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ERRÂNCIA CORPORAL, GÊNERO EM TRÂNSITO 

 

Flavia F Silva1 

 

Resumo: Errância experiência de percorrer um espaço, de se apropriar de maneira presentifacada, 

produzindo afetações. Faço aqui uma analogia entre errância e as identidades de gênero como 

experiência de trânsito, possibilidade de percorrer o corpo no sentido de apropriação da experiência 

de se dirigir a outras possibilidades. Visando pensar modos de significar o corpo que saiam do 

gênero ímpar, para possibilidade criativa de gêneros diversos, uma ação corporal transgressora. Na 

fenomenologia de Merleau-Ponty a maneira subjetiva com a qual corporificamos experiências, faz 

com que o corpo e o ambiente sejam indissociáveis. Para o filósofo, corpo dá sentido ao mundo, é 

uma trama de relações que dá aos objetos e ao mundo uma malha de significações, tanto enquanto 

subjetivo, ou corpo vivido (Leib), construção discursiva. A idealização de gênero que parte de uma 

lógica heterocêntrica, legitima a dicotomia e normatiza o trânsito em um discurso patológico e 

produtor de margens. Margens que são habitadas por aqueles que escapam de uma estratégia de 

apaziguamento, sendo assim, espaço de movimento, de resistência, de criação, expressão e 

reinvenção do existir. Merleau-Ponty afirma que existem espaços de experiências espaciais distintas 

para quantas forem as diferentes formas de existir, de maneira que esses sujeitos transviantes 

possam experienciar seus corpos físicos (köper), e se apropriarem de seus corpos vividos (Leib). 
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Introdução 

O corpo já não é uma rota segura para posicionar os sujeitos no mundo polarizado dos 

gêneros e a realidade de gênero se fragiliza. BENTO, 2014, p131. 

 Corpos errantes, corpos que se movimentam revolvendo sedimentos de uma narrativa 

conceitual que normatiza e regulamenta. Experiências corpóreas se deslocando em si, corpos que 

graças a desejos performáticos intrínsecos, tem o malgrado de escapulir da dicotomia anatômica  

para a margem, em uma autodeterminação autônoma, e também abjeta. Assim é a experiência 

daqueles que insistem em separar sexo de gênero, e ter uma experiência corporal que transgride o 

determinado anatômica, política e esteticamente, para de maneira corporificada, marcar novas 

formas de existência.  

 Modos de significar o corpo que saiam do gênero, ímpar,  para criarem gêneros diversos, na 

pluralidade intercorporal , que é segundo Merleau-Ponty (2011) uma experiência sensível de co-

                                                           
1 Mestranda no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, rio de 

Janeiro, Brasil. 
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pertencimento, percepção de imbricação eu e outro estando no mundo de maneira espontânea, 

significando e ressignificando a existência. A produção de sentido que emerge espontaneamente a 

partir da “ética da alteridade” (Alvim e Castro, 2015, p.45), exige criação de novos espaços de 

existência. A “errância” do gênero provoca inquietação naqueles que tem no binarismo homem x 

mulher uma matriz fundadora de suas identidades.  Apresentar na performance de gêneros, um ato 

estético e político de denúncia da invisibilidade, marginalização e vulnerabilidade a que são 

expostos, sujeitos que descumprem a regra heteronormativa para serem: travestis, crossdressers, 

drag queen, drag king, andrógino, entre tantas outras possibilidades. 

 Paola B. Jacques2 (2012) define errância como uma experiência ligada a percurso, a 

experiência de cruzar, viajar, percorrer um espaço, uma forma de apropriação do espaço urbano na 

ação de o experimentar, estar nele, o percorrendo de maneira presentificada, percorrer o espaço 

urbano não somente para se locomover de um ponto ao outro, mas estar na cidade de maneira a 

produzir afetações mutuas.  A autora também destaca a experiência de errância como força de 

resistência em relação a uma certa analgesia, a qual os atores urbanos estariam vivenciando na 

contemporaneidade, o que Jacques chama de “expropriação da experiência” (p.19). Faço aqui uma 

analogia entre errância e as identidades de gênero como experiência de trânsito, como possibilidade 

de percorrer o espaço do corpo no sentido de apropriação da experiência de se dirigir a outras 

possibilidades de expressão da identidade de gênero. Assim, errância é utilizada aqui no sentido de 

reconhecimento, de busca, de possibilidade de mudanças apontando novas rotas. 

 Corpos errantes, são corpos que se moldam levando em conta um modelo estético íntimo, 

sem abrir mão do prazer genital, mulheres transexuais que mantêm seus pênis, homens transexuais 

que preservam suas vaginas, sem com isso perderem de vista suas feminilidades e masculinidades, 

de acordo com o que sabem de si intimamente, ou ainda, o crossdresser que apesar de usar 

indumentária correspondente ao sexo oposto do seu anatômico não assumem identidade de gênero 

diferente da biológica, transitam pelos universos de masculinidade e feminilidade. Essas e tantas 

outras formas de expressão apontam para um universo que não se esgota em si, são alargamentos, 

aberturas, que marcam a plasticidade da existência e que não cabem mais no binarismo biologista. 

Corpo, outro e mundo: co-pertencimento e afetação. 

                                                           
2 Graduada em Arquitetura e Urbanismo (UFRJ), doutora em história da arte pela Université de Paris I (Pantheon-
Sorbonne), possui um grande trabalho a cerca do corpo nas cidades. 
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Minha crise corporal foi dolorosa e confusa. Ao mesmo tempo que meu corpo era eu, 

também não o era. [...] A própria gesticulação – os trejeitos das mãos e do rosto – transmitia 

o que sentia e queria dizer. No entanto era por intermédio desse mesmo corpo que as 

pessoas me confundiam com uma mulher! NERY, 2011, p.52. 

 Em uma perspectiva fenomenológica, o corpo opera o mundo no mundo, de dentro do 

mundo, produzindo sentidos, sentindo, movendo, se dirigindo ao mundo. Cada experiência que se 

apresenta nos exige um novo começo, não somente traduzindo o que ocorre, mas dando sentindo, o 

que confere ao sujeito sua existência em si. Quando nos deparamos com a existência do outro, na 

co-presença de nosso existir espontâneo no mundo, que as possibilidades dessas existências se 

configuram. Surge assim, para o filósofo Merleau-Ponty (2011) o “eu posso”, uma intencionalidade 

dirigida ao mundo que é corporal e criadora. O sujeito, direcionado intencionalmente ao mundo, se 

fazendo e refazendo, construindo seu estar no mundo, ao mesmo tempo em que se implica se 

distancia, dando assim movimento corporificado a sua existência. Estando implicado no mundo sem 

deixar de olhar e perceber eu-outro-mundo,  somente assim temos a possibilidade de uma existência 

transformadora e não somente repetidora, singularidade e universalidade são tecidos juntos, nesse 

fundo comum. Nesse encontro com o outro, vivenciando o que há de comum e diferente podemos 

experimentar a alteridade.    

 Na fenomenologia, os horizontes temporais, passado, presente e expectativa de futuro, são 

como um mundo sedimentado de modo intersubjetivo, em costumes, saberes, valores, linguagem, 

formando uma temporalidade entrelaçada para nossas experiências, que constitui um solo comum, 

essa sedimentação cria uma dimensão habitual, pré-reflexiva, gestos corporais que vão sendo 

aderidos, mas que estão sempre abertos e ameaçados, já que estão sempre sendo atualizados diante 

as novas configurações de mundo que vamos vivendo. É revolvendo esse sedimento, no encontro 

com a diferença, que atualizamos o que parece dado a priori e assim podemos criar novas formas. 

 O processo de identificação com o outro é assinalado por Butler (2002) como algo nunca 

completamente realizável, correspondendo a esfera do imaginário. A autora também se refere  a 

sedimentos que nos constituem, aponta a presença do outro como uma estruturante para 

performance do “eu”. Pensamos a experiência da alteridade, em Gestalt-terapia, como “contato”, 

Alvim (2014), citando Laura Perls, coloca no conhecimento da existência do outro, na maneira de 

lidar com este, uma atividade de “oscilação, entre eu e o outro, semelhante e diferente”(Alvin, 2014, 

p. 230), de acordo com Perls, Hefferline e Goodmam (1997) “o contato é a realidade mais simples e 
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primeira” (p.41),  é no contato com o outro que posso me dar conta de mim, e também, desse outro 

que também é um ser de experiências, que assim como eu sente, percebe e pode junto comigo a 

partir do encontro no mundo, crescer, desenvolver, se atualizar. O corpo, para Gestalt-terapia é a 

sede do encontro com o outro, para Merleau-Ponty é intencionalidade, ação em direção ao mundo, o 

corpo é engajamento, é possibilidade, é comunicação, é campo de presença. O corpo, sob essas 

perspectivas, é atravessamento de possibilidades e é atravessado pelo mundo e pelo outro. É na 

experiência da minha existência, na performance de existir com o outro no mundo que construímos 

significações.   

 Para aqueles, que estou aqui chamando de errantes do gênero, o que se sabe de si é diferente 

do que é visto, experienciado pelo outro, ocorre aí, nesse encontro um descentramento, uma 

inquietação. Uma expressão pré-reflexiva, irrefletida, que promove angústia na relação dialética 

entre o que se sabe e o que se vê.  

 Sendo através do corpo que dou sentido aos objetos culturais e me relaciono com o 

percebido, quando em relação a esse corpo se sabe intimamente algo diferente do que é apresentado 

ao mundo, se sabe estar fora do binarismo proposto, é também através deste corpo que o sujeito irá 

ressignificar essas relações, no contrafluxo de uma norma dada, para inquietação do “eu posso”, 

como transgressão, transformação no mundo, para o autor, “trabalho”, produção de novas 

estruturas, transformação de sentido para si, para o outro, para o mundo. 

Performances de gêneros errantes: descentramentos. 

Aqueles que a maioria prefere manter na invisibilidade, na opacidade e, que, não por acaso, 

são os primeiros alvos da assepsia promovida pela maior parte dos atuais projetos urbanos 

espetaculares, pacificadores, ditos revitalizadores. Jacques, 2012, p.16 

 Para filósofa Judith Butler (2003) a repetição de atos, gestos, e signos seria uma forma de 

performance, o que se assemelha ao que Merleau-Ponty chamou hábito, quando fixados 

perpetuariam um determinado gestual performático, é o que observamos em relação ao 

emparelhamento entre sexo anatômico, gênero e orientação de desejo sexual. Butler (2003) se refere 

a uma materialidade natural a ser seguida de maneira heterocêntrica. Podemos pensar que a maneira 

de expressão de gênero naturalizada, sedimentada e performativa na contemporaneidade vem sendo 

revolvida, produzindo estranhamentos. Há naqueles que borram as fronteiras da dicotomia homem x 
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mulher, uma força de resistência, e a partir de seus corpos apresentam a quebra da ideia de um a 

priori, para pensarmos sexo, gênero e orientação de desejo sexual como um conjunto de muitas 

possibilidades e múltiplos arranjos. 

 Modificações corporais que produzem uma nova estética, baseada na experiência do que se 

sabe a respeito de si, no transitar de ser aquilo que desejo, consonante com o que se sabe 

intimamente a respeito de si, construindo um corpo, ressignificando a existência, para Gestalt-

terapia, saber da experiência. 

A suposta correspondência entre nível anatômico e o nível cultural não encontra respaldo. 

Aqui nos deparamos com toda plasticidade dos corpos: seios não lactantes, vaginas não 

procriativas, clitóris que, mediante a utilização de hormônios, crescem até transformar-se em 

órgãos sexuais externos; úteros que não procriam, próstatas que não produzem sêmen, vozes 

que mudam de tonalidade, barbas, bigodes e pelos que cobriam rostos e peitos inesperados. A 

plasticidade do corpo se revela. (BENTO, 2014, p.129)  

 A experiência estética é provocadora, ocorre na ordem do sensível, é essa experiência 

sensível, irrefletida que dará origem ao sentido. Sentido que se produz no encontro. O incomodo, a 

quebra na estrutura de sentido ocorre na afetação que o estranho pode provocar, gerando 

deslocamento, descentramento. Dessa maneira o trabalho de produção de novos sentidos, de 

criação, é movimento político, já que essa  transformação afeta o mundo e se torna um objeto 

cultural.  

A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e nesse sentido uma história narrada pode 

significar o mundo com tanta “profundidade” quanto um tratado de filosofia. Nós tomamos 

em nossas mãos o nosso destino, tornamo-nos responsáveis, pela reflexão, por nossa história, 

mas também graças a uma decisão em que empenhamos nossa vida, e nos dois casos trata-se 

de uma ato violento que se verifica exercendo-se. (Merleau-Ponty, 2011, p.19) 

Gênero e as muitas facetas possíveis, inclusive a da violência. 

Eu, mulher de pau e seios, vivo desde sempre a aparente discordância entre o que 

sou e o que desejo. Digo “aparente”, pois não é o gênero em que me sinto ou o 

objeto de meus desejos que não combinam, embora ser mulher e gostar de mulher 

possa assim parecer. Rocha,  2015, on line. 
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 Em 2012 Jaqueline Gomes de Jesus3 lança um Guia técnico que diz respeito a orientações 

sobre identidade de gênero, no ebook a autora traz a definição de transexualidade como sendo a 

pessoa que reivindica o reconhecimento do sexo oposto ao biológico, a travesti como um gênero 

que não se identifica fora do binarismo, porém o artigo feminino “a travesti” é o correto a ser usado, 

já que as pessoas desse gênero vivenciam papeis de feminilidade. Os homens que em algum 

contexto de suas vidas utilizam indumentária feminina, e adotam uma postura de feminilidade, 

porém se identificam com o sexo masculino de sua anatomia são chamados Crossdressers. Drag 

queen  e Drag king, são termos designados a artistas que se apresentam dentro de determinado 

estereótipo, e vivem a inversão sexo/gênero de maneira espetaculosa e exagerada em apresentações 

artísticas. Essas são algumas das classificações que a autora aponta no guia, e destaca que a mais 

importante função deste documento é a informação. 

 Neste ano a comissão de  direitos humanos de Nova Iorque oficializou o uso de trinta e uma 

possibilidades de identidade e expressão de gênero que devem ser respeitadas em âmbito 

profissional e oficial na cidade, caso ocorra desrespeito a nova regra, os processos podem chegar a 

valores de até seis dígitos na moeda americana. O site India Country Today, em janeiro deste ano, 

publicou uma matéria afirmando a existência de cinco possibilidades de gênero entre os Navajo,  

antes da colonização, os nativos acreditariam que todos nasceriam com dois espíritos em um só 

corpo, na tribo os indivíduos poderiam expressar livremente os arranjos de gênero que desejassem, 

o status de dignidade e respeito eram atribuídos de acordo com as contribuições que tais nativos 

fariam por seu povo. Diferente de como é visto socialmente o sujeito que rompe com a norma 

binária, na contemporaneidade, tendo em vista que atualmente no Brasil a expectativa de vida de 

transgêneros, segundo o grupo TransRevolução, é de 35 anos, mais uma vez nos deparamos com o 

contexto político em relação a expressão de outras possibilidades de gênero. O mesmo grupo de 

militância, denuncia ser atualmente o Brasil o país em que mais se mata transgêneros no mundo, e o 

número que confere ao país esse título é quatro vezes maior que o do segundo colocado da lista, o 

México.  

 A militante Indianara Siqueira (2015), representante do grupo TransRevolução e 

idealizadora do projeto PreparaNem, que prepara transgêneros para o exame ENEM (Exame 

                                                           
3 Professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ. Doutora em Psicologia Social, do Trabalho e 

das Organizações pela Universidade de Brasília - UnB. Pós-Doutora pela Escola Superior de Ciências Sociais da 

Fundação Getúlio Vargas - CPDOC/FGV Rio.  
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Nacional do Ensino Médio), é categórica ao dizer: “travestis e transexuais não são de fato”. A 

profissional do sexo se refere a condição de desumanização, monstrificação, vulnerabilidade e 

marginalização em que sobrevive essa população.  

 Neste trabalho estamos relacionando o caráter estético normatizado que é dado ao corpo e a 

maneira de expressão comum que lhe é “permitida”. A partir daí pensar a  invisibilidade e/ou a 

“monstrificação” que é imposta àqueles que, por ventura, venham a construir suas identidades na 

possibilidade de trânsito e plasticidade. Como se esses que rompem com a norma perdessem seu 

caráter de humanidade, para assumirem uma expressão corporal abjeta, ininteligível aos olhos dos 

que tem a norma binária heterossexual como centro norteador.   

  Numa perspectiva fenomenológica o transgênero é, de certo modo, a expressão da potência 

de vida, é a não aceitação de um industrialização massificante do que é permitido. De alguma 

maneira o trânsito, para fora da fôrma de gênero, demonstra todo potencial que a errância dos que 

vivem à margem têm, como força de resistência. Diante esse quadro de normas e dispositivos de 

enquadre corporal, em que trazemos a perspectiva fenomenológica, da potência de vida como 

contraponto ao construtivismo social, que vislumbra a morte da singularização a partir de uma 

“industrialização da subjetividade”. 

A experiência deixa de funcionar como referência para a criação de modos de organização do 

cotidiano: interrompem-se os processos de singularização. É, portanto, num só movimento 

que nascem os indivíduos e morrem os potenciais de singularização4. Tudo isso constitui 

uma imensa fábrica de subjetividade, que funciona como indústria de base de nossas 

sociedades. (GUATTARI & ROLNIK, 1996, P.38) 

 Considerações finais. 

  Somente estando no mundo e exercendo de maneira sensível o que se é, para além do efeito 

de ruptura com a cultura binária é que será possível dar visibilidade ao transgênero, somente com a 

visibilidade, a informação e a desmistificação do lugar de trânsito, a que vem reivindicando o grupo 

chamado aqui de “errantes do gênero”, que será possível abrir espaço para a existência desses 

corpos.  

                                                           
4 Grifos nossos. 
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 As múltiplas facetas contemporâneas a que o gênero tem se mostrado capaz de abarcar, 

coloca em questão os códigos histórico-culturais em que estamos submergidos, trazer a tona a 

discussão de gêneros e do caráter subjetivo e íntimo, cujo o tema clama, nos coloca frente a 

questões outras, como por exemplo, a inflexibilidade com a qual lidamos com o que nos tira de uma 

ideia de “ordem dada”, o quanto socialmente somos capazes de invadir questões de fórum íntimo 

para garantir um suposto equilíbrio sedimentado de maneira dura, quase fixada. Com isso 

percebemos que atualmente uma das facetas a que se depara a pessoa transgênero é a face da 

exclusão social, da marginalização, do subemprego, da sobrevivência em condições subumanas e a 

face da morte, do não direito a vida, são corpos matáveis, física e simbolicamente, já que quando 

mortos são sepultados com seus nomes de batismos, nomes que foram negados por eles. O trânsito 

lhes é negado, ao que parece a  morte livra a sociedade desses corpos, momento em que podem ser 

reenquadrados no normativo e passam a ter  um lugar para jazer, mas não para existir. 
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Body errancy, Gender in transit 

 

Astract: Erran experience of going through a space, of appropriating in a pre-determined way, 

producing affectations. Here I make an analogy between wandering and gender identities as a 

transit experience, the possibility of going through the body in the sense of appropriating the 

experience of addressing other possibilities. Aiming to think of ways of signifying the body that 

leave the odd gender, for creative possibility of diverse genres, a transgressive corporal action. In 

Merleau-Ponty's phenomenology the subjective way in which we embody experiences makes the 

body and environment inseparable. For the philosopher, body gives meaning to the world, it is a 

web of relationships that gives objects and the world a mesh of meanings, both as subjective, or 

lived body (Leib), discursive construction. The idealization of gender that starts from a 

heterocentric logic, legitimates the dichotomy and normalizes the traffic in a pathological discourse 

and producer of margins. Margins that are inhabited by those who escape a strategy of 

appeasement, thus being a space of movement, resistance, creation, expression and reinvention of 

existence. Merleau-Ponty asserts that there are spaces of distinct spatial experiences for how many 

different forms exist, so that these transient subjects can experience their physical bodies (köper), 

and appropriate their lived bodies (Leib). 

Keywords: Otherness, micropolitics, border, transit, existence 


