cor/raça, visto que a mulher 

de Rafael é negra e possui cabelos raspados. Ele, aos olhos de quem 

não conhece a sua história, visto ao lado dela, está mais próximo, 

12 Procuro compreender estes “fluxos desejantes” na perspectiva deleuzeana, considerando 
que “apenas os fluxos são a objetividade do próprio desejo. O desejo é o sistema dos sig-
nos a-significantes com os quais se produz fluxos de inconscientes em um campo social.” 
(DELEUZE, 1998, 94-95) No entanto, com a ressalva de que, diferentemente desse autor, 
não tenho compreendido que o desejo seja necessariamente revolucionário. Afinal, em 
muitos casos, há a reprodução da ordem heterossexual na vivência dos “fluxos desejantes.” 
(DUQUE, 2011)
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como já abordei, do que se tem como padrão de beleza, desejo e mas-

culinidade. Ela, por sinal, ladeada por ele em contextos em que as 

pessoas sabem que há possibilidade de um dos dois não ser homem 

ou mulher nos termos mais conservadores e tradicionais das normas 

e convenções sociais, torna-se não passável, mesmo sendo mulher. 

No contexto desse casamento coletivo, envolvendo uniões homoafe-

tivas, sua cor de pele associada aos seus cabelos raspados dão o tom 

da dúvida e a aproximação de feminilidades menos associadas a mu-

lheres e mais identificadas como sendo de travestis e transexuais, 

ou, ainda, de um homem vestido de mulher, como é o caso de uma 

drag queen. Há aqui uma masculinização dela via estilo (cabelos ras-

pados) e cor/raça em relação a ele. 

No entanto, também existe nessa experiência da recepção da 

imagem do casal uma importante questão de sexualidade, visto 

que, de homem transexual heterossexual, Rafael passa a ser identi-

ficado por parte de quem leu a notícia ou viu as fotos no Facebook 

dos amigos como homem que “curte” travesti ou que é gay por es-

tar se casando com outro homem vestido de mulher (como uma 

possível drag, por exemplo). Além disso, de todas as imagens di-

vulgadas do casamento coletivo, a que mais foi reproduzida em 

diferentes reportagens ou compartilhada no Facebook como sen-

do um casal muito bonito foram as de Rafael com a esposa. Esse 

reconhecimento dele enquanto homem bonito, ainda que gay, o 

encheu de orgulho. Ela, em meio aos elogios à sua beleza, não se 

importou tanto em ter sido apontada como homem. Nesse caso, 

ainda há de se reconhecer que o sucesso das imagens também se 

dá devido ao constitutivo dessa beleza ser a reprodução de certo 

binarismo de gênero, afinal, é uma imagem esteticamente comum: 

uma pessoa masculina e uma pessoa feminina se casando, ele de 

preto e ela de branco. A beleza difundida e valorizada aqui também 

tem contornos românticos e heteronormativos. Além disso, apesar 

do habitual racismo, o fato de ele ser branco e ela negra também 

acaba, em contexto de valorização das diferenças (como é o caso da 

própria motivação da notícia e da imagem do casamento coletivo 
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homoafetivo), ganhando ares de certa diversidade valorativa, isto é, 

de uma imagem bonita.

Ainda sobre as implicações entre desejo e reconhecimento, o es-

tilo de Ricardo também reforça a ideia de que corpos desejáveis não 

são apenas aqueles próximos do modelo valorativo discutido acima. 

O reconhecimento, ainda que publicamente pareça ser maior por 

corpos diferentes do dele, segundo o que me contou, também se dá 

via o desejo que alguns despertam sobre si. Ele afirmou ter se relacio-

nado sexualmente como “ativo” quando dos encontros com homens 

não gays, “os casados em busca de experimentar algo novo”, antes 

mesmo de ter se assumido como homem. 

Esse processo pode ser visto de uma maneira ainda mais com-

plexa. Por exemplo, a passabilidade, quando reveladora de beleza e 

masculinidade, também garante reconhecimento, mas, no caso de 

Rafael, a experiência não é somente no campo afetivo-sexual. O fato 

de ele passar por homem trouxe mais do que o reconhecimento en-

quanto homem nas relações cotidianas com pessoas desconhecidas 

nas mais variadas situações e espaços. Ainda que ele se avalie, às ve-

zes é identificado como homem gay por algumas pessoas. Segundo 

o que me contou, passar por homem também lhe permitiu reatar a 

relação com a mãe depois de vários anos distantes, porque ela sem-

pre quis ter um “filho homem”. A mãe de Rafael o reencontrou depois 

de alguns anos que o havia expulsado de casa. O contato depois de 

tanto tempo ocorreu quando ele já estava passável, isto é, já havia 

passado por parte do processo transexualizador. Ela o aceitou como 

homem, dizendo que o preferia assim “do que aquela outra coisa”, 

isto é, lésbica. Depois da reaproximação com a mãe, veio a vez dos 

outros familiares, e, na sua maioria, sobrinhos/as e tios/tias também 

o aceitaram melhor. Essa acolhida da família só aconteceu quando 

compreenderam que ele era na verdade um homem transexual e não 

uma mulher lésbica.

Considerando a matriz de inteligibilidade apresentada por Butler 

(2003), isto é: “sexo” feminino = gênero feminino = desejo pelo “sexo 

oposto”; ou, vice-versa, “sexo” masculino = gênero masculino = desejo 
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pelo “sexo oposto”, essa experiência de Rafael garante certo realinha-

mento, ainda que com limitações para com a dimensão do “sexo”, mas 

com continuidades menos díspares em termos de gênero e desejo. Em 

outras palavras, mesmo não nascendo com um “sexo” masculino, o 

fato de ele passar por homem garante o reconhecimento coerente por 

parte de seus familiares entre corpo masculino e gênero, e, nesse caso, 

por ele se relacionar com uma mulher, gênero masculino e desejo 

heterossexual. Ricardo, por sua vez, ao relatar suas experiências afe-

tivo-sexuais como “ativo” com homens casados não gays, nos permi-

te identificar os diferentes itinerários de sentido que problematizam 

essa mesma matriz.

considerações finais

Conforme o que foi discutido aqui, pensar a beleza a partir desses 

dados de campo permite mostrar o quanto o reconhecimento que a 

envolve pode se dar de diferentes formas e de maneiras nem sempre 

manipuláveis. Por mais que sejam identificados como sendo “lindos”, 

é o contexto da interação que promoverá distintas identificações e 

visibilizará a reiteração de normas e convenções sociais que estão 

postas, não somente para esses interlocutores, mas para a socieda-

de como um todo. Contudo, seja como for, a questão da valorização 

da beleza é fundamental nessas experiências. Afinal, por mais que 

as identidades que são construídas para si não sejam reconhecidas, 

como é o caso da esposa de Rafael, que, de mulher, passou por drag, 

ou dele próprio, que foi identificado não como sendo homem transe-

xual, mas homem gay, isso é menos ruim do que ser visto como não 

sendo lindo. Em outras palavras, é melhor algum tipo de reconheci-

mento do que reconhecimento nenhum. Dito de outro modo, essa 

valorização do passar por justifica-se pelas tentativas de reconheci-

mento que permitem que esses interlocutores atinjam parte das ex-

pectativas convencionadas e normatizadas socialmente em relação à 

beleza, gênero e sexualidade, e, com isso, protege-os de agressões e 
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rechaços diversos, especialmente em contextos (off-line e on-line) de 

valorização relativa das diferenças. Por outro lado, o passar por, en-

quanto regime de visibilidade/conhecimento, nos permite ver com 

maior complexidade como tornar-se passável, via a reprodução do 

padrão de beleza, é eficaz, mas, ao mesmo tempo, mesmo fugindo a 

ele e enfrentando as críticas, também o é. Afinal, como foi percebido 

na experiência de Ricardo, o reconhecimento parece ser mais impor-

tante em termos de sexo, e, não necessariamente, de beleza.

Essa análise, portanto, pode ser tomada como uma continuida-

de, uma contribuição para o rol de pesquisas que vêm produzindo 

uma literatura crítica do discurso da diferença sexual, que histori-

camente afirmou a existência de dois “sexos biológicos” hierarqui-

camente diferentes e separados, um para o homem e outro para a 

mulher, que deu suporte ao julgamento das condutas, naturalizan-

do e essencializando o que se entendia por comportamento mas-

culino e feminino. 

Nesse sentido, este estudo pode ser também uma contribuição 

para a arena dos ativismos das dissidências sexuais e de gênero; não 

no sentido de apontar o caminho ou as posturas a serem tomadas 

por aqueles que estão engajados na militância que envolve a ques-

tão da transexualidade masculina, mas, antes, contribuir com alguns 

pontos possíveis de reflexão e crítica. Afinal, se por um lado pode-

mos afirmar que as experiências discutidas aqui “[...] tencionam as 

fronteiras de gêneros e podem desestabilizar a masculinidade hege-

mônica ao produzir uma masculinidade sem pênis e diferente dos 

ideais dominadores”; (ÁVILA, 2014, p. 222) por outro, é preciso anali-

sar suas performances e seus efeitos de verdade diante de um regime 

de visibilidade/conhecimento contemporâneo que também pode 

reiterar, sempre contingencialmente, normas e convenções sociais 

correspondentes às expectativas sociais. Essas reiterações, contudo, 

são complexas e não estão necessariamente dadas por um corpo tido 

como passável. Isso pode ser exemplificado por um depoimento do 

transexual João W. Nery (2011, p. 324) em sua biografia: 
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Todos nós buscamos uma coerência entre sexo e gêne-

ro, apoiados em um padrão heterossexual. Sabia que 

tínhamos tentando encontrar um modelo de maior acei-

tação pelo sofrimento do não enquadramento. Mas isso 

não tinha conseguido me transformar em uma pessoa 

conservadora.

Portanto, mais do que pensar em como se livrar dessas reite-

rações, o desafio é problematizar os seus efeitos no campo do re-

conhecimento. É nesse sentido que os gêneros podem, segundo 

Butler (2003), se tornar “radicalmente incríveis”. Afinal, eles não 

são verdadeiros e nem falsos, nem reais ou aparentes e tampouco 

originais ou derivados, mas contêm verdadeiramente todos esses 

atributos. E é a partir deles que se constitui, juntamente com outros 

marcadores sociais da diferença, o passar por enquanto um regime 

de visibilidade/conhecimento. Regime esse que aqueles que estão 

sob sua lógica, em um contexto ameaçador e violento às diferen-

ças mais “não normativas” e menos convencionadas, isto é, ao não 

hegemônico, ao invés de propor algo radicalmente novo, incrivel-

mente buscam reconhecimento via identificações e diferenciações 

que revelam a historicidade da ordem sexual/social vigente.
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As guerras de pensamento 
não ocorrerão  

nas universidades

Jaqueline Gomes de Jesus

O Amor não vê com os olhos, mas com a mente; 

por isso é alado, e cego, e tão potente.

Helena, em Sonho de uma noite de verão,  

de William Shakespeare
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No dia 5 de setembro de 2015, sábado, das 18h às 20h, na Cidade 

de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, realizou-se a mesa-re-

donda 3 do II Seminário Internacional Desfazendo Gênero: ativis-

mos das dissidências sexuais e de gênero, denominada “Processos 

de criação sob perspectivas de dissidências”.

figura 1 – Na mesa, 
minutos antes de 
minha fala

Foto: Andréa Magnoni
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Compunham a mesa: Felipe Rivas San Martin, artista e integrante 

do Coletivo Universitário de Dissidência Sexual (CUDS), de Santiago/

Chile; Marlene Wayar, ativista travesti de Buenos Aires/Argentina, 

que integrou a Frente pela Identidade de Gênero e é editora da pri-

meira revista travesti da América Latina, El Teje; e eu (Figura1). Nossa 

coordenação coube a viviane v., ativista transfeminista e mestra em 

Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Após conversas online com os colegas de mesa, decidi nomear a 

intervenção que me cabia conforme o título que encabeça este texto, 

com o resumo abaixo, que a meu pedido foi lido pela coordenadora:

SEI LÁ O QUE FAZER. Mas achar não é suficiente, independentemente do 
mundo em que estejamos discutindo: no acadêmico, no do trabalho, no po-
lítico, no social; enfim, os argumentos sempre se fazem necessários quando 
almejamos algum entendimento, mais do que apenas doutrinamentos.
Entretanto, queremos conhecer ou queremos impor nosso saber? Nosso 
mundo de conhecimento é como um balão, quanto mais o enchemos de 
saberes – quaisquer que sejam – mais ele entra em contato com a imensa 
atmosfera do ignorado, do desconhecido que nos cerca.
Esse velho mote orientador do trabalho intelectual moderno, o da dúvida, 
substituto das afirmações da escolástica medieval, tornou-se um discurso 
desconectado da prática, para uma parcela empoderada do Ensino Superior 
brasileiro, alicerçado no racismo, no sexismo e, sobretudo, no classismo his-
tóricos que permeiam a concepção de educação nesta sociedade pós-colo-
nial, de capitalismo ainda selvagem, de cidadania ainda precária.
Tudo é “ainda” por aqui. E as guerras de pensamento prosseguem cotidiana-
mente: mais visibilizadas em alguns lugares do que em outros; tendo alguns 
protagonistas mais reconhecidos do que outros, prossegue entre chacinados 
e mortos-vivos. São apaziguadas quando se tornam senso comum. Elas es-
tão em todo canto onde as pessoas refletem sobre sua condição, isoladas ou 
coletivamente.
Os intelectuais não são apenas os orgânicos, com títulos e cargos, também 
as ruas têm seus pensadores, principalmente as avenidas e praças virtuais de 
nossa Sociedade da Informação.
Porém guerras, por si sós, ainda não são revoluções. Uma revolução é um 
caminho para se afirmar a potência de certos saberes. Esse caminho nunca 
é breve, e por vezes é acompanhado pelo passamento – simbólico ou físico – 
dos que orbitam nos locais de elevado status social, das falas privilegiadas, 
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em óbvio conformismo com o que aí está, apesar de suas afirmações públi-
cas em contrário.
De onde aflorará a revolta? Quem sabe, daquilo que vamos desfazendo.

Em seguida, encetei minha fala:

Primeiro eu quero agradecer ao convite das amigas, das nossas 

referências aqui, nossas parceiras do Desfazendo. Estou aqui olhan-

do a Carla [Freitas dos Reis], tem o Leandro [Colling], nosso organiza-

dor, a vivi[ane v.], que está sempre nas nossas lutas de pensamento, 

nas nossas guerras. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui 

na mesa com ela, com o Felipe [Rivas], conhecendo o Felipe, com a 

Marlene [Wayar]. Muito obrigada pela oportunidade de estar conhe-

cendo outras histórias aqui. Essa oportunidade de, mais uma vez, es-

tar com vocês e tentar refletir a partir de outra perspectiva.

Nesses meses, desde quando eu fui convidada para refletir sobre 

esse tema, “Processos de criação sobre perspectivas de dissidências”, 

eu resolvi considerar que “as guerras de pensamentos não ocorrerão 

na universidade”, aí eu imaginei como poderia abordar, a partir de 

uma linguagem diferente, essa questão.

Eu resolvi trazer alguns elementos afrocentrados pra poder abor-

dar essa temática. Como pessoa negra que sou, mulher negra e trans. 

E aí eu me lembrei do bastão. Quem fala é quem porta o bastão. Não 

achei bastão na universidade. Fui aqui na mata do meu pai Oxóssi [no 

terreno ao lado do prédio] e achei este galho (Figura 2). Acho que serve.

É uma forma de falar que eu estou afirmando algo. Esperando 

que a gente exercite um pouquinho da escuta ativa, a qual eu acre-

dito que seja fundamental na Psicologia, nas áreas de Saúde, ouvir 

o outro. Na verdade, em qualquer área. Ouvir o outro... Mas é mui-

to difícil, é um exercício muito intenso. Quero trabalhar um pouco 

isso aqui.

Quero também saudar este dia, um dia das Iabás [Orixás femi-

ninas]. Eu sou, falei, de Oxóssi. Sou filha de um pai e duas mães, de 

Oxóssi e de Iemanjá, que anda com Iansã, então quero saudá-las 

neste dia.
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figura 2 – Mostrando o galho à plateia

Foto: Andréa Magnoni.

[Eu me levanto e sento no chão, em frente à mesa].

Penso nessas referências e lembro que esta universidade, como 

qualquer outra, está na terra, aqui neste espaço, nesta cosmogonia, 

com suas visões de mundo.

Esta universidade da qual se está falando tem uma herança eu-

rocêntrica e que, necessariamente, é uma herança de genocídio dos 

povos indígenas e de usurpação dos povos africanos; é uma herança 

que deu o nome de “negros” e “negras” aos africanos, genericamen-

te; concedeu o nome de “travestis” para as travestis; de “transexuais” 

para as transexuais, e a gente pega esses nomes e refaz todos esses 

conceitos.

Essa é a ideia da nossa revolução. Nós nos apoderamos daquilo 

que nos colocam como sendo a única mensagem possível, e nos 

empoderamos daquilo que a gente pode falar de nós mesmos.

Eu quero falar sobre como é o meu processo criativo. Estamos 

falando de criação. Meu trabalho é a escrita. Eu até sou mosaicista, 

faço mosaico como entretenimento. No fim é muito mais entreteni-

mento. De certa forma, escrever é também um entretenimento para 
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mim, mas eu levo muito mais a sério. A minha prosa é uma prosa 

opinativa: seja artigo acadêmico, seja artigo de divulgação científica, 

artigo de reflexão, eu estou tentando trazer a minha opinião para um 

determinado espaço, para determinadas pessoas.

E o meu processo criativo, como é que ele ocorre? No dia a dia. 

Eu estou até gravando esta fala para que eu possa refletir, escrever 

a respeito dela. Essa fala, depois de ouvi-la, não vai ter a mesma 

riqueza das imagens que eu estou trazendo aqui, porque uma míni-

ma fração daquilo que nós comunicamos é verbal. Eu quero guar-

dar um pouco isso no final da minha fala. Muito do que eu estou 

falando aqui é mais a expressão não verbal do que a verbal, e eu 

tento fazer o meu processo criativo a partir disso.

Apesar de trabalhar com verbos, com palavras, com a fala, como 

psicóloga (é o nosso instrumento), temos um grande desafio, o de 

como utilizar as imagens, para aqueles que nos enxergam, para tra-

balhar questões como essa que a gente aborda aqui, as de gênero, a de 

como repensar a universidade.

O que é criatividade? Na Psicologia buscamos abordar a criati-

vidade a partir da ideia de que criativos não são só aqueles que tra-

balham com arte, a criatividade está em todos os espaços possíveis 

de criação humana. Na própria universidade pode haver criativi-

dade, na matemática pode haver criatividade. Há espaço para criar 

em qualquer lugar. Eis um grande desafio também, o de trazer essa 

perspectiva dissidente do criativo para a academia, que frequente-

mente afirma que só há uma forma possível de falar, de dizer, de se 

expressar cientificamente.

O meu trabalho, de certa forma, é memorialista. Eu trabalho 

muito com o passado, compreendo o passado como “um não-lu-

gar”, ele não existe, senão, em nossa memória.

Alguém pode me emprestar um batom?
Tem que ser escuro, Jaque?, pergunta viviane v.
Pode ser!, respondo. 
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Marlene Wayar me entrega o dela, que utilizo para desenhar dois 

símbolos na mesa (Figura 3).

figura 3 – Desenhando com batom

Foto: Andréa Magnoni.

O que significa um trabalho que eu coloco como memorialista? 

Trabalhar com o passado?

[O batom acaba e concluo o segundo símbolo com um batom 

de viviane v.].

Vocês conhecem os Adinkra? São símbolos, provérbios do povo 

Asahnti, do sul de Gana, que transmitem mensagens. Este aqui –

nossa, eu desenhei tão mal assim? – é o Sankofa, significa que nós 

podemos aprender mesmo com aquilo que nós perdemos, olhando 

para trás. É a ideia de que mesmo tendo perdido tanto tempo com a 

opressão, com a violência, com o ódio que permeia nossa socieda-

de e que está refletida na academia, nós ainda temos muito o que 

aprender repensando toda essa trajetória. É uma mensagem de es-

perança, é uma mensagem afrocentrada.

Tem outro Adinkra [o microfone começa a falhar]... O que é esse 

ruído aqui no chão? O equipamento não foi feito para que se falasse 
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deste lugar, não é mesmo? [risos] Outro símbolo Adinkra é o Mate 

Masie [brinco com os garranchos na mesa] – eu falei que faço pintu-

ra e desenho por hobby, vocês veem que eu não ganho pão com isso 

[risos]. Perdão, Marlene. Perdão, Vivi [os dois batons foram comple-

tamente gastos].

Mate Masie quer dizer: o que eu ouço, eu guardo.

Dessa tradição tão antiga e desprivilegiada, que é a africana, 

desvalorizada como linguagem não científica, eu lhes trouxe so-

mente duas das centenas de mensagens possíveis. Falas alternati-

vas a essa fala acadêmica que fala a mesma coisa.

O nosso desafio: aprender a olhar o passado, apesar de o passa-

do não existir como lugar, ser uma memória. No fundo o passado é 

uma utopia, o único lugar que existe é o presente, e esse futuro que 

é uma probabilidade, um lugar que estamos criando agora e que já 

é agora.

Saber ouvir, ouvir e guardar é um desafio, ainda mais para nós 

que vivemos na Era do Conhecimento, na Sociedade da Informação, 

na qual nós temos muitos dados, temos acesso a muita informação 

e nós conseguimos essa informação independentemente das fon-

tes, de determinadas fontes.

Nossa fonte de conhecimento hoje não é mais tão somente 

a Igreja. Com o desenvolvimento da sociedade industrial, não é 

mais apenas a escola, e com a sociedade pós-industrial nós pode-

mos acessar o conhecimento nas redes virtuais do planeta inteiro. 

Nossa aldeia deixou de ser aquela da Pré-História, formada por me-

tade desta sala, que era nosso mundo.

A outra aldeia, da outra metade da sala, ficava ali, a uns dez ou 

cinco quilômetros. Nós tínhamos medo de que eles viessem comer 

a gente ou nos escravizar.

Essa aldeia aumentou, agora é o planeta. Entretanto, nós ainda 

trabalhamos, não só na universidade, mas em qualquer espaço de 

educação formal, da maneira como se criou a educação em massa, 

com a sociedade industrial, no quadro negro.
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Critiquemos a ideia de que existe um portador do conhecimen-

to (seja ele o professor, o pai, o chefe), e que ele seja a única fonte de 

conhecimento. O grande desafio da educação hoje: saber que exis-

tem múltiplas fontes de conhecimento, que nós podemos aprender 

independentemente de estar neste espaço físico aqui.

A Indianara [Alves Siqueira, prostituta e militante transfemi-

nista, que participou de uma mesa sobre arte e política no dia an-

terior] falou muito bem isso ontem. Eu gosto muito de reforçar o 

que a Indianara fala da educação na rua, a educação pela pedra, li-

teralmente! A educação pela luta. Eu quero abordar um pouco essa 

questão do conhecimento. Façam de conta que eu estou segurando 

um bastão.

Eu peguei outro elemento daqui, desta universidade, que é in-

teressante, que nós pisamos tanto, que é a terra! Nós pisamos em 

terra, porém vivemos em lugares tão assépticos, não é mesmo? 

Aqui eu trouxe essa terra onde vocês pisam todo dia, onde nós te-

mos pisado estes dias e pensado (Figura 4).

figura 4 – Derramando e 
manipulando terra no palco

Foto: Andréa Magnoni.
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Porque nós não valorizamos isso [aponto para a terra]? Nós 

aprendemos que isso é horrível. Há crianças que não sabem o que é 

terra, não tocam na terra. O que a gente pode aprender com a terra?

Eu vou fazer aqui um jogo de I Ching [antigo método divinatório 

chinês], e não é uma apropriação cultural, porque eu vivi um tem-

po na China [mais precisamente um mês], e eu quero saber como 

eu posso levar à frente essa discussão, que na verdade é mais um 

monólogo.

Como eu poderei propiciar uma discussão a partir do I Ching? 

Vocês conhecem o I Ching? Ele é um livro, tem uns três mil anos, é 

atribuído a um rei chinês, um mandarim. Tudo que vocês ouçam que 

foi atribuído a um rei é porque o rei se apropriou do que alguém fez, 

entenderam? E seguindo o raciocínio de Indianara, provavelmen-

te foi uma mulher a criadora e o rei roubou para ele. Não é mesmo, 

Indianara? [risos, ela estava presente].

É interessante porque é um livro. Esse livro tem vários poemas, 

foi transmitido ao longo das gerações, esses poemas foram vendi-

dos como adivinhação, cada poema como uma forma de adivinhar 

o futuro.

São relacionados a números pares e ímpares, eu estou falando 

de conhecimento. Os ímpares, se eu não estou confusa, referem-se 

ao masculino. Até nisso tem atribuições de gênero. O ímpar é o céu, 

o grande adorado, é o pai. O par é a terra, a mulher, a mãe, Alguém 

associou os poemas a essa relação matemática: ímpar, o primor-

dial, o céu, o masculino, acima da terra. A gente pode questionar 

muita coisa sobre esse método de premonição.

Apesar disso, eu posso reconstruir esse método [jogo moedas 

sobre a terra e interpreto suas posições]: par, ímpar, par, par, ímpar, 

par. Um trovão sobre um trovão. Essa é a mensagem. Quer dizer o 

quê? É o incitar! É preciso incitar, fazer um chamado. O incitar pode 

causar pavor, dúvida, mas também pode gerar júbilo, quando con-

seguimos refletir juntos.
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A partir desse acaso eu vou propor o seguinte: vivi, você pode 

me ajudar aqui? [viviane venda meus olhos, conforme solicitação 

minha anteriormente à formação da mesa (Figura 5)].

figura 5 – Sendo vendada por Viviane

Foto: Andréa Magnoni.

Os autores acadêmicos que abordam o conceito de gênero o tra-

balham a partir da vidência. Mas quem não enxerga, como vive e 

pensa o gênero?

A gente fala muito e é muito importante, em nossa reflexão so-

bre gênero, elucubrar a partir daquilo que a vida nos coloca, dia a 

dia, nas ruas. Eu creio que a Indianara, na fala dela, colocou isso 

muito bem, no sentido de que a vida e seus dilemas de fato ocorrem 

nas ruas. Na universidade e em outros espaços de conhecimento, 

de produção de saberes – por favor, não restrinjam a produção de 

conhecimento apenas às universidades.

As pessoas, nas ruas, fazem leituras daquilo que a vida coloca. 

Não é apenas a universidade, não são só os espaços acadêmicos ou 

os espaços privilegiados de criação artística ou cultural, não são so-

mente os portadores de títulos e cargos que podem pensar.
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Eu cito um autor europeu, [Antonio] Gramsci, para compreender-

mos que há intelectuais para além da academia, dessa intelectualida-

de orgânica. Precisamos pensar, também, a respeito das intelectuais 

e dos intelectuais que estão pensando a vida nas ruas, nos blogs, nas 

redes virtuais.

Nós, que nos prendemos tanto à visão, temos o gênero como 

uma imagem construída. [Judith] Butler utiliza muito essa metá-

fora. Mas nela há um privilégio. Também a prática mais antiga de 

vigilância e punição. Nós afirmamos que nossa concepção de gê-

nero é puramente imagética, ela é assim para nós, que somos se-

res visuais, nós que enxergamos. E os outros humanos que não 

enxergam?

Eu não sei, porque eu sou um ser visual também, eu sou um 

animal humano que foi criado nesse espaço do visual, no qual eu 

tenho a possibilidade de enxergar, digamos assim, essas divisões 

de gênero. Mas e as pessoas não videntes? Existe alguma pessoa 

cega neste evento? Vocês viram alguma? Estou perguntando.

Não. [uníssono]
Por que será que não estão aqui? [ruídos] Será que é porque não querem?
[Marlene Wayar comenta em espanhol]:
Deve ter alguém [no Seminário], mas não nesta sala..

Essa não é uma realidade apenas deste Seminário. Imagino que 

a ausência de pessoas com deficiências, nos eventos científicos 

em geral, é porque os espaços não necessariamente são acessíveis. 

Acessibilidade não é só colocar uma rampa.

Acessibilidade é quando, por exemplo, a travesti se sente livre 

pra sair ali da rua e vir aqui falar o que ela pensa.

Acessibilidade é quando a pessoa surda encontra aqui condi-

ções para entender o que a gente está falando.

São grandes os desafios da acessibilidade. No dia em que nós 

pudermos criar, de fato, um espaço acessível, nós teremos a entra-

da, o acesso de pessoas para além daquele perfil do homem bran-

co heterossexual cisgênero [que não é trans], com deficiências não 
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perceptíveis, porque todas e todos temos deficiências, não somos se-

res totalmente inertes no mundo e que podemos viver sem nenhum 

amparo físico. Eu mesma preciso de óculos para enxergar bem.

Esse é outro grande desafio: ir além da fala, do discurso, e trans-

formá-los numa prática, uma prática de tornar acessíveis os espaços. 

Vendada eu lhes asseguro que não os vigio, não os punirei. Vocês po-

dem confiar em mim, porque, por princípio, eu confio em vocês.

Apenas oferecer a dádiva, “sim, nós demos o espaço para vocês 

estarem aqui, sejam gratos e gratas”, não é o suficiente!

Eu falava hoje com uma colega sobre a Psicologia moderna. A Psi-

cologia existe como forma de pensar o humano desde a Antiguidade. 

Nós começamos a Psicologia científica com um trabalho de autoa-

nálise, e hoje isso foi esquecido na Psicologia, o olhar pra si e refletir 

sobre si para pensar o mundo. Esse é um grande desafio hoje, para a 

Psicologia, que eu tomo como referência para as outras ciências, já 

que a gente está falando de universidade.

Olhar o outro, ouvir o outro, mas também permitir que o ou-

tro também fale. Eu não vejo problema algum que uma estudiosa, 

um estudioso branco da universidade, pesquise, pense sobre as 

pessoas negras, desde que ela/ele não subestime o que a gente está 

falando sobre nós. Sequestrar o nosso protagonismo é hábito nos 

espaços privilegiados de fala.

E então nós temos um grande desafio: reconhecer o papel impor-

tante, relevante, das universidades para a produção de conhecimen-

to/saber, mas deixar de pensar que só se produz conhecimento/saber 

nas universidades.

As guerras de pensamento estão ocorrendo neste momento em 

todo o instante, em todo o lugar.

A Indianara, que é uma guerrilheira do pensamento, que o diga.

Keila Simpson [militante trans histórica], que está aqui na cida-

de de vocês, em Salvador, há décadas, é uma guerrilheira de pensa-

mento também.
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Vários colegas meus, dos movimentos negros, produzem cul-

tura, mas também produzem novas formas de “enxergar” o mundo.

Precisamos entender que as guerras [de pensamento] estão 

ocorrendo a todo o momento.

Nós viemos de uma base extremamente excludente de pensa-

mento sobre o outro, um pensamento de que o outro precisa ser 

subserviente, o qual vem de nossa tradição jesuítica. “Preciso cui-

dar do outro porque o outro é coitadinho...”.

É por isso que eu me reafirmo como psicóloga, como pessoa 

que fez gestão da diversidade na Universidade de Brasília. Fui coor-

denadora do Centro de Convivência Negra, assessora de diversida-

de e apoio aos cotistas. Eu afirmo, com redundância, que as ações 

afirmativas estão aí para superar essa lógica assistencialista para 

todos os grupos historicamente excluídos.

Quando eu penso na população negra, vejo o desafio do acesso, 

porque todo o sistema com “c” (“cistema” [referência à normativi-

dade da sociedade cisgênera sobre os corpos e gêneros não con-

formes]), brancocentrado, coloca, como construção de classe, que 

somente os brancos têm acesso às universidades de forma massiva.

O acesso é um primeiro passo. Que não haja acesso apenas na 

discência, mas também na docência e nos cargos administrativos 

das universidades. Que as ações afirmativas ocorram para além dos 

serviços públicos, também nas empresas privadas. Isso pode acon-

tecer por meio de incentivos que o governo pode dar se tiver, de 

fato, interesse nas políticas públicas para população negra. E quan-

do eu penso na população trans?

Eu parto de uma lógica feminista, não de numa lógica “femis-

ta”, que pense na mulher [gênero] só como fêmea [sexo biológico].

O grande desafio é reconhecer que as pessoas trans também são 

humanas, o que abrange a reflexão do transfeminismo, de que as 

mulheres trans são mulheres e que os homens trans são homens 

tanto quanto os homens e as mulheres cisgêneros/as. Que eles po-

dem falar por si.
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Nós não queremos excluir a fala do outro, de outros. Nós, ne-

gras, trans. Nós que viemos de uma origem socioeconômica menos 

afortunada. Nós não queremos tirar a fala do outro, nós só quere-

mos trazer a nossa voz.

É como fala aquela música do Noel Rosa: Feitiço da vila. Nós so-

mos essa vila, que procura um espaço: “a vila não quer tirar o lugar 

de ninguém, só quer mostrar que faz samba também.”

Obrigada, Axé!
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yes, eu tenho buceta. to-tal: invento corpos. qualquer organismo q n 

seja fixo. 

Gozo na minha. Gozo na minha, cara. Gozo na minha cara. [repetido N 

vezes na batida do funk]

Soul desmontável. Trans-montagem. Provisório Corpo. 

Pra n sermos quase nada nunca que é ser tudo ao mesmo tempo. 

Oitavo Sexo, Terceiro Milênio.

Faz é tempo era uma vez escrevia numa lógica linear exemplo 

discursivo como avaliação mas é tanta possibilidade perdida q n cabe 

nesse escrito e n quero q caiba me deleitei nas probabilidades d uma 

escritura para acabar-começar com a escrita galáxias pomba geram 

exus e agora pinto a unha d um vermelho aberto e forte e com o 

mesmo tom pinto letras em um caderninho

ISTO é MEU CORPO ISTO MEU é CORPO

em letras vermelhas em um caderninho

contra todo argumento q atribui ao ser humano qualquer natureza-

essência na esfera da produção de si da produção de signos vir a ser 

destravando todos nós virá que eu vi do ponto de vista sexual: livre 

das amarras normatizadoras experimentando desejos costurando 
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na carne fios soltos multicolores & transparentes n quero nada 

q venha com grades genéticas nem hereditárias n quero grades 

qual a diferença entre o charme e o funk? quero a diferença novas 

formas para mutáveis interesses a contradição o paradoxo essa 

beira de abismo o mesmo corpo gerando 1001 possibilidades quero 

essa possibilidade perder-se para n achar nada achando tudo 

presença presentificação n quero coro quero coletivo gritando suas 

singularidades compositivas com posição d inúmeras vozes quero 

vozes paralém ode ao movimento ao trânsito à indisciplina travessuras 

escancaradas despachadas desprovidas d pudores mil manter a 

criança perto da gente um mundo sempre a descobrir um dia assim 

um dia assado tinindo mil grau overdoses d experiências d saliva e 

suor livros q atravessam a vivência e a produção e só assim e sem essa 

d modernidade líquida fluidez é vida com-tatos profundos manter o 

q interessa afeto co labor ação o q faz sentido no momento e na vida 

esperta desperta e se livrar do peso da obrigação do obrigado ok cintia 

me pergunta qual o sentido da vida leminsky atira: só buscar o sentido 

faz sentido e prefiro escrever assim q tb é corpo-signo desse jeito sem 

pontuação pra q vc invente a sua reverta a suposta falta de lógica qual 

o sentido da escrita sheila corresponde e deixa uma abertura sempre 

inacabada agora chove aqui fora e o líquido escorre pelas ruas o q traz 

vcs ficcionalmente pra perto da sala escura onde escrevo agora 2:43 

da madruga boladona e de buceta ouriçada para o futuro assisto uma 

foda mediana entre 2 homens trans no queerporn.tv e digito na busca 

do xvideos a palavra crossdressing e sinto q n gosto d nomenclausuras 

e me incomoda tal romantismo exagerado em certas canções tudo 

sempre a dois a dor chorar a perda e sentir saudades banindo o 

excesso emocional deixando agora ele vir esse papo d monogamia 

matrimônio repetição de eventos heteronormarchas ai que dó da 

formiguinha sede de invenção com toque com afetividade mas sem 

identifixações com tudo tem as bill liberta pq o cu é delas e elas dão 

pra quem elas querem multiuso por opção ai delicia ai ai delicia e o 

discurso asséptico médico precisa servir pra distribuir camisinha  
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e formas d prevenção d resto n temos q dar temos q distribuir 

qualquer prótese plástica q produza prazer quero verde novo a luz da 

lua sailormoon em mim waly tão perto 

ga31 recita: a moda e os jogos sexuais q eu jogo do começo ao fim

dance dance dance dance dance dance dance dance + uma vez 

dance dance dance dance dance dance dance dance

eterna mente

dance
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